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نقد و بررسی روایات تفسیری ناظر به سبب ابتالء حضرت یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع)*
داود اسماعیلی
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چکیده
قرآن مجید در بیان قصص خود اهداف مقدسی داشته است ،لذا در نقل آنها بر بخشهای مرتبط با اهداف تربیتی اکتفا
نموده است ،اما متأسفانه گاه مفسران با استناد به برخی روایات نقل شده در کتب پیشینیان ،به شرح ابعاد پنهان داستانهای
قرآن پرداختهاند ،بدون اینکه پیرامون صحت این روایات تفحصی کرده و یا توجه داشته باشند آنچه در قرآن درباره قصص
نیامده ،خارج از اهداف گزارش این داستانهاست .این رویکرد در تبیین چرایی ابتالء یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع) نیز
انعکاس یافته و برخی مفسران امتناع یعقوب (ع) از اطعام فقیر و شکایت آن شخص به پیشگاه خداوند را سبب این فراق
برشمردهاند .پژوهش حاضر با تتبع در منابع متقدم شیعه منشأ این برداشت را ،تنها دو روایت یافته و با ارز یابی آنها بر این نکته
متفطن شده که یکی از این دو روایت از لحاظ سندی ضعیف است و روایت دیگر هرچند از سند صحیح برخوردار است ،اما
بخشهای مختلف آن با قرائن گوناگون نقض میگردد و در نتیجه نمیتوان بر هیچکدام از آنها تکیه کرد.
واژگان کلیدی :قرآن ،تفسیر ،یعقوب (ع) ،یوسف (ع) ،روایات شیعه ،نقد روایات.
* تاریخ ارسال1400 /02 /12 :

تاریخ پذیرش1400 /07 /15 :

(مقاله پژوهشی)
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 -1مقدمه و طرح مسأله

ّ
در قرآن مجید ،قصه و سرگذشت انبیاء و اولیای الهی ،فراوان آمده است که باید در همان حد یاد شده مورد

تفسیر قرار گیرند ،زیرا قرآن هرگز به عنوان سرگرمی و یا جلب توجه مخاطبان داستانسرایی نکرده ،بلکه در بیان
قصص خود اهداف مقدسی را دنبال نموده است .به همین جهت ،در نقل قصص به بیان همان اندازه از قصه که
با پیام و هدف قصه مرتبط است ،اکتفا نموده و هیچ قصهای را به طور کامل نقلنمیکند (طباطبایی،1390 ،
ج ،12ص .)51اما متأسفانه برخی مفسران با استفاده از اخبار نقلشده توسط پیشینیان ،به شرح ابعاد پنهان و
قسمتهای ناگفته قصص قرآن پرداختهاند ،بدون آنکه در صحت و سقم این ّ
مرویات تحقیقی کرده باشند و یا
توجه داشته باشند آنچه در قرآن درباره قصص نیامده ،الزم نبوده و با اهداف بیان آن قصه ارتباطی نداشته و اگر
بیان آن الزم بود ،قرآن بهترین مکان برای نقل آن بود! از اینرو قرآنپژوهان با طرح عنوان «مبهمات قرآن» بر این
ً
باورند که گاه در قرآن به افراد یا اشیاء تصریح نگردیده و صرفا با ذکر ضمیر یا تعبیر « َمن» و «الذی» به آنان اشاره
ُ ُ
َّ َ َ
َ
َ
ُ َ َْ
قال َر ُجالن م َن َّال َ
ذین َیخافون أن َع َم الل ُه عل ْی ِه َما ْادخلوا
شده است؛ مانند تعبیر «قال َر ُجالن» در آیه  23مائده ﴿
ِ ِ
ً َ َّ
باب َفإذا َد َخ ْل ُت ُموهُ َفإ َّن ُک ْم غال ُبون﴾ و در آیه  100سوره نساء ﴿ َم ْن َی ْخ ُر ْج م ْن َب ْیته ُ
َع َل ْیه ُم ْال َ
هاجرا ِإلی الل ِه﴾...
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ( ...سیوطی ،1421 ،ج ،2صص 312و  .)337قرآنپژوهان ورود به مبهمات و تبیین جزئیات قصص و یا تعیین
مصادیق را خروج از اهداف قصص قرآن دانستهاند .بیشتر مفسران قرآن نیز با تأکید بر جنبههای هدایتگری قرآن
از ورود به مبهمات قرآن اجتناب ورزیدهاند .این باور سید قطب را برآن داشته تا در موارد گوناگون با این استدالل
که پرداختن به بخشهای مبهم داستان در سوره بقره ،تأثیری در تربیت اجتماعی ـ دینی ندارد از تفسیر بخشهای
مبهم پرهیز نماید (قطب ،1425 ،ج ،1ص 59و ج ،4ص .)2457شلتوت نیز با استمداد از سبک قرآن در بیان
داستان تأکید نموده که خداوند به گونهای هدفمند برخی از واژگان و عبارات را مبهم باقی گذارده؛ لذا چنانچه
مخاطب دلیل قطعی بر مصادیق آن یافت ننمود ،شایسته است امر آن را به خدا واگذار نماید .وی با برشمردن
روشهای گوناگون قرآنپژوهان در مواجهه با قصص قرآن ،تصریح کرده که بهترین روش فهم قصص قرآن ،در
گرو فهم داللتهای واژگانی قرآن است (شلتوت ،1389 ،صص .)53- 47این نگرش در تفسیر المیزان نیز
ََ َ َ َ َ
بهخوبی هویداست؛ نمونه اینکه عالمه طباطبایی در تفسیر آیه  24و  25سوره ابراهیم (ع) ﴿أل ْم ت َر ک ْیف ض َر َب
َ
ْ
ُ ْ ُ ُ َ ُ َّ
َّ ُ َ َ ً
ال َکل َم ًة َط ِّی َب ًة َک َش َج َرة َط ِّی َبة أ ْص ُلها ثاب ٌت َو َف ْر ُعها في َّ
حین ِب ِإذ ِن َر ِّبها  ﴾...با
ل
ک
ها
ل
ک
أ
تي
ؤ
ت
*
ماء
الس
ِ
ٍ ٍ
الله مث ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ َ
اشاره به اختالف دیدگاه مفسران در تبیین واژهی «ط ِّی َبة»« ،شج َرة» و «حین» ،یادآور میگردد که پرداختن به این
موضوعات خواننده را از مباحث مهم درباره ظواهر معارف کتاب الهی و دستیابی به مقاصد آیات قرآن و اهداف
َْ
ْ َ
آن بازمیدارد (طباطبایی ،1390 ،ج ،12ص .)51ایشان به این رویکرد در تفسیر آیه ﴿ َو َ
جاء ِم ْن أق َصا ال َمدین ِة
ْ
ٌ
َ َ َّ
َر ُجل َی ْسعی قال یا ق ْ ِوم ات ِب ُعوا ال ُم ْر َسلین﴾ (یس )20 /36 :نیز اشاره نموده است (طباطبایی ،1390 ،ج،17
ص.)75
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از جمله روایاتی که در منابع متقدم شیعه در شرح ابعاد پنهان قصص قرآن نقل گردیده و مفسران سدههای بعد
نیز با اعتماد به این روایات و بدون هیچ تفحصی در صحت و سقم آنها ،اینگونه اخبار را در آثار تفسیری خود
آوردهاند ،روایات تفسیری مرتبط با ابتالء حضرت یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع) است که این ماجرا را عقوبتی
الهی در اثر ترک اوالی آن حضرت ،عنوان میکند .بر پایه این روایات ،حضرت یعقوب (ع) در پی خودداری از
ّ
مستحق روزهداری که از ایشان طلب طعام کرده بود ،به فراق یوسف (ع) دچار شد ،با وجود
اطعام سائل مؤمن
اینکه قادر به رفع نیاز آن سائل بود؛حال پرسش این است که آیا با تکیه بر دادههای رجالی و قواهد فقه الحدیثی
میتوان این روایات را تأیید و از آنها در راستای تبیین چرایی ابتالی یعقوب(ع) استفاده کرد؟
الزم به ذکر است پژوهش مستقلی در تحلیل و بررسی این روایات صورت نگرفته و صرفا برخی مفسران قرآن
به نقل این روایات پرداخته و در مواردی نیز آنها را تأیید نمودهاند.

