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 چکیده
کاه  -یاتیاوجاود روا نیااست، باا ا امبرانیباور به عصمت پ ،یراهنماشناس دهیموضوعات در عق نیتریادیاز بن
 دهیاهاا، ددشاه دار شادن عقآن شریاست که الزماه پا  افتهیانعکاس  نیقیدر آثار فر -ستیاندک ن زیها نمقدار آن

اند، اما و پژوهشگران از نظر سند و متن نقد کرده نرا عالما اتیروا نیاز ا یااست. اگرچه پاره یاله امبرانیعصمت پ
 وسفیها حضرت است که برابر با مفاد آن یتیاند. از جمله چند روامانده فیبال تکل اتیاز روا گرید یاهمچنان پاره

و دداوناد باا داار   امادیاز مرکب فرود ن شیعظمت زمامدار ری)ع( تحت تأث عقوبیمالقات پدرش  )ع( به هنگام
برآماده و رفتاار  اتیروا نیا هیدر صدد توج زین اتیاز شارحان روا یکرد. برد هیکردن نور نبوت از دودمانش، او را تنب

کاه  -هیاز مصادر اول اتیتمام روا یلیتحل -یفیبا روش توص قیتحق نیاند. در احمل کرده ی)ع( را بر ترک اول وسفی
اساناد و  یگااه باه بررسااسات و آن دهیاگرد یگردآور -گزارش شده یو امال عیعلل الشرا ،یچون کاف ییهادر کتاب

 یدارد و در بررسا تیحکا اتیاز ضعف اسناد تمام روا یسند یدر بررس قیتحق جیها پردادته است. نتاآن ییمحتوا
 .دهدیرا نشان م یو عقل ینقل لیها با دالتعارض آن ییمحتوا

 
 .انقطاع نبوت ن،یتکبر، والد ات،ی)ع(، روا وسفی: هاکلیدواژه
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Abstract 

One of the fundamental issues in the theory of prophethood is the belief in the infallibility 

of prophets. Nevertheless, one can find many narratives in the works of Shiite and Sunni 

scholars, the verification of which undermines the divine belief regarding the infallibility of 

the divine prophets. Although some of these narratives have been criticized and questioned 

by scholars, there are still a number of undecided narratives. They include several narratives 

according to which Joseph, arrogant of his mighty rule and power, did not descend from his 

horse to meet his father Jacob (AS). This insolence of his was punished by God in form of 

divesting his lineage of the light of prophethood. Some exegeses have justified these 

narratives by proclaiming that Joseph’s conduct exemplifies Abandoning the Better (Tark al-
Awla). In this research, using a descriptive-analytical method, all narratives from primary 

sources - as reported in books such as Kāfi, Elal al-Sharia the Emāli – were collected and 

then subjected to content analysis. The results suggest weak documentation in all of these 

narratives with the content analysis exhibiting even further contradiction with rational and 

logical arguments.  
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 مقدمه
در اسالم پس از قرآن، حدیث دومین منبع شنادت معارف دینی است. در اصالت قرآن و عدم تحریف 

رند و بالعکس در وقوع جعل و تحریف در احادیث، محققاین از آن، محققان از عالمان فریقین اتفاق نظر دا
عالمان فریقین تردیدی ندارند. جعل و تحریف روایات به بسیاری از موضوعات دینی تسری یافته است باه 
طوری که گاه فاصله گرفتن از جهان بینی صحیح را موجب شده و معرفت دینای ناپیراساته را در پای داشاته 

ترین باورها در عقیده راهنماشناسی است و در جای داود که یکی از اساسی -الهی است. عصمت پیامبران
از جمله مسائلی اسات کاه باا احادیاث برساادته باه  -برای اثبات آن دالیل متقن عقلی و نقلی اقامه شده 

ی ای از حیات درس آفرین پیامبران الهاچالش کشیده شده است و این آفت نوعًا با به تحریف کشیدن گوشه
رخ نمایانده است و دست تحریف چنان آن را وارونه جلوه کرده کاه مااطاب و دوانناده ایان روایاات، در 

 کند.هندسه معرفتی دود نسبت به سیره انسان ساز پیامبران چالش احساس می
حضرت یوسف )ع( از پیامبران بزرگ الهی است آن سان که دداوند متعال یک سوره قرآن را باه ایشاان 

اده و از سرگ شت درس آموزش به تفصیل سان گفته است، مع ذلک ابعااد ماتلفای از سایره ادتصاص د
ایشان با احادیث موضوع، تحریف گردیده است، از جمله، وجود روایاتی چند در جواماع روایای شایعی و 

ه هنگاام ها فراق و دوری از پدرش یعقوب )ع(، بها یوسف )ع( پس از سالباشد که برابر با آنها میغیر آن
آید وصال، از روی غرور و تکبر و یا به دلیل حفظ جایگاه فرمانروایی دود به احترام پدر از مرکب فرود نمی

 و دداوند نبوت را از دودمان ایشان برمی چیند تا بدین وسیله عقوبت شده باشد.
گااه باه  این موضوع گاه چنان رنگ حقیقت به دود دیده که در بردای کتاب ادالقای متقادم و متاأدر

( و گاه به مناسبت عقوبت بی احترامی والادین )ر.ک: 217/ 6مناسبت م مت تکبر )ر.ک: فیض کاشانی، 
( به این احادیث اشاره کرده و دواننده را بر تنبه و عبرت از تنبیه و عقوبت 125/ 1؛ دستغیب، 45/ 6غزالی، 

 اند.یوسف )ع( سفارش کرده
ای متنوع و فراوانای صاورت پ یرفتاه اسات، از جملاه هدرباره شاصیت حضرت یوسف )ع( پژوهش

است. این مقالاه باه نقاد « اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف )ع(»ها مقاله آن
ساوره  42گویناد و ذیال آیاه روایاتی همت گماشته است که از طوالنی شدن زندان یوساف )ع( ساان می

ه  »یوسف  نَّ
َ
ِ ی َظنَّ أ اْجِن ِبْضاَع  َو قاَل ِللَّ ِه َفَلِباَث ِفای السِّ یطان  ِذکَر َربِّ ْنساه  الشَّ

َ
ک َفأ َما اْذکْرِنی ِعْنَد َربِّ ناٍ  ِمْنه 

اند که البته با مقاله حاضر متفاوت است؛ زیرا اواًل، پژوهش پیش رو روایااتی را نقاد کارده وارد شده« ِسِنین
گویناد و ارتبااطی باا روایاات مقالاه مزباور می است که از دطای یوسف )ع( در عدم احترام به پدر سان

ندارند، این روایات در آثار عالمان شیعی چون عالمه مجلسی، مالصالح مازندرانی و فیض کاشانی و غیار 
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صحیح تلقی شده است و باور غالب مردم نیز چنین شکل گرفته  -چنانکه در مقاله انعکاس یافته است-آنان

بررسی مستقل نیاز دارند؛ ثانیًا، در باش نقد اسنادی، اسناد روایاات مقالاه  است، ل ا این روایات به نقد و
باا مقالاه حاضار متفااوت اسات و « اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوساف )ع(»

اعتبار سانجی »طبیعتًا نقد جداگانه اقتضا دارند. ثالثًا، در قسمت نقد محتوایی، عمده نقدهایی که در مقاله 
آمده، ناظر بر روایات مربوط به همین مقاله اسات و « ایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف )ع(رو

های روایات پژوهش حاضر را پاسخ دهد، مضاف بر آن ما در نقد محتوایی از ادله ماتلف تواند چالشنمی
ایم، در حاالی کاه تهدرون دینی و برون دینی اعم از قرآنی، روایی، عقلی، تاریای و حتی تورات بهاره جسا

 بسیاری از این مطالب در مقاله مشابه وجود ندارد.
 

 مصادر و متن روایات

ها یوسف )ع( به در چهار اثر متقدم شیعی، چهار روایت با مضامین قریب به هم آمده است که طبق آن
نور نباوت از هنگام مالقات یعقوب )ع( تحت تأثیر عظمت زمامداریش از مرکب فرود نیامده و متعاقب آن 

صلب ایشان دار  گردید. این روایات را شیخ کلینی در کافی، شیخ صدوق در علل الشرایع و امالی و قمی 
ای کاه صاورت گرفات، روایتای اند. در آثار اهل سنت به رغم جستجوی گساتردهدر تفسیرش گزارش کرده

 نعکاس داده است.یافت نگردید مگر تنها یک گزارش که غزالی در احیاء علوم الدین دود ا
 . کافی1

هنگامی کاه یعقاوب )ع( بار یوساف )ع( »کند: کلینی در کافی با سند دود از امام صادق )ع( نقل می
وارد شد عظمت فرمانروایی یوسف )ع( را فرا گرفت و به )احترام( پدر )از مرکب( فرود نیامد. جبرئیل هبوط 

ده ای از او داار  شاده و باه آسامان رفات. کرده و گفت: یوسف! کف دست دود را بگشای، نور دردشان
یوسف )ع( به جبرئیل عرضه داشت: ای جبرئیل! این نور چه بود که از کف دست من بیرون آماد  جبرئیال 
فرمود: نبوت از دودمان تو گرفته شد و این مجازات به دلیل فرود نیامدنت )از مرکب( باه )احتارام( یعقاوب 

 (.312/ 2)کلینی،  1«و پیامبری ناواهد آمدسالاورده است. از این روی از نسل ت
 . علل الشرایع و امالی2

 شیخ صدوق در دو اثر دود: علل الشرایع و امالی، دو روایت آورده است:
زماانی کاه یوساف »کناد: شیخ صدوق در علل الشرایع از امام صادق )ع( نقل می الف( روایت اول:

                                                 
 ع یعْقُوو ُ  الشَّیخُ عَلَیهِ قَدِمَ لَمَّا ع یوسُفَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ عُبَیدٍ بْنِ مَرْوَک عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ» 1

 جَبْرَئِیلُ یا یوسُفُ فَقَالَ السَّمَاءِ جَوِّ فِی فَصَارَ سَاطِعٌ نُورٌ هَامِنْ فَخَرَجَرَاحَتَک  ابْسُطْ یوسُفُ یا فَقَالَ ع جَبْرَئِیلُ فَهَبَطَ إِلَیهِ ینْزِلْ فَلَمْ الْمُلْک عِزُّ دَخَلَهُ
 .«نَبِی عَقِبِک مِنْ یکونُ فَلَا یعْقُو َ الشَّیخِ إِلَی تَنْزِلْ لَمْ لِمَا عُقُوبَةً عَقِبِک مِنْالنُّبُوَّةُ  نُزِعَتِ فَقَالَ رَاحَتِی مِنْ خَرَجَ الَّذِی النُّورُ هَذَا مَا
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ترام یوسف )ع( از مرکب دود فرود آمد اما یوسف )ع( به )ع( یعقوب )ع( را مالقات کرد، یعقوب )ع( به اح
احترام او چنین نکرد، )سپس یکدیگر در آغوش کشیدند( هنوز از آغوش هم جدا نشده بودند که جبرئیل نزد 
یق به احترام تو از مرکب دود پیاده شد اما تو باه احتارام او  یوسف )ع( آمده و گفت: ای یوسف! یعقوب صدِّ

ت دود را بگشای و چون دست دود را بگشود نوری از کف دست او دار  شد، یوسف چنین نکردی، دس
)ع( عرضه داشت: این چه بود  جبرئیل گفت: این نشانه آن است که از نسل تو پیامبری ناواهد آمد و ایان 

 (.55/ 1)صدوق، علل الشرایع،  1«گونه مجازات گردیدی
ی دیگر را با سند دود از هشاام بان ساالم از اماام شیخ صدوق در علل الشرایع روایت ب( روایت دوم:

هنگامی که یعقوب )ع( به مصر وارد شد یوسف )ع( برای استقبال او آماد. »صادق )ع( گزارش کرده است: 
چون یوسف )ع(، یعقوب )ع( را دید و دواست از مرکب دود فرود آید، به جایگاه حکومتی دود نظر افکند 

پس از آن که بر یعقوب )ع( درود و تحیت گفت، جبرئیل بر او ناازل شاده و و از پیاده شدن دودداری کرد. 
فرماید: تو به داطر جایگاه فرمان روایی دود از پیاده شادن در برابار بناده گفت: یوسف! دداوند متعال می

صالح من امتناع کردی. دستت را بگشای، هنگامی که دستش را گشود از میان انگشتانش نوری دار  شد. 
ای بود بر این که از دودمان تو )ع( از جبرئیل سؤال کرد که این چه بود  جبرئیل پاسخ داد: این نشانه یوسف

هرگز پیاامبری ناواهاد باود، زیارا از مرکبات باه احتارام یعقاوب پیااده نشادی، لا ا ایان گوناه مجاازات 
 (.55/ 1)صدوق، علل الشرایع، 2«گردیدی

ِوی ِفای »ضمن روایتی بلند به صورت مرسل )با تعبیار  شیخ صدوق در امالی دود این روایت را در َفار 
اِدِق ع...  (.252-251)صدوق، امالی،  3گزارش کرده است.«( َدَبٍر َعِن الصَّ

 

                                                 
 وَاحِودٍ  غَیورِ  عَونْ  یزِیودَ  بْنِ یعْقُو َ عَنْ یحْیی بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ یحْیی بْنُ مُحَمَّدُ وَ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ اَبِی» 1

 لَهُ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ أَتَاهُ حَتَّی الْعَنَاقِ مِنَ ینْفَصِلَا فَلَمْ یوسُفُ لَهُ یتَرَجَّلْ لَمْ وَ یعْقُو ُ لَهُ تَرَجَّلَ عْقُو َی یوسُفُ یتَلَقَّ لَمَّا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی إِلَی رَفَعُوهُ
 عَقِبِوک  مِنْ یخْرُجُ لَا آیةٌ هَذَا قَالَ هَذَا مَا یوسُفُ لَهُ قَالَفَ رَاحَتِهِ مِنْ نُورٌ فَخَرَجَ فَبَسَطَهَا یدَک ابْسُطْ لَهُ تَتَرَجَّلْ لَمْ وَ الصِّدِّیقُ لَک تَرَجَّلَ یوسُفُ یا
 «عُقُوبَةً نَبِی
 عَنْ عُمَیرٍ أَبِی بْنِ مَّدِمُحَ عَنْ أُورَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَینِ عَنِ الْعَطَّارِ یحْیی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَاجِیلَوَیهِ عَلِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا» 2