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

-2-1روایت اول

َ
حمد ْبن ُم َح َّمد ْ
این روایت به صورت مسند در محاسن برقی چنین آمده استَ « :أ َ
خال ِد ال َبرقی ع ْن ُم َح َّم ِد
ن
ب
ِ
ِ
ْ َ ٍّ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ ِ َ َ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ
ب ِن ع ِلي عن عب ِد الرحم ِن اْلس ِدي عن س ِال ِم ب ِن مک ٍرم عن أ ِبي عب ِد الل ِه ع قالِ « :إنما ابت ِلي یعقوب ع ِبیوسف
َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ً َ ً َ َ ُ ٌ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ُ ْ َ ٌ َ
ْ
َ َ ََ َْ َ ََ ْ
ْ
اج ل ْم َی ِجد َما ُیف ِط ُر عل ْی ِه فأغفل ُه فل ْم ُیط ِع ْم ُه
ع أنه ذبح کبشا س ِمینا و رجل ِمن أصح ِاب ِه یدعی فیوم محت
ْ
َ
َ
ً
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
َف ْاب ُتل َي ب ُیو ُس َف عَ .ق َال َف َک َان َب ْع َد َذل َك ُی َنادي ُم َنادیه ُک َّل َص َباح َم ْن ل ْم َیک ْن َصائما فل َیش َهد غد َاء َی ْعق َ
وب َو
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ً َ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
َ
ِإذا أمسی نادی من کان ص ِائما فلیشهد عشاء یعقوب» :یعقوب (ع) بدین سبب به داغ فراق یوسف(ع) دچارشد
که گوسفند چاقی کشته بود و از یکی از اصحاب خود به نام «فیوم» که محتاج به غذا بود و آن شب چیزی برای
افطار نیافته بود ،غفلتورزید (و گوسفند را مصرف نمود) و به او چیزی نداد؛ ازاینرو ،به فراق یوسف (ع) گرفتار
شد .از آن به بعد دیگر همه روزه منادیش فریادمیزد :هرکه روزه است ،بیاید سر سفرة یعقوب (ع) حاضر شود و
این ندا را هر صبح و شام تکرار میکرد (برقی ،1371 ،ج ،2ص.)398

 -2-2روایت دوم
این روایت را شیخصدوق در کتاب «علل الشرایع» آورده است .از آنجا که متن این روایت طوالنی و همراه با
جزئیات بسیار است ،جهت رعایت اختصار بخشهای مهم آن نقل میشودُ « :م َح َّم ِد بن َع ِّ
ین ِبن
لی ِبن ُح َس
ِ
َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ ِ َ ْ
َ
ْ ِّ
َ
قال َح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم َ
وسی ْب ِن ال ُم َت َوکل َر ِض َي الل ُه عن ُه قال َحدثنا ع ْبد الل ِه ْب ُن َج ْعفر ال ِح ْم َیر ُّي ع ْن
باب َو یه
َ ِ
ِ
ٍ
ِ
َ َ َ ُّ
َ
أ ْح َم َد ْبن ُم َح َّمد ْبن ع َیسی َعن ْال َح َسن ْبن َم ْح ُ
وب ع ْن َم ِال ِك ْب ِن ع ِط َّیة ع ِن الث َم ِال ِّي».... :؛ ابوحمزه ثمالی
ب
ِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
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میگوید :در خدمت علیبن الحسین(ع) بودم .حضرت به کنیزش فرمود :از در خانهام سائلی دست خالی رد
نشود ،چیزی به او بخورانید ،زیرا امروز روز جمعه است .عرض کردم :همه سائلها مستحق نیستند ،فرمود :ای
ثابت! میترسم در میان آنان یك نفر مستحق باشد ،و ما وی را اطعام نکنیم؛ در نتیجه بر ما اهل بیت ،چیزی
رخ دهد که بر یعقوب و آلیعقوب آمد .در یک شب جمعه و هنگام افطار فقیری مؤمن و روزهدار ،از در خانه
یعقوب میگذشت ،صدا زد که از زیادی غذایتان چیزی به سائل غریب و رهگذر گرسنه بخورانید ،او چند مرتبه
درخواست خود را تکرار کرد ،ولی حق او را ندادند ،او مأیوس و گریان شکایت گرسنگی خود را به درگاه خدا برد؛
یعقوب و فرزندانش آن شب با شکم پر خوابیدند .امام فرمود :صبح هنگام خداوند به یعقوب وحی فرستاد که ای
یعقوب! بنده مرا خوار کردی و غضب مرا به سوی خود کشاندی ،مستوجب این شدی که بر تو و پسرانت بال فرو
فرستم .ای یعقوب! دیشب وقتی بنده عابد من «دمیال» شما را صدا زد چیزی به او ندادید .او به گریه در آمد ،و به
من شکایت کرد .آیا نمیدانستی عقوبت و بالی من نسبت به اولیائم سریعتر از دشمنانم است؟ به عزتم سوگند!
تو و فرزندانت را هدف مصیبتی قرار خواهم داد و تو را با عقوبت خود ادب خواهم کرد ،خود را برای بال آماده
کنید ،به قضای من رضایت دهید و بر مصائب صبر پیشه کنید .ابو حمزة ثمالی میگوید :علی بن الحسین(ع)
فرمود :همان شب یوسف (ع) خواب دید و صبح خواب خود را برای پدرش تعریف کرد ،یعقوب در اندوه فرو
رفت؛ آنگاه بر او وحی شد که :اینك آماده بالء باش .یعقوب به یوسف فرمود :خواب خود را برای برادرانت تعریف
نکن؛ میترسم بالئی بر سرت بیاورند ،ولی یوسف خواب را برای برادرانش تعریف کرد .علی بن الحسین(ع)
میفرماید :آغاز مصیبت این بود که در دل فرزندانش حسدی تند و تیز پدیدار شد ،یعقوب میترسید بالی الهی
تنها مخصوص یوسف باشد ،ازاینرو ،محبت خود را نسبت به یوسف(ع) بیشتر کرد .به همین جهت ،برادران
َ
َ ُ ُ َُ َ
ُ ٌ
َّ َ
وسف َو أخوهُ أ َح ُّب ِإلی أ ِبینا ِمنا َو ن ْح ُن ع ْص َبة
یوسف (ع) حسادت بیشتری نسبت به او ورزیدند و گفتند﴿ :ل ُی
َ
َ ً
ُ
َ ً ْ ُ َ ُ
ُْ ُ ُ ُ َ َ ْ
َ ُ ُ
إ َّن َأبانا َلفي َضالل ُ
وسف أ ِو اط َر ُحوهُ أ ْرضا َیخل لک ْم َو ْج ُه أ ِبیک ْم َو تکونوا ِم ْن َب ْع ِد ِه ق ْوما
ین اقتلوا ی
ب
م
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
َ
َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ
ُ َ
َ
ناصحون﴾
ِ
صال ِحین﴾ (یوسف9 /12 :ـ )8و به پدرشان گفتند﴿ :یا أبانا ما لك ال تأمنا علی یوسف و ِإنا له ل ِ
ْ
َ
َ
َ
ِّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ ْ ُ
ُ
ِّ
ْ َْ
ْ َ َ
(یوسف )11/12 :و یعقوب (ع) فرمودِ ﴿ :إني ل َی ْح ُزن ِني أن تذه ُبوا ِب ِه َو أخاف أن َیأ کل ُه الذئ ُب َو أن ُت ْم عن ُه
ُ َ
غافلون﴾ (یوسف)13/12 :؛ او یوسف را با بیمیلی به برادران سپرد ،درحالیکه میترسید این بال فقط بر سر
ِ
یوسف بیاید .فرزندان یعقوب او را به باتالقی که درخت انبوهی داشت آورده و گفتند :او را سر میبریم و زیر این
درخت میگذاریم تا طعمه گرگ شود؛ (ولی) برادر بزرگترشان گفت :او را به چاه بیندازید تا کاروانیان رهگذر او
را با خود ببرند .او را با این امید که در چاه غرق میشود به چاه انداختند .وقتی یوسف(ع) در قعر چاه قرار گرفت،
فریاد زد :ای دودمان رومین! از قول من به پدرم یعقوب سالم برسانید .سپس گریهکنان نزد پدر بازگشتند و گفتند:
َ َ َ َ ِّ ْ
وس َف ع ْن َد َ
﴿یا َأبانا إ َّنا َذ َه ْبنا َن ْس َتب ُق َو َت َر ْکنا ُی ُ
تاعنا فأ کل ُه الذئ ُب﴾ (یوسف .)17/12 :یعقوب با شنیدن سخنان
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ً
فرزندان گریه کرد و به یاد وحی خدای عزوجل افتاد؛ لذا به ایشان گفت﴿ :بل سولت لکم أنفسکم أمرا﴾
(یوسف )18/12 :او میدانست که خداوند گوشت بدن یوسف را پیش از تعبیر خواب یوسف به گرگ نمیدهد.
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ابو حمزه ثمالی میگوید :فردای آن روز دوباره به حضور امام(ع) شرفیاب شدم و گفتم :برادران یوسف چه
کردند؟ داستان یوسف به کجا انجامید؟ فرمود :فرزندان یعقوب(ع) فردای آن روز با خود گفتند :باید کنار چاه
برویم و ببینیم بر سر یوسف چه آمده است؟ آنها در کنار چاه قافلهای را دیدند که دلو به چاه میاندازند ،و چون
دلو را بیرون کشیدند یوسف (ع) به آن آویزان بود .آبکش قافله ،مردم قافله را صدا زد که مژده دهید! بردهای از چاه
بیرون آوردم .برادران یوسف نزدیك آمده و گفتند :این برده ماست که دیروز در چاه افتاده بود ،امروز آمدهایم او را
بیرون آوریم ،و به همین بهانه ،یوسف را از دست قافله گرفتند و به او گفتند :باید اقرار کنی که تو برده ما هستی تا
تو را بفروشیم و گرنه ،تو را به قتل میرسانیم .یوسف گفت :مرا نکشید ،هر چه میخواهید انجام دهید .یکی از
کاروانیان یوسف را به بیست درهم خرید  .خریدار یوسف او را به مصر برد و در آنجا به پادشاه مصر فروخت
َ ْ َْ َ َ َ
َ َّ
ْ
َ َْ
ْ َ
چنانکه خدای تعالی میفرمایدَ ﴿ :و قال ال ِذي اش َتراهُ ِم ْن ِم ْص َر ِال ْم َرأ ِت ِه أ کر ِمي َمثواهُ عسی أن َینف َعنا أ ْو ن َّت ِخذ ُه
ِ
ََ ً
دا﴾ (یوسف .)21/12 :هنگامی که یوسف (ع) به ّ
سن جوانی رسید ،همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به
ول
سوی خود خواند .او در پاسخش گفت :پناه بر خدا! ما اهل بیتی هستیم که زنا نمیکنند .همسر پادشاه همه درها
را بر روی او و خودش بست و گفت :به خودت ترس راه نده ،اما یوسف (ع) به سوی در فرار کرد ،در را باز نمود و
همسر عزیز مصر دنبال او دوید و از پشت سر پیراهن یوسف (ع) را کشید و آن را پاره کرد .یوسف (ع) با پیراهن
دریده شده از چنگ او رها شد .در این هنگام هر دو با عزیز مصر برخورد نمودند .همسر عزیز به شوهرش گفت:
َ
َ
َ ُ َْ َ َ َْ َ ُ ً َ
وءا إ َّال أ ْن ُی ْس َج َن أ ْو َع ٌ
ذاب أ ِل ٌیم﴾؟ (یوسف.)25/12 :عزیز مصر تصمیم بر
﴿ما جزاء من أراد ِبأه ِلك س ِ
شکنجه یوسف (ع) گرفت .یوسف (ع) گفت :من قصد سوئی به همسر تو نکردهام ،بلکه او مرا قصد کرد؛ از این
طفل بپرس تا حقیقت حال را باز گوید .در همان لحظه کودکی از بستگان همسر عزیز مصر به اذن خدا به زبان
آمد و گفت :ای پادشاه! پیراهن یوسف (ع) را بررسی کن ،اگر از جلو پاره شده باشد ،او گنهکار است و اگر از
پشت سر پاره شده باشد ،همسرت گنهکار است .پادشاه وقتی دید پیراهن یوسف (ع) از پشت پاره شده ،به
همسرش گفت :این از کید شما زنان است که کید شما زنان بسیار بزرگ است و به یوسف (ع) گفت :از نقل این
قضیه خودداری کن .یوسف (ع) این جریان را کتمان نکرد و در شهر انتشار داد تا آنکه زنان اشراف گفتند :همسر
عزیز با غالم خود مراوده نموده و عاشق او شده است .زلیخا پس از اطالع از ماجرا آنها را دعوت نموده و برایشان
سفرهای مهیا نمود( ...ابن بابویه ،1383 ،ج ،1صص68ـ .)74