 إِلَی نَظَرَ ثُمَّ لِیعْقُو َ یتَرَجَّلَ بِأَنْ هَمَّ یوسُفُ رَآهُ فَلَمَّا لِیسْتَقْبِلَهُ ع یوسُفُ خَرَجَ مِصْرَ إِلَی یعْقُو ُ أَقْبَلَ لَمَّا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ
 تَنْوزِلَ  أَنْ مَنَعَوک  مَا لَک یقُولُ تَعَالَی وَ تَبَارَک اللَّهَ إِنَّ یوسُفُ یا لَهُ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیهِ نَزَلَ یعْقُو َ عَلَی سَلَّمَ فَلَمَّا یفْعَلْ فَلَمْ مُلْکالْ مِنَ فِیهِ هُوَ مَا
 نَبِی صُلْبِک مِنْ یخْرُجُ لَا آیةٌ هَذَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یا هَذَا مَا لَهُ فَقَالَ نُورٌ أَصَابِعِهِ بَینِ مِنْ فَخَرَجَ فَبَسَطَهَا یدَک ابْسُطْ فِیهِ أَنْتَ مَا إِلَّا الصَّالِحِ عَبْدِی إِلَی
 «إِلَیهِ. تَنْزِلْ لَمْ إِذْ بِیعْقُو َ صَنَعْتَ بِمَا لَک عُقُوبَةً أَبَداً
 مَا ذَکرَ ثُمَّ لِیعْقُو َ یتَرَجَّلَ بِأَنْ فَهَمَّ لِیسْتَقْبِلَهُ یوسُفُ خَرَجَ وَ مِصْرَ إِلَی یعْقُو ُ فَأَقْبَلَ السَّحَرِ إِلَی هُمْأَخَّرَ قَالَ أَنَّهُ ع الصَّادِقِ عَنِ خَبَرٍ فِی فَرُوِی» 3
 ابْسُطْ فِیهِ کنْتَ مَا الصَّالِحِ عَبْدِی إِلَی تَنْزِلَ أَنْ مَنَعَک مَا لَک یقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ یوسُفُ یا لَهُ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیهِ فَنَزَلَ یفْعَلْ فَلَمْ الْمُلْک مِنَ فِیهِ
 تَنْزِلْ لَمْ إِذْ بِیعْقُو َ عْتَصَنَ بِمَا عُقُوبَةً أَبَداً ینَبِ صُلْبِک مِنْ یخْرُجُ لَا إِنَّهُ هَذَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یا هَذَا مَا فَقَالَ نُورٌ أَصَابِعِهِ بَینِ مِنْ فَخَرَجَ فَبَسَطَهَا یدَک
 «.وسُفی فَقَالَ إِلَیهِ
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 . تفسیر قمی3

روایت قمی در تفسیرش با روایات شیخ کلینی و شیخ صدوق اندکی متفاوت است، برابر با این روایت 
پرسد و ایشان نیز از امام هادی )ع( ن علی بن موسی )ع( سؤاالتی را مییحیی بن اکثم از موسی بن محمد ب

شود، در این روایت تنها سؤالی که مطرح است، چگونگی امکان ساجده یعقاوب و ها را جویا میجواب آن
داناد. آن گااه در اداماه فرزندانش بر یوسف است. امام هادی )ع( در پاسخ آن سجده را طاعت دداوند می

به درو  نور نبوت از نسال یوساف اشااره شاده و اساتقرار آن در  -دون هیچ مقدمه و بیان دلیلیب -روایت
جبرئیل فرود آمده و گفت: ای یوسف! دستت را بگشاای، چناین »گردد: بیان می -الوی –فرزند دیگر ایوب 

ت باود کاه از کرد و از میان انگشتانش نوری دار  شد، از جبرئیل پرسید این نور چه بود  گفت: ایان نباو
ْلِب تاو  ْلِب تو دار  گردید، چرا که تو به احترام پدرت نایستادی. دداوند نورش را گرفته و نبوت را از ص  ص 
محو گرداند و آن را در فرزندان الوی برادر یوسف )ع( قرار داد و این بدان دلیل بود که چون بارادران یوساف 

کنیاد، او را در نهاان یوسف را مکشید. اگار کااری می»فت: )ع( دواستند او را به قتل رسانند مانع شده و گ
دداوند بدین سبب از او تشکر کرد و چون بارادران دواساتند از مصار ساوی پادر بااز «. دانه چاه بیفکنید

هرگاز از ایان »را نزد دود نگاه داشته باود، الوی گفات:  -بنیامین -گردند در حالی که یوسف )ع( برادرش
«. رم به من اجازه دهد یاا دادا در حاق مان داوری کناد، و او بهتارین داوران اساتروم تا پدسرزمین نمی