-3جایگاه سند و متن در اعتبارسنجی روایات
از آنجا که سند ،راه دستیابی به متن حدیث است ،از دیرباز متن حدیث را به اعتبار و به استناد سلسلهای از
راویان به معصوم (ع) میرساندهاند؛ به این ترتیب عمل إسناد در میان راویان رایج شده و سند در واقع پشتوانه
حدیث به شمار آمده است (معارف و شفیعی ،1394 ،ص ،)78زیرا سخن و تکلیف درست از زبان راوی معتبر
به دست میآید (بهبودی ،1363 ،ج ،1ص .)7بر این اساس بررسی سندی از ارکان اعتبارسنجی روایات است.
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البته ذکر این نکته ضروری است که درستی سند به تنهایی بیانگر صحت و درستی حدیث نیست ،چنانکه نادرستی
سند را نیز نمیتوان به تنهایی بیانکننده ساختگی بودن روایت دانست (ابوریه ،بیتا ،ص ،)290لذا برخی
صاحبنظران نقد سندی و متنی حدیث را الزم و هر دو را همرتبه دانستهاند (مسعودی ،1384 ،ص ،)14اما با توجه
به اینکه اهل تدلیس با هدف فریب مردم سخن دروغ را از زبان راوی معتبر روایت کرده و در نسخههای معتبر نیز
دست میبردهاند ،بررسی متنی و محتوایی روایات نسبت به بررسی سندی به مراتب مهمتر است (اکبرنژاد و
ذوالفقاری ،1396 ،ص.)6
این اهمیت وقتی بیشتر میشود که روایت در منابع مهم و متنوع مورد توجه قرار گرفته باشد .برای نمونه این
دو روایت توسط اکثر مفسران شیعه از جمله علی بن ابراهیم قمی ،عیاشی ،طبرسی ،هاشم بحرانی ،عروسی
حویزی ،فیضکاشانی ،مشهدی ،عالمه طباطبایی ،آیت الله مکارم و ...این روایات را در تفسیر خود نقل نمودهاند
(قمی ،1404 ،ج ،1ص /343عیاشی ،1380 ،ج ،2ص /110طبرسی ،1372 ،ج ،5ص /324بحرانی،1416 ،
ج ،3ص /156عروسی حویزی ،1415 ،ج ،2صص /415-411فیض کاشانی ،1415 ،ج ،3صص /19-18قمی
مشهدی ،1368 ،ج ،6صص307ـ  /309طباطبایی ،1390 ،ج ،11ص /165مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،9
ص 347و ،)...لذا در ادامه به تحلیل سندی و محتوایی این دو روایت پرداخته خواهد شد.