دداوند بدین سبب از او تشکر کرد و پیامبران بنای اسارائیل را از فرزنادان الوی قارار داد و موسای )ع( نیاز 
إسحاق بن باشد و او موسی بن ِعمران بن یْهِصر بن َواِهث ]واهب[ بن الوی بن یعقوب بن فرزندان الوی می

 (.357-356/ 1)قمی،  1«إبراهیم است
/ 12و  223/ 70روایات چهار گانه شیعی را عالمه مجلسی در بحار االنوار )مجلسای، بحاار االناوار، 
(، فیض کاشاانی در 467-466/ 2(، عروسی حویزی در تفسیر نور الثقلین )عروسی حویزی، 260-281

، بحرانای در برهاان -تنهاا روایاات کلینای و قمای -(873/ 5تفسیر صافی )فیض کاشاانی، مالمحسان، 
 اند.را گزارش کرده -دو روایت روایت شیخ صدوق و نیز روایات قمی -(206/ 3)بحرانی، 

 . احیاء علوم الدین4

                                                 
 فَکانَوتْ  ع الْحَسَونِ  أَبِوی  عَلَی فَعَرَضَهَا -مَسَائِلَ مُوسَی بْنِ عَلِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَی سَأَلَقَالَ  وَ أَکثَمَ بْنِ یحْیی عَنْ عِیسَی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی» 1

 -نُوورٌ  أَصَوابِعِهِ  بَوینِ  مِنْ فَخَرَجَ فَأَخْرَجَهَا -یدَک أَخْرِجْ یوسُفُ یا لَهُ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ أَبَوَیهِ.... فَنَزَلَ رَفَعَ وَجَلَ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ نِیأَخْبِرْ -إِحْدَاهَا
 یها فِجعل وَ -صُلْبِهِ مِنْ النُّبُوَّةَ مَحَا وَ نُورَهُ اللَّهُ فَحَطَّ -لِأَبِیک تَقُمْ لَمْ لِأَنَّک -صُلْبِک مِنْ اللَّهُ أَخْرَجَهَا النُّبُوَّةُ هَذِهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یا النُّورٌ هَذَا مَا فَقَالَ
 أَنْ أَرَادُوا لَمَّا وَ -ذَلِک لَهُ اللَّهُ فَشَکرَ «الْجُبِ بَتِغَیا فِی أَلْقُوهُ وَ یوسُفَ تَقْتُلُوا ال» قَالَ یوسُفَ قَتْلَ أَرَادُوا لَمَّا لِأَنَّهُمْ ذَلِک وَ یوسُفَ أَخِی یلَاوَ وُلْدِ

 هُاللَّ فَشَکرَ «نَیالْحاکمِ خَیرُ هُوَ وَ لِی اللَّهُ یحْکمَ أَوْ -أَبِی لِی یأْذَنَ حَتَّی الْأَرْضَ أَبْرَحَ فَلَنْ» قَالَ أَخَاهُ یوسُفُ حَبَسَ قَدْ وَ مِصْرَ مِنْ أَبِیهِمْ إِلَی یرْجِعُوا
 بْونِ  لَواوَی  بْنِ]وَاهِبِ[  وَاهِثِ بْنِ یهْصِرَ بْنِ عِمْرَانَ بْنُ مُوسَی هُوَ وَ یلَاوَ وُلْدِ مِنْ مُوسَی کانَ وَ لَاوَی وُلْدِ مِنْ إِسْرَائِیلَ بَنِی أَنْبِیاءُ فَکانَ -ذَلِک لَهُ

 «میإِبْرَاهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ یعْقُو َ
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که کتابی است در ادالق و اساسًا ماهیت روایای  -در آثار اهل سنت غزالی در کتاب احیاء علوم الدین
گویند هنگامی که یعقوب )ع( »کند: گزارش می« قیل»حقوق پدر و مادر با واژه  به مناسبت بحث از -ندارد

بر یوسف )ع( وارد شد، یوسف )ع( به احترام یعقوب )ع( از جای دود برنااست، دداوند به او وحی کرد: 
م آیا از روی تکبر برای پدرت از جای برنااستی  به عزت و جاللم سوگند از صلب تو پیامبری قرار نااواه

( بروسوی در تفسیر روح البیان به نقال از احیااء غزالای ایان گازارش را آورده اسات 45/ 6. )غزالی، 1«داد
 (.477/ 8)حقی بروسوی، 

یابی اسناد روایات  بررسی و ارز
هاا هر یک از روایات چهارگانه شیعی سندی متفاوت از دیگری دارد و بررسای یاک باه یاک اساناد آن

ایت کافی، احمد بن محمد محتمل میان دو راوی ثقه: احمد بان محماد بان باشد: در سند روضروری می
( و احمد بن محمد بن عیسی اشاعری اسات )نجاشای، 53؛ طوسی، الفهرست، 77دالد برقی )نجاشی، 