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

 -4-1رجال سند روایت اول
الف :احمد بن محمد بن خالد برقی :به گزارش رجال شناسان ،احمد بن محمد بن خالد برقی از راویان «ثقه»
است ،اما از ضعیفان بسیار روایت کرده و به روایات مرسل اعتماد نموده است (نجاشی ،1407 ،ص /77طوسی،
بیتا ،ص /5ابن غضائری ،1364 ،ج ،1ص .)39وی از اصحاب امام جواد(ع) و امام هادی(ع) بوده است
(طوسی ،1373 ،صص  373و .)383
ب :عبدالرحمن االسدی :با تتبع در منابع رجالی هیچ شخصیتی با عنوان «عبدالرحمن االسدی» یافت نگردید،
در نتیجه مهمل به شمار میآید و فاقد هرگونه مدح یا ذمی است؛ اگرچه ممکن است براساس عناوین راویان طبقه
قبل و بعد عنوان «عبدالرحمن» در این سند ،بتوان ادعا نمود :از آنجا که یکی از راویان مذکور میان «محمد بن
علی» و «سالم» فردی به نام «عبدالرحمن بن محمد» است و مرحوم خویی (ره) با توجه به راوی قبل و بعد او را
با «عبدالرحمن بن محمد االسدی» متحد دانسته؛ این نام دچار سقط و افتادگی گردیده؛ البته ایشان به شخص
دیگری با عنوان «عبدالرحمن بن محمد» نیز اشاره نموده که از اصحاب امام هادی(ع) است و یادآور شده که
بیشتر منابع رجالی از او یاد نکردهاند (خویی ،1413 ،ج ،10ص .)376خویی(ره) در ادامه «عبدالرحمن بن
محمد االسدی» را همان «عبدالرحمن بن ابی هاشم البجلی» دانسته که از یکسو از «سالم بن ُم َ
کرم» نقل نموده
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و از دیگر سو« ،محمدبن علی» از راویان وی به شمار میآید (خویی ،1413 ،ج ،10ص .)377از این روست که
این راوی را یا باید مهمل برشمرد که این بر مبنای برخی رجالیان موجب ضعف روایت است و یا اینکه وی را
همان «عبدالرحمن بن محمد» دانست که در این حالت نیز از وی مدحی انجام نگرفته است.
ج :محمدبن علی :این نام از نامهای مشترک بین راویان گوناگونی است که در منابع رجالی افزون بر صد
شخصیت از راویان احادیث را در بر می گیرد که از آنها با کنیهها یا القاب متفاوت یادشده است؛ اما همانگونه
که مرحوم خویی یادآور گردیده ،تنها با توجه به راوی و مرویعنه وی میتوان اذعان نمود که فرد مورد نظر در هر
سند کدام یک از ایشان است .لذا در این سند از قرارگرفتن عنوان «محمد بن علی» میان «عبدالرحمن» و «احمد
بن محمد» میتوان نتیجه گرفت که او همان «محمد بن علی ابوسمینه» است (خویی ،1413 ،ج ،17ص.)457
توضیح این که «محمد بن علی ابوسمینه» از راویانی با عنوان «عبدالرحمن بن محمد» و «عبدالرحمن بن أبي
هاشم» و «عبدالرحمن بن محمد األسدي» روایت کرده که در هر سه صورت نیز «احمد بن محمد بن خالد»
روایات او را نقل نموده است (خویی ،1413 ،ج ،17صص 456ـ .)457بنابراین ،با وجود تردیدهایی که در مورد
اتحاد یا عدم اتحاد «عبد الرحمن اسدی» با «عبدالرحمن بن محمد اسدی» و حتی «عبدالرحمن بن ابیهاشم»
وجود دارد ،اما این مطلب ثابت است که منظور از «محمد بن علی» در این سند همان «محمد بن علی ابوسمینه»
است .به توصیف رجالیان« ،ابوسمینه» از غالیان به شمار میآید .برای نمونه کشی ابتدا «ابوسمینه» را متهم به غلو
دانسته و در ادامه با اشاره به سخن فضل بن شاذان او را از مشهورترین راویان در دروغپردازی معرفی میکند
(کشی ،1348 ،ج ،2ص /283قهپانی ،1364 ،ج ،5ص /264مامقانی ،بیتا ،ج ،3ص.)157
د :سالم بن ُم َ
کرم :وی از اصحاب امام صادق (ع) است (طوسی ،1373 ،ص )217که رجالیان با کنیههایی
مانند «ابوسلمه» و «ابوخدیجه» از او یاد نمودهاند .در برخی منابع رجالی بر توثیق «سالم بن مکرم» تصریح
شده است (نجاشی ،1407 ،ص /188کشی ،1348 ،ج ،1ص /107شوشتری ،1410 ،ج ،4ص )614و برخی
دیگر نیز او را تضعیف نمودهاند (طوسی ،1373 ،ص /226حلی ،1383 ،ص .)165ازاینرو ،برخی محققان با
توجه به این گزارش بر این باورند که بهتر است درباره توثیق یا تضعیف «سالم» توقف شود (حلی ،1411 ،ص/216
اردبیلی ،1403 ،ج ،1ص .)349مرحوم خویی پس از توثیق «سالم بن مکرم» با اشاره به تضعیف شیخ طوسی و
با ارائه تحلیلی مفصل ،توثیق وی را مقدم دانسته و تضعیفهای ذکر شده را مردود میداند (خویی ،1413 ،ج،9
ص .)25مامقانی نیز پس از اشاره به سه دیدگاه «توثیق ،تضعیف و توقف» درباره «سالم بن مکرم» مینویسد:
هرچند دیدگاه سوم در ظاهر مطابق احتیاط به نظر میآید ،اما چون نتیجه آن ترک روایات اوست ،قابل پذیرش
نیست؛ بنابراین ،در صورت امکان بایسته است یکی از دو دیدگاه دیگر انتخاب شود .وی در پایان با استناد به قرائن
مختلف به توثیق وی حکم میکند (مامقانی ،بیتا ،ج ،30صص96ـ  .)108دیگر آنکه در ارزیابی شخصیت
«سالم بن مکرم» میتوان به تفصیل میان روایت و اعتقاد قائل گردید؛ به این معنا که تضعیف شیخ طوسی نسبت
به «سالم» ناظر به اعتقادات او و توثیقهای نجاشی و کشی و شوشتری مربوط به روایات اوست (مظاهری،1428 ،
ص .) 174این پیش گفته حاکی از آن است که بیشتر رجالیان بر توثیق «سالم بن مکرم» تأ کید دارند و با وجود
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اینکه تضعیف شیخ برخی را به تردید افکنده ،اما میتوان با تحلیلهای گوناگون از این تضعیف چشمپوشی و
روایات وی را معتبر به شمار آورد.
نتیجه آنکه سند این روایت ضعیف به شمار میآید ،زیرا «محمد بن علی ابو سمینه» از سوی رجالیان متهم به
دروغپردازی و غالیگری گردیده است و وثاقت «عبدالرحمن االسدی» نیز ثابت نیست.
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َّ
َ َ ََّ
اگر چه عیاشی نیز به این روایت اشاره کرده است «عن أبي خدیجة عن رجل عن أبي عبد الله )ع( قال :إنما
ٍ
ُْ َ َُْ ُ ُ ُ َ
وسف ( » ....عیاشی ،1380 ،ج ،2ص)167؛ ولی در متن این حدیث اندک اختالفی دیده می
ابتلي یعقوب بی
شود که حاکی از آن است که یکی از این دو روایت نقل به معنا شده ،دیگر آنکه سند روایت عیاشی با فاصله شدن
َ
عبارت «ع ْن َر ُجل» از امام صادق (ع) تا ابوخدیجه با آن روایت متفاوت است .بنابراین ،هرچند روایت برقی به
ٍ
ظاهر مسند به نظر آمده و «سالم بن مکرم ابوخدیجه» خود از اصحاب امام صادق(ع) است ،اما چون در روایت
َ
عیاشی با تعبیر «ع ْن َر ُجل» به راوی دیگری اشاره شده ،در نتیجه به مسندبودن روایت برقی باید با دیده تردید
ٍ
نگریست.
این روایت از تفسیر عیاشی و به صورت مرسل به تفاسیر پس از آن از جمله البرهان ،نورالثقلین ،صافی ،کنز
الدقائق و بحر الغرائب و المیزان راه یافته است (بحرانی ،1416 ،ج ،3ص /156عروسی حویزی ،1415 ،ج،2
صص /415-411فیض کاشانی ،1415 ،ج ،3صص /19-18قمی مشهدی ،1368 ،ج ،6ص /279طباطبایی،
 ،1390ج ،1ص.)165