(. 563(. راوی دیگر مروک بن عبید بن سالم نیاز توثیاق شاده اسات )کشای، 61؛ طوسی، الفهرست، 83
هِ »راوی مستقیم امام صادق )ع( ذلک به دلیل مشاص نبودن مع ِبی َعْبِد اللَّ

َ
َثه  َعْن أ ْن َحدَّ ساند روایات « َعمَّ

عالمه مجلسی نیز در مرآة العقول، به ارسال سند این روایات تصاریح کارده اسات  مرسل و ضعیف است.
 (.215/ 10)مجلسی، بحار االنوار، 

روایت، احمد بان ادریاس )نجاشای، روایت اول شیخ صدوق در علل الشرایع آمده است؛ در سند این 
( یعقاوب بان یزیاد االنبااری 353(، محماد بان یحیای العطاار )نجاشای، 64؛ طوسی، الفهرسات، 92

اند، اما محمد بن احمد بن یحیای االشاعری را اگار ( توثیق شده508؛ طوسی، الفهرست، 450)نجاشی، 
قل کرده و بار احادیاث مرسال اعتمااد چه نجاشی، توثیق کرده ولی درباره او نوشته است از ضعفا حدیث ن

(. گ شته از آن روایت به صاورت 348کند )نجاشی، داشته است و برای او مهم نبوده از که حدیث نقل می
ِبای َعْباِد »مرفوع از امام صادق )ع( نقل شده است و یعقوب بن یزید با عبارت 

َ
اوه  ِإَلای أ َعْن َغیِر َواِحاٍد َرَفع 

هِ  گر ضاعف ساند حادیث کرده و به راوی امام صادق )ع( اشاره نشده است کاه نشاان روایت را گزارش« اللَّ
 است.

روایت دوم شیخ صدوق در دو کتاب امالی و علل الشرایع است؛ روایت امالی فاقد سند اسات و تعبیار 
اِدِق ع...» ِوی ِفی َدَبٍر َعِن الصَّ ا روایات در آغار سند از ارسال و ضعف سندی روایت حکایت دارد. اما« َفر 

علل الشرایع با سند متصل از امام صادق )ع( گزارش شده است در ابتدای سند این روایت محمد بان علای 

                                                 
 مون  أخرجت ال جاللی و عزتی و ألبیک؟ تقوم أن تتعاظم أ إلیه، اهلل فأوحی له، یقم لم السالم، علیهما یوسف لیع یعقو  دخل لما قیل و» 1

 «نبیا صلبک
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محماد »ماجیلویه قرار دارد که در کتب رجال ثمانیه قدما، تنها شیخ طوسی در کتاب الرجال نوشته اسات: 

( 437طوسای، رجاال طوسای، « )القمی روی عنه محمد بن علی بن الحسین بن بابویه بن علی ماجیلویه
شیخ طوسی با این عبارت صرفًا او را شیخ روایت صدوق معرفی کرده و هایچ مادح و ذمای از او باه میاان 
نیاورده است. محمد بن یحیی العطار چنان که گ شت توثیق شده است. حسین بن حسن بن اباان را شایخ 

اناد جارح و تعادیل وی باه میاان نیاورده اناد و ساانی درطوسی و ابن داود صرفًا در رجال دود یااد کرده
وَرَمه است، نجاشی )نجاشی، 424و  122؛ ابن داود، 328)طوسی، الفهرست، 

 
(. راوی بعدی محمد بن أ

اند. دو راوی ( او را به غلو و تالیط متهم کرده143( و شیخ طوسی در الفهرست )طوسی، الفهرست، 329
( با عبارت ثقه 434و هشام بن سالم )طوسی، الفهرست،  (326دیگر یعنی محمد بن ابی عمیر )نجاشی، 

اند. بنابراین در سند روایات دوم شیخ طوسی، دو راوی مجهاول )محماد بان علای ماجیلویاه و توثیق شده
وَرَمه( وجود دارد کاه حتای باا در نظار نگارفتن 

 
حسین بن حسن بن ابان( و یک راوی مجروح )محمد بن أ

 واهد بود.راویان مجهول، روایت ضعیف د
( 334( و نجاشی )نجاشی، 509در سند روایت قمی، محمد بن عیسی بن عبید را ابن داود )ابن داود، 

( و رجال )طوسای، رجاال طوسای، 402اند ولی شیخ طوسی در فهرست )طوسی، الفهرست، توثیق کرده
او از علماای  دود تضعیف کرده است. یحیی بن اکثم در کتب رجال قدمای شیعه یاد نشده اسات، 1(391

نویسد: یحیی بن اکثم بن قطن سرآمد قضات، فقیه، عالمه و از پیشوایان عامه است. ذهبی در معرفی او می
اند. دانش فراوانای اجتهاد است و دارای تصانیف فراوان است؛ ترم ی، ابوحاتم و بااری از او روایت کرده

کسی نزد مأمون از او پیشی نگرفات؛ ماأمون  داشت و با وجود فضیلت علمی مأمون بر او غالب آمد و هیچ
دربااره  -(. دویی در رجال داود پاس از نقال روایتای 6-5/ 12قضاوت شهر بغداد را به او سپرد )ذهبی، 

نویسد: از ایان روایات و امثاال آن باه می -استنکاف یحیی بن اکثم از پ یرش دیدگاه فقهی امام هادی )ع(
بناابراین  (.34/ 20ان در مقابل امامان معصوم )ع( بوده است )دویی،آید که او از پلیدان و سرکشدست می

 سند روایت قمی نیز ضعیف است.
دبر را « قیل»گزارش غزالی نه تنها فاقد سند است بلکه حتی به معصوم نیز مستند نشده و غزالی با واژه 

ای کاه یارهای رجاالی و درایاهبندی اسناد این روایات باید گفت که بر پایه معآورده است. بنابراین در جمع
یک از روایات استوار نبوده و به ضعف در رجال و یا فقادان حدیث پژوهان بر آن اتفاق نظر دارند اسناد هیچ

 اتصال سند دچار هستند.
 

                                                 
 (.القمیین قول علی ضعیفاست )الزم به یادآوری است که شیخ طوسی در رجال خود او را بر اساس قول قمییون تضعیف کرده  1
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یابی محتوای روایات  بررسی و ارز
رد، چه این های سندی به واکاوی و تحلیل محتوایی نیاز داهر روایت ضعیف السندی گ شته از بررسی

تواند به جبران ضعف سند آن بینجاماد و یاا حتای در صاورتی کاه محتاوای که گاه علو مضمون روایتی می
شاود، چناان کاه عالماه مجلسای روایات قابل توجیه باشد، لزومًا ضعف سند به ضعف محتوا منتهی نمی

غم مرسل دانستن روایت کافی درباره این روایات چنین رویکردی اتااذ کرده است. وی در مرآة العقول به ر
نویسد: بهتر است رفتار یوسف )ع(، حمل بر تکبر و تحقیر پدرش نشود چرا )یکی از روایات چهارگانه( می

کاه آن حفاظ عازت  -ها رفتارها منزه هستند. یوسف )ع( جهات رعایات مصالحتیکه پیامبران از این گونه
چناین کارد، چارا کاه پیااده شادن  -یج دین بوده استحاکم میان توده مردم برای تدبیر امور مملکتی و ترو

آید، با این وجود رعایات ادب در مقابال پادری کاه حاکم از مرکب در میان مردم نوعی ذلت به حساب می
تار از آن مصالحت هایی که در دلدادگی به فرزندش متحمل شده است مهمپیامبر است و ار  نهادن به رنج

ولی است؛ از این روی بر او عتاب شاد و ناور نباوت از صالبش داار  است و این رفتار یوسف )ع( ترک ا
گردید، و این به دلیل شأن و منزلت رفیعی است که پیامبران دارند و با کمترین رفتار نادوشاایندی سارزنش 

(. 215/ 10شوند. این رفتار یوسف )ع( چیزی شبیه به تکبر بوده و تکبر نیست )مجلسی، بحار االناوار، می
ح مازندرانی در شرح دود بر کافی سانانی مشابه بیانات عالمه مجلسای دارد )ر.ک: مازنادرانی، مأل صال

9 /330.) 
عالمه مجلسی در بحار االنوار نیز پس از نقل دو روایت شیخ صدوق از علل الشارایع در مقاام توجیاه 

نویساد: دارد. وی میرفتار یوسف )ع( برآمده و توضیحاتی مانند آن چه که از مارآة العقاول گازارش شاد، 
ممکن است یوسف )ع( به دلیل رعایت بردی مصالح فرمانروایی از مرکب دود فرود نیامد و حاال آن کاه 

داشت. ایشاان ناه واجبای را بهتر و سزاوارتر این بود که آن مصلحت را فرو گ ارده و تکریم پدر را مقدم می
کرد، در حاالی دار میت عصمت ایشان را ددشهترک گفته و نه حرامی را مرتکب شده چرا که )در این صور

 (.282-281/ 12که( عصمت پیامبران ثابت گردیده است )مجلسی، بحار االنوار، 
تحلیل عالمه مجلسی و مالصالح مازندرانی سان نهایی و داوری تام درباره این روایات ناواهد بود و 

های فهم حدیث تحلیل و واکاوی شاده ز روشگیری اتر با بهرهتر و دقیقها عمیقضروری است که مضمون
 و با ادله نقلی و عقلی بررسی و ارزیابی گردد.