-4-2رجال سند روایت دوم
الف :محمد بن علی بن حسین بن بابویه :وی از بزرگان محدثان شیعه به شمار آمده و بینیاز از توصیف است.
ب :محمد بن موسی بن المتوکل :وی از جمله راویانی است که در همه منابع رجالی توثیق شده (حلی،1411 ،
ص /149ابنداوود ،1383 ،ص /403اردبیلی ،1403 ،ج ،2ص )205و از «محمدبن جعفر الحمیری» روایت
نموده است و از مشایخ شیخ صدوق به شمار می آید .البته در برخی منابع رجالی از ایشان با عنوان «محمد بن
موسی المتوکل» با حذف واژه «ابن» یاد گردیده است (طوسی ،1373 ،ص /437حلی ،1383 ،ص/337
مازندرانی حائری ،1416 ،ج ،6ص ،)211اما برخی محققان بر این نکته تأ کید ورزیده که منظور از این عنوان
همان «محمد بن موسی بن المتوکل» است و «المتوکل» لقب «موسی» نبوده ،بلکه نام پدر اوست (مامقانی،
بیتا ،ج ،3ص /193شوشتری ،1410 ،ج ،9ص .)613مرحوم خویی بر آن است که صدوق در مشیخهاش در
طرق خود به منابع حدیثی  48بار از وی نام برده است .وثاقت ایشان نزد مرحوم خویی تا آنجاست که وی پس از
اشاره به توثیق «محمد بن موسی بن المتوکل» از سوی رجالیان مختلف ،آورده است که تردید در وثاقت وی
سزاوار نیست (خویی ،1413 ،ج  ،18ص.)299
ج :عبدالله بن جعفر الحمیری :وی از راویانی است که در منابع رجالی توثیق گردیده و آثار متعددی از جمله،
کتاب معروف «قرب االسناد» به او نسبت داده شده است (نجاشی ،1407 ،ص /220طوسی ،بیتا ،ص/294
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طوسی ،1373 ،ص /400قهپایی ،1364 ،ج ،3ص /274اردبیلی ،1403 ،ج ،1ص /478مامقانی ،بیتا ،ج،2
ص /174خویی ،1413 ،ج ،11ص .)149شیخ طوسی در میان اصحاب امام رضا(ع) و با عنوان «ابوالعباس
الحمیری» از وی نام برده و در میان اصحاب امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) با عنوان «عبدالله بن جعفر
الحمیري» از وی یاد کرده است (طوسی ،1373 ،صص 370و  389و  ،)400اما برقی تنها در میان اصحاب
امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) از او یاد کرده (حلی ،1383 ،صص 59و  )61و مرحوم خویی با ارائه
دالیل مختلف بر این باور است که «عبدالله بن جعفر» از اصحاب امام رضا (ع) نبوده است (خویی،1413 ،
ج ،11ص.)149
د :احمد بن محمد بن عیسی :در منابع رجالی عنوان «احمد بن محمد بن عیسی» با القاب گوناگونی مانند
«االرمنی»« ،القسری»« ،االشعری» و «االشعری القمی» همراه شده (خویی ،1413 ،ج  ،3ص 84و  85و )111
که از یک سو دو مورد اخیر با یکدیگر متحد هستند (همو ،ج  ،3ص )85و از سوی دیگر با توجه به راوی و
مرویعنه مذکور در این روایت نمی توان این عنوان را بر هیچ یک از دو مورد اول و دوم تطبیق داد ،لذا با توجه به
طبقه «احمد بن محمد بن عیسی» باید اذعان نمود که وی همان «احمدبن محمدبن عیسی اشعری قمی» است
(همو ،ص 313و  321و  322و  )330که بنا بر گزارش مرحوم خویی در سند  2290حدیث یافت میشود.
رجالیان او را با عباراتی چون «ثقه ،شیخ القمیین و وجههم ،فقیه و »..توثیق نمودهاند (نجاشی ،1407 ،ص/83
طوسی ،بیتا ،ص /61طوسی ،1373 ،ص .)351وی از اصحاب امام رضا (ع) ،امام جواد (ع) و امام هادی (ع)
میباشد (طوسی ،1373 ،صص 351و  373و  .)383وی از بزرگان حدیث در قم به شمار میآمده و در میان
آنها مقام مرجعیت داشته است.
هـ :حسن بن محبوب :وی از اصحاب امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) بوده (طوسی ،1373 ،صص 334و
 )354و از سوی نجاشی ،شیخ طوسی و عالمه حلی با الفاظی چون «ثقه» و «عین» توثیق شده است (طوسی،
همان /نجاشی ،1407 ،ص /160حلی ،1411 ،ص .)37کشی نیز نام او را در شمار اصحاب اجماع ذکر
کرده است (کشی ،1348 ،ص.)556
و :مالک بن عطیه :رجالیان وی را توثیق نمودهاند (نجاشی ،1407 ،ص /422حلی ،1383 ،ص /283اردبیلی،
 ،1403ج ،2ص .)37در منابع رجالی از وی در شمار اصحاب امام سجاد (ع) و امام باقر(ع) و امام صادق(ع)
یاد شده (طوسی ،1373 ،صص 120و  /302شوشتری ،1410 ،ج ،8ص /656مامقانی ،بیتا ،ج ،2ص،)50
اما شوشتری در مورد قرارگرفتن وی در میان اصحاب امام سجاد (ع) تردید نموده است (شوشتری ،1410 ،ج ،8
ص .)658شایان ذکر اینکه در برخی منابع از وی با عنوان «مالك بن عطیة األحمسي أبو الحسین البجلي» یاد
شده و در برخی دیگر تنها عنوان «مالک بن عطبه» دیده میشود؛ ازاینرو ،برخی رجالپژوهان با نفی ادعای تعدد
این دو عنوان تاکید نمودهاند که هر دو عنوان بر یک راوی داللت دارد (طوسی ،1373 ،ص /302نجاشی،1407 ،
ص /422شوشتری ،1410 ،ج ،8ص /657مامقانی ،بیتا ،ج ،2ص /50خویی ،1413 ،ج ،15ص.)175
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ز :ابوحمزه ثمالی :علمای رجال او را توثیق نمودهاند (نجاشی ،1407 ،ص /115کشی ،1348 ،ص/203
طوسی ،بیتا ،ص /105حلی ،1411 ،ص .) 29شیخ طوسی در رجال او را از اصحاب امام سجاد (ع) و امام
محمدباقر(ع) و امام جعفر صادق (ع) برشمرده است (طوسی ،1373 ،ص 110و  129و .)174
چنانکه گذشت حدیث از نظر اتصال سند ،متصل است و راویان آن هم همگی ثقه و امامی مذهب هستند،
بنابراین ،سند روایت فوق «صحیح» است .این روایت از همین طریق به تفاسیر بعدی از جمله البرهان ،نورالثقلین،
کنزالدقائق و بحر الغرائب و المیزان راه یافته است (بحرانی ،1416 ،ج ،3ص /158عروسی حویزی ،1415 ،ج،2
ص /411قمی مشهدی ،1368 ،ج ،6ص /281طباطبایی ،1390 ،ج ،11صص .)115-113طبرسی نیز همین
روایت را به صورت مرسل و نقل به معنا آورده است (طبرسی ،1372 ،ج ،5ص.)324
الزم به ذکر است که افزون بر آنچه در بررسی سندی دو روایت فوق بیان شد؛ آسیب و اشکال سندی خاصی
در انتقال آنها به منابع تفسیری ایجاد نشده است .البته عالمه طباطبایی هنگام ذکر روایت دوم مینویسد« :في
المعاني ،بإسناده عن أبي حمزة الثمالي» (طباطبایی ،1390 ،ج  ،11ص )113درحالیکه چنانکه پیشتر گذشت
صدوق این روایت را در کتاب «علل الشرایع» ذکر نموده و از آن به منابع تفسیری راه یافته است.

-5تحلیل و نقد محتوایی روایات تفسیری ابتالء یعقوب (ع) به فراق یوسف(ع)
پس از بررسی سندی دو روایت نقل شده درباره دلیل ابتالء حضرت یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع) که از قول
امام سجاد(ع) و امام صادق(ع) در منابع تفسیری و روایی متقدم شیعه بیان گردیده ،مشخص شد که روایت اول
از لحاظ سندی ضعیف و روایت دوم صحیحالسند است ،اما چنانکه گذشت با وجود اهل تدلیس ،جاعالن
حدیث و کسانی که در متون حدیثی تحریف ایجاد میکردهاند ،اکتفا نمودن بر بررسی سندی روایت روا نیست؛
ازاینرو ،پیامبر(ص) و ائمه (ع) پیروان خویش را به عرضه حدیث بر قرآن و عقل رهنمون شدهاند؛ به گونهای که
َ ََ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ
اگر روایتی مطابق آن دو بود ،آن را بپذیرند و اگر مخالف بود آن را کنار گذارند« :إذا أتاک ُم ع ّنی حدیث فاعرض ُوه
َ ْ ُ
ََ
َّ
ََ
ّ َ
ُ َّ ُ ُ ُ َ
َ َ
علی ک َتاب الله و حجة عقولک ْم فأن َوافق ُهما فاق َبل ُوه ،وإال فاضر ُبوا به عرض الجدار» (مازندارنی ،1409 ،ج،2
ص .)418بنابراین اظهار نظر درباره درستی یا نادرستی روایات ،متوقف بر ارزیابی محتوای آنها با ابزارهای
گوناگون مانند قرآن ،عقل ،روایات متواتر و شواهد تاریخی است (غفاریصفت و صانعیپور،1384 ،
صص268ـ .)292موارد ذیل در ارزیابی محتوایی روایات پیشگفته قابل ذکر است:

-5-1مخالفت با آیات دیگر قرآن
الف :خداوند در آیات متعددی از قرآن حضرت یعقوب (ع) را با اوصاف مختلف ستوده است (انعام84 /6 :؛
عنکبوت27 /29 :؛ انبیاء72 /21 :؛ ص .)46-45 /38 :خداوند حضرت یعقوب (ع) را در شمار بندگانی که
َ
خود آنها را خالص نموده ُ(مخلص) ،برشمرده و سبب خالص نمودن وی را همواره به یاد سرای آخرت بودن او
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َ
ُ
ْ َْ َ ْ َ
َ َ ْ َ
عنوان مینمایدَ ﴿ :و ْاذ ُک ْر ع َ
اْل ْ
بادنا إ ْ
حاق َو َی ْع ُق َ
َّ ْ َ ْ ُ ْ
خال َص ٍة
ب
و
ي
د
ی
اْل
ي
ول
أ
وب
س
إ
و
یم
راه
ب
ِ
صار * ِإنا أخلصناهم ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
ِذک َر ی الد ِار﴾( .ص)46-45 /38 :
َ
بر اساس آیات قرآن ُمخلصین کسانی هستند که شیطان بر آنها هیچگونه تسلطی نداشته و از وسوسه و اغوای
ْ َ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
َ َُ َ َ
َ
َْ
َ َ ْ
بادَ ِمن ُه ُم
ین ِإال ِع
آنها ناامید است﴿ :قال َر ِّب ِبما أغ َو ْی َت ِني ْلز ِّین َّن ل ُه ْم ِفي اْل ْر ِض و ْلغ ِو ینهم أجم ِع
ْ ْ َ
ال ُمخل ِصین﴾ (حجر)40-39 /15 :؛ حال نسبتدادن بیتوجهی و غفلتداشتن از فرد روزهدار فقیر و مؤمن که
ّ
نشان از تسلط شیطان و فراموشی آخرت دارد ،به کسی که طبق آیات قرآن ،شیطان هیچ تسلطی بر او ندارد و همواره
به یاد آخرت است ،مخالفت آشکار با ّ
نص قرآنی است.
نکته جالب توجه آن که مفسر محتاطی چون مرحوم عالمه طباطبایی نیز که همواره در تفسیر خود مفسران را
از استفاده از روایات بی پایه و اساس در شرح قصص انبیاء پرهیزداده و دامان نبوت را از هرگونه تهمتهای ناروا
مبرا دانسته (طباطبایی ،1390 ،ج ،11صص ،)181-180روایت مذکور را پذیرفته و با سیاق آیات موافق میداند
)طباطبایی ،1390،ج ،11ص  ،)115حال آنکه هیچ اشاره و یا شاهدی از سیاق درباره اینکه ترک اوالیی از حضرت
یعقوب (ع) سرزده باشد و فراق حضرت یعقوب (ع) از یوسف (ع) عقوبتی الهی در اثر ترک اوالی انجام شده
توسط حضرت یعقوب (ع) باشد ،وجود ندارد ،بلکه بر عکس شواهدی بر خالف آن یافت میشود ،مانند اینکه
هنگامی که یعقوب (ع) خبر دریده شدن یوسف (ع) توسط گرگ را از برادران شنید ،فرزندان را سرزنش نمود و به
َ ْ َ ُ َ ُْ ُ َ ً
ْ
آنها فرمودَ ﴿ :بل َس َّولت لک ْم أنف ُسک ْم أ ْمرا﴾ (یوسف)18 /12 :؛ «بلکه نفستان این کار را برای شما جلوه
دادهاست» ،حال آن که اگر یعقوب (ع) این واقعه را عقوبتی الهی و نتیجه عمل خود میدانست ،باید خودش را
در این مورد ّ
مقصر دانسته و با سرزنش خویش میگفت« :این امر نتیجه کوتاهی من از رسیدگی به بنده خداست»
و یا هنگامی که برادران یوسف (ع) از کار خود در مورد یوسف (ع) نادم و پشیمان گردیده و برای طلب استغفار
نزد پدرشان آمدند ،نفرمود« :شما تقصیری ندارید ،چرا که این فراق نتیجه کوتاهی من از رسیدگی به بنده
َ
َ
قال َس ْو َف أ ْس َت ْغف ُر َل ُک ْم َر ِّبي إ َّن ُه ُه َو ْال َغ ُف ُ
ور َّ
الر ِحیم﴾ (یوسف)98 /12 :؛ «به زودی
خداست» ،بلکه فرمود﴿ :
ِ
ِ
از خداوند برای شما استغفار میطلبم؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است».
ب :براساس روایت مذکور ابتدای بال و مصیبت بر حضرت یعقوب (ع) زمانی بود که فرزندانش نسبت به
یوسف (ع) حسادت پیدا کردند ،درحالیکه مطابق آیات قرآن ،برادران یوسف (ع) پیش از این ماجرا و پیش از این
ترک اولی که روایت مذکور از آن خبر میدهد ،نیز همواره به شدت نسبت به یوسف(ع) حسادت میورزیدند .به
همین دلیل حضرت یعقوب (ع) هیچگاه برادران را نسبت به یوسف (ع) امین نمیدانست و هیچگاه یوسف (ع)
َ
َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ
وسف﴾ (یوسف.)11 /12 :
را به آنان نمیسپرد﴿ :یا أبانا ما لك ال تأمنا علی ی
ج :براساس آیات قرآن هر فردی مسئول اعمال خود خواهد بود و مؤاخذه و مجازات افراد به دلیل کاری که
َ َ ْ ُ ُ ُّ َ ْ
ٌ ْ ُْ
ّ َ َْ َ َ ُ
واز َرة ِوز َر أخری﴾ (انعام/6 :
خود انجام ندادهاند ،پذیرفتنی نیست﴿ :و ال تک ِسب کل نف ٍس ِإال علیها و الت ِزر ِ
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)164؛ هیچ کس دستاوردی جز بر عهده خودش ندارد؛ و هیچ کس بار گناه دیگری را بر عهده نخواهد داشت؛
درحالیکه براساس روایات فوق الذکر کوتاهی یعقوب (ع) در برابر فرد فقیر موجب مجازات او و فرزندانش شد
و از جانب خداوند این پیام را دریافت کرد که« :به عزتم سوگند تو و فرزندانت را هدف مصیبتی قرار خواهم داد و
تو را با عقوبت خود ادب خواهم کرد ،خود را برای بالء آماده کنید و به قضای من رضایت دهید و بر مصائب صبر
پیشه کنید» .شگفتی مطلب اینجاست که با وجود دریافت این خطاب در ادامه روایت آمده« :و یعقوب (ع) در
َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ِّ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ِّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ
غافلون﴾ (یوسف/12 :
جواب آنها فرمودِ ﴿ :إني لیحزن ِني أن تذهبوا ِب ِه و أخاف أن یأ کله الذئب و أنتم عنه ِ
 )13و باالخره یوسف را با بیمیلی به دست برادران سپرد ،درحالیکه میترسید این بال فقط بر سر یوسف میآید»،
حال آنکه همه مفسران براساس روایات یوسف (ع) را کوچکترین فرزند یعقوب (ع) میدانند و طبعا دخالتی در
بیتوجهی به فقیر نداشته است.

 -5-2ناسازگاری مضمون روایت دوم با باورهای کالمی
براساس روایت دوم حضرت یعقوب (ع) در شب جمعه هنگام افطار فقیری مؤمن و روزهدار را که به جهت طلب
غذا به خانه آن حضرت مراجعه کرده بود ،اطعام نکرد و دست خالی رد نمود ،در حالی که قادر به اطعام و رفع
نیاز آن سائل بود ،لذا خداوند به آن حضرت وحی فرستاد که خود و خانوادهات آماده بال و عقوبت من باشید.
یوسف (ع) در ه مان شب خواب دید که یازده ستاره و خورشید و ماه از آسمان فرود آمدند و در برابر او متواضع
شدند .حضرت یعقوب (ع) وقتی خواب یوسف (ع) را شنید و این خواب را با وحی جبرئیل تطبیق داد ،در اندوه
فرو رفت و فهمید که زمینه برای نزول بال آماده شده ،لذا به یوسف(ع) فرمود :خواب خود را برای برادران تعریف
مکن که من میترسم بالئی بر سرت بیاورند ،ولی یوسف خواب را پنهان نکرد و برای برادران تعریف کرد .اولین
بالیی که بر یعقوب (ع) و فرزندانش نازل شد ،حسادت برادران یوسف (ع) نسبت به او در زمانی بود که خواب او
را شنیدند .این مطلب با شخصیت و ویژگیهای اخالقی یوسف (ع) سازگار نیست ،زیرا براساس آیات قرآن او از
َ
َ ََ َ َ َ َ
جتبیک َر ّبک﴾ (یوسف )7 /12 :و نمیتوان پذیرفت چنین شخصی
مقام «إجتباء» برخوردار بوده﴿ :و کذ ِلک ی
با چنین مقامی نسبت به سخنان پدرش که از انبیای الهی است بیتوجه باشد .بنابراین ،بازگو کردن خواب از سوی
یوسف (ع) با شخصیتی که قرآن از وی ترسیم نموده سازگار نیست.

-5-3موافقت با تورات
با مطالعه روایت دوم میتوان گفت :برخی از بخشهای آن با آنچه در تورات آمده هماهنگ است؛ البته در
این موارد گاه مخالفت با قرآن هم دیده میشود و گاه در قرآن اشارهای به آن نشده و صرفا با گزارشهای تورات
مطابقت دارد .این موارد عبارتند از:
الف :جریان فروخته شدن یوسف (ع) به کاروانیان توسط برادرانش از بخشهایی است که از یکسو با گزارش
قرآن سازگارنیست و از سوی دیگر با آنچه در تورات آمده هماهنگ است؛ توضیح اینکه براساس روایت وقتی
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کاروانیان یوسف(ع) را از چاه بیرون کشیدند ،برادران ،یوسف (ع) او را از کاروانیان گرفته و گفتند« :این غالم
ماست که دیروز در چاه افتاده و امروز آمدهایم تا او را از چاه خارج کنیم» و یوسف (ع) را از کاروانیان پسگرفته و
پس از تهدید او ،به کاروانیان گفتند« :کیست که این غالم را از ما خریداری کند؟» کاروانیان نیز یوسف (ع) را به
بهای اندکی از برادران خریداری کردند و او را به عزیز مصر فروختند ،اما براساس آیات قرآن کاروانیان یوسف (ع)
را از چاه گرفتند و او را پنهان کردند و در مصر او را به بهای اندکی فروختند؛ به عبارت دیگر ،ضمایر جمع در
عبارات « َأ َس ّر ُوه»َ « ،ش َر ُوه»« ،کانوا» و « ّ
الزاهدین» در آیه ذیل همه به کاروانیان « َس ّی َاره» برمیگردد :؛ ﴿ َو َ
جاءت
َ
َ
َ َ
َ
اع ٌة َ ...و َش َروهُ ب َث َمن َ
َس ّی َار ٌة َف َأ َ
شر ی َهذا ُغ َال ٌم َوأ َس ُّ
رس ُلوا وار َد ُهم َفأ َدلی َد َلوهُ َق َال َیا ُب َ
راه َم
ب
ض
ب
ه
ُ
و
ر
خس د ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ُ َ َ ُ
َّ
َ
ود ٍة َو کانوا ِف ِیه ِمن الز ِاه ِدین﴾ (یوسف .)20-19 /12 :این در حالی است که مضمون روایت دوم در این
معد
بخش با آنچه در تورات آمده موافق است؛ زیرا در تورات در اینباره آمده« :یهودا به برادران گفت :از کشتن برادرمان

و کتمان خون او چه سود؟ بیایید تا او را به اسماعیلیان بفروشیم و دستمان را بر او دراز نکنیم؛ زیرا او برادر ما و
گوشت تن ماست .برادرانش پذیرفتند .پس چون بازرگانان مدیانی میگذشتند برادران یوسف (ع) او را کشیده ،از
گودال برآوردند و به بیست پاره نقره به اسماعیلیان فروختند ایشان نیز او را به مصر بردند» (پیدایش ،فصل،37
آیات 26ـ .)28
ب :قسمتی از روایت مذکور که بر کتمان نکردن خواب داللت دارد نیز موافق با تورات است .بر اساس تورات
یوسف (ع) خواب را برای برادران بازگو کرد و آنها به وسیله خواب او از آینده سعادتمندش مطلع شدند و برای
جلوگیری از ریاست آینده یوسف (ع) بر خودشان ،وی را در معرض آن همه فشار و عذاب گذاشتند (سفر پیدایش،
فصل  ،37آیات  5ـ  .)11بنابراین ،این قسمت از روایت گزارشی است مطابق با اسرائیلیات که به شرح ابعاد پنهان
و قسمتهای ناگفته قصه یوسف (ع) در قرآن پرداخته و در قرآن و روایات هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد.

 -5-4ناسازگاری با عقل
الف :بر اساس روایت مذکور وقتی که یعقوب (ع) به حسادت فرزندانش در اثر آگاهی از خواب یوسف (ع)
و آینده سعادتمند او آگاه شد ،ترسید که عقوبت الهی که در انتظار او و خانوادهاش است ،تنها دامنگیر یوسف (ع)
شود ،لذا محبت خود را در بین فرزندانش نسبت به یوسف (ع) بیشتر کرد ،در صورتی که انتظار میرفت که
حضرت یعقوب (ع) اقداماتی انجام دهد که حسادت برادران یوسف (ع) نسبت به او از بین برود ،نه اینکه خود با
ابراز و اظهار محبت بیشتر نسبت به یوسف (ع) ،بر حسادت فرزندان نسبت به او بیفزاید و همین محبت بیشتر او
َ
ُ َ ُ ُ َُ َ
َّ
وسف َو أخوهُ أ َح ُّب ِإلی أ ِبینا ِمنا َو
به یوسف (ع) ،انگیزه برادران برای قتل یا تبعید یوسف (ع) شودِ ﴿ :إذ قالوا ل ُی
َ ً ْ ُ َ ُ
ُْ ُ ُ ُ َ َ ْ
َ ُ َ ُ ُ
َن ْح ُن ُع ْص َب ٌة إ َّن َأبانا َلفي َضالل ُ
وسف أ ِو اط َر ُحوهُ أ ْرضا َیخل لک ْم َو ْج ُه أ ِبیک ْم َو تکونوا ِم ْن َب ْع ِد ِه
ین اقتلوا ی
ب
م
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
َْ ً
َ
صال ِحین﴾ (یوسف.)9-8 /12 :
قوما ِ
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ب :براساس روایت دوم ،برادران یوسف (ع) او به کاروانیان فروختند درحالیکه اگر کاروانیان یوسف (ع) را
از برادران خریداری کرده بودند ،دلیلی نداشت که او را پنهان کنند و از کسی ترسی داشته باشند .عالوه بر آن
برادران هدفشان از به چاهافکندن یوسف (ع) این بود که کاروانی از راه برسد و او را با خود ببرد ،بنابراین ،معنی
نداشت که یوسف (ع) را از کاروانیان باز پس گیرند.
ج :بخش دیگری از این روایت که به شرح و تفصیل جزئیات داستان که در قرآن بیان نشده ،میپردازد و قابل
تأمل و بررسی است ،جریان زیبایی و جمال بیش از اندازه یوسف(ع) و مدهوش گشتن زنان درباری هنگام مشاهده
زیبایی و جمال یوسف (ع) و بریدن دستانشان به جای ترنج است .براساس روایت مذکور یوسف (ع) زیباترین
مردم عصر خود بود و چون به ّ
سن جوانی رسید ،همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به سوی خود خواند . ...
زنان دربار که از این ماجرا آگاه شدند ،همسر عزیز مصر را به خاطر مراوده با غالمش مورد مالمت قراردادند.
وقتی این خبر به گوش همسر عزیز مصر رسید ،آنها را دعوت نموده و برایشان سفرهای مهیا نمود و پس از غذا
دستور داد که ترنج بیاورند و میان میهمانان تقسیم کنند .سپس به دست هریک کاردی داد تا پوست آنرا ببرند .در
این هنگام دستور داد تا یوسف (ع) در میانه آنان درآید .وقتی یوسف (ع) را دیدند آنقدر در نظرشان بزرگ جلوه
کرد که به جای ترنج دستهای خود را بریدند .زلیخا گفت :این همان کسی است که مرا بر عشق او مالمت
میکردید ،پس از این ماجرا زنان مخفیانه نزد یوسف (ع) رفته با اظهارعشق ،تقاضای مالقات نمودند ،یوسف (ع)
دست رد به سینه همه آنان زد.

 -5-5ناسازگاری دو روایت در بیان نام سائل
دو روایت در ذکر نام سائلی که از حضرت یعقوب(ع) طلب طعام نموده ،اختالف دارند؛ در روایت اول نام
او «فیوم» و در روایت دوم «دمیال» عنوان شده است .این اختالف سبب اضطراب در متن میشود که خود نشانه
ضعف روایت است.

-5-6هماهنگی بخشهایی از روایت با متون حدیثی اهل سنت
نکته جالب توجه آنکه در منابع تفسیری و روایی شیعه ،تنها در همین روایت مدهوش گشتن زنان دعوت شده
توسط همسر عزیز مصر در هنگام تماشای زیبایی یوسف (ع) و بریدن دستانشان به جای ترنج مطرح شده است!
در تورات نیز هیچ گزارشی در این باره نیامده ،اما در تفاسیر اهل سنت روایات متعددی در این باره نقل شده که
منشأ آن «جامعالبیان» طبری و «الدرالمنثور» سیوطی است (طبری ،1412 ،ج ،12ص /119سیوطی،1404 ،
ج ،4ص .)16روایاتی که در نهایت به تابعانی چون ابوالشیخ ،ابن منذر و مجاهد میرسد و از آنجا که مطالب
مذکور در روایات اهل سنت سخن معصوم (ع) نبوده و صرفا سخنان تابعان است ،حجیت ندارد و قابل استناد
نیست؛ ازاینرو ،این قسمت از روایت نیز مخالف با ظاهر قرآن و مطابق با اخبار و روایات اهل سنت است که به
شرح ابعاد پنهان قصه حضرت یوسف (ع) پرداخته است.
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نتیجهگیری
با توجه به بررسی های انجام گرفته در سند و محتوای دو روایت منقول پیرامون سبب ابتالء حضرت یعقوب (ع)
به فراق یوسف (ع) ،میتوان گفت:
 .1روایت برقی در کتاب «محاسن» از نظر سند ضعیف بوده و روایت شیخ صدوق در «عللالشرایع» از نظر
محتوا مخدوش است.
 .2روایت دوم براساس قواعد فقه الحدیثی از جهات مختلف قابل نقد است ،زیرا از یکسو یعقوب (ع) را متهم
َ
به غفلت نموده درحالیکه براساس آیات قرآن یعقوب (ع) از مخلصین به شمار آمده که شیطان تسلطی بر ایشان
ندارد .و از سویی مجازات کوتاهی یعقوب (ع) دامنگیر فرزندان وی نیز شده؛ درحالیکه قرآن مسئولیت عمل هر
کسی را بر عهده خود او میداند.
 .3در روایت دوم چنین آمده است که یوسف (ع) علیرغم عهدی که با پدر داشت ،خواب خود را برای برادران
بازگو نمود حال آنکه این رفتار با شخصیتی که قرآن از یوسف (ع) ترسیم نموده سازگار نیست.
 .4آنچه در روایت آمده با گزارش تورات سازگار و با ظاهر آیات قرآن مخالف است ،زیرا براساس قرآن کاروانیان
پس از پیداکردن یوسف (ع) او را پنهان نموده و در مصر فروختند ،اما براساس روایت تورات این برادران یوسف
(ع) بودند که او را به بهایی اندک فروختند.
 .5افزون بر آنچه گفته شد میتوان به اضطراب متن حدیث و تعارض مضمون آنها با یکدیگر اشاره نمود.
ّ
 .6اینگونه منقوالت توسط کسانی جعل شده که عصمت انبیاء(ع) را نشانه رفته تا اشتباهات خود را موجه و
پذیرفتنی جلوه دهند.
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 .7برقی ،احمد بن محمد بن خالد؛ المحاسن؛ قم :دار الکتب اإلسالمیة 1371 ،ق.
 .8بهبودی ،محمدباقر؛ معرفة الحدیث؛ تهران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی 1389 ،ش.
 .9حلی؛ حسن بن یوسف؛ رجال العالمه الحلی؛ قم :دارالذخائر 1411 ،ق.

 .10حلی ،ابن داود؛ رجال ابن داود؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1383 ،ق.

 .11خویی ،ابوالقاسم؛ معجم الرجال الحدیث؛ قم :مرکز نشر آثار شیعه 1413 ،ش.
 .12شوشتری ،محمد تقی؛ قاموس الرجال؛ قم :مؤسسة النشر اإلسالمي 1410 ،ق.

 .13طباطبایی ،سیدمحمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی 1390 ،ق.

 .14طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران :انتشارات ناصر خسرو 1372 ،ش.
 .15طوسی ،محمد بن حسن؛ الفهرست؛ نجف :المکتبة المرتضویة ،بیتا.

_______________ .16؛ رجال الطوسی؛ قم :جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم ،مؤسسة النشر
اإلسالمي 1373 ،ش.
 .17عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین؛ قم :انتشارات اسماعیلیان 1415 ،ق.
 .18عیاشی ،محمدبن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تهران :چاپخانه علمیه 1380 ،ق.

 .19غفاریصفت ،علیاکبر و صانعیپور ،محمدحسن ؛ دراسات فی علمالدرایة ،دانشگاه امام صادق(ع) و
سمت؛  1384ش.
 .20فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی؛ تفسیر الصافی؛ تهران :مکتبة الصدر؛  1415ق.

 .21قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ قم :دارالکتب 1404 ،ق.

 .22قمی مشهدی ،محمد بن محمدرضا؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی .سازمان چاپ و انتشارات 1368 ،ش

نقد و بررسی روایات تفسیر ی ناظر به سبب ابتالء حضرت یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع) /داود اسماعیلی 85

 .23قهپایی ،عنایة الله؛ مجمع الرجال؛ قم :اسماعیلیان.1364 ،

 .24کشی ،محمد بن عمر؛ رجال الکشی؛ مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد 1348 ،ش.

 .25مازندرانی حائری ،محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال في أحوال الرجال؛ قم :موسسة آلالبیت(ع)،
1416ق.
 .26مامقانی ،عبدالله؛ تنقیح المقال في علم الرجال؛ بیجا ،بیتا.

 .27مسعودی ،عبدالهادی؛ روش فهم حدیث؛ تهران :انتشارات سازمان سمت 1384 ،ش.

 .28مظاهری ،حسین؛ الثقات اْلخیار من رواة اْلخبار؛ قم :موسسة الزهراء (س) 1428 ،ق.

 .29معارف ،مجید و شفیعی ،سعید؛ درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر؛ تهران :سازمان سمت و
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی 1394 ،ش.
 .30مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ تهران :دار الکتب االسالمیة 1371 ،ش.

 .31نجاشی ،احمدبن علی؛ رجالالنجاشی؛ قم :مؤسسة النشر اإلسالمي 1407 ،ق.