یابی با آیات1  . بررسی و ارز
گیری از مضمون هر روایتی باید آن را بار قارآن عرضاه کارد و در بر اساس روایات عرضه، پیش از بهره

تکبار و نااوت یوساف )ع( در برابار صورت عدم ماالفت و تعارض با آیات تلقی به قبول شاود. روایاات 
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پدرش یعقوب )ع( حداقل با نص صریح سه دسته از آیات معارضت دارد؛ ناست آیاتی که صحنه مالقات 

اند و دوم آیااتی کاه یوساف )ع( را بناده مالاص ها فراق به تصویر کشیدهاین دو پیامبر الهی را پس از سال
 اند.ه یوسف )ع( در مواجهه با داطیان سان گفتهاند و سوم آیاتی که از سیردداوند معرفی کرده

 مورد اول: آیات مالقات یوسف )ع( با یعقوب )ع(
در آیات سوره یوسف اولین صحنه مالقات یوسف )ع( با یعقوب )ع( پس از هجر طوالنی مدت این دو 

یِه »بزرگوار چنین تصویر شده است:  َبَو
َ
َف آوی ِإَلیِه أ وا َعلی یوس  ا َدَدل  اه  َفَلمَّ اوا ِمْصاَر ِإْن شااَء اللَّ ل  َو قااَل اْدد 

ْءیای ِمْن َقْبال  َقاْد  ویل  ر 
ْ
َبِت ه ا َتأ

َ
دًا َو قاَل یا أ جَّ وا َله  س  یِه َعَلی اْلَعْرِش َو َدرُّ َبَو

َ
ای  جعلآِمنیَن * َو َرَفَع أ هاا َربِّ

ا...  (100 – 99)یوسف: « َحقًّ
سف )ع( با والدینش بیرون از مصر بوده است، زیرا پاس شود که اولین دیدار یواز این آیات استفاده می

یاهِ )»از وارد شدن آنان بر یوسف )ع(  َبَو
َ
اَف آوی ِإَلیاِه أ اوا َعلای یوس  ا َدَدل  اسات کاه ایشاان از آن دو «( َفَلمَّ

وا ِمْصَر )»دواهد که بر مصر وارد شوند می ل   اما تصویری که این آیه از ناستین مالقاات ترسایم«(. قاَل اْدد 
یهِ »دارد، با جمله می َبَو

َ
است. برای فهم دقیق عکس العمل یوسف )ع( در این دیادار الزم اسات « آوی ِإَلیِه أ

یهِ »در جمله « آوی»ناست مراد از واژه  َبَو
َ
َف آوی ِإَلیِه أ وا َعلی یوس  ا َدَدل   مشاص شود.« َفَلمَّ

آوی ِإَلیاِه »و چسابید، وی آن گااه آیاه یعنی باه ا« أوی إلی ک ا: انضّم إلیه»نویسد: راغب اصفهانی می
داه  

َ
ضاّمه إلای »کناد: چنین معنا می -که درباره اولین دیدار یوسف )ع( و بنیامین است -(69)یوسف: « أ

( یعنی یوسف )ع( او را به داود چساباند )در آغاوش گرفات(. دلیال گفتاه 103)راغب اصفهانی، « نفسه
َوی ِإلیاه: »( ابن منظور نیز نوشته اسات: 438/ 8)فراهیدی،  «أویت لفالن... إذا رحمته و رثیت له»است: 

َ
أ

باه معناای مهار ورزی و دلساوزی اسات. « آوی»(. برابر با ایان بیاان، 53/ 14)ابن منظور، « َرقَّ و َرثی له
بنابراین در این واژه دو معنای تجمع و دلسوزی نهفته است، از این روی ابن فارس این واژه را دارای دو اصل 

اع، و الثاانی ااشافاق»سته است: دان / 1)احمادبن فاارس، « الهمزة و الواو و الیاء أصالن: أحادهما التجمُّ
151.) 

َوی»با توجه به معنایی ماده 
َ
وا ِمْصاَر »گ شت، تصویری که از « أ ل  یِه َو قاَل اْدد  َبَو

َ
باه دسات « آوی ِإَلیِه أ

ع( نیست، ل ا عالمه طباطبایی در تفسیر جملاه آید چیزی جز اکرام و تجلیل پدر و مادر توسط یوسف )می
نویسد: آیه ظهور دارد در این که یوسف )ع( برای استقبال از پدر و مادر از مصر دار  شاد و آن م کور می

/ 11دو را آن جا نزد دود جای داد سپس با اکرام و رعایت ادب دواست بار مصار وارد گردناد )طباطباایی، 
تمام مراحل «( آوی»)مصدر « إیواء»نیز گفته است: در  -ر ناقد این روایاتتنها مفس -(. آقای صادقی246

یِه َعَلی اْلَعْرِش »تکریم و تعظیم نهفته است و جمله  َبَو
َ
/ 15تکمله و تتمه آن است )صاادقی تهرانای، « َرَفَع أ
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 (. بنابراین محتوای روایات در تعارض جدی با این آیات قرار دارد.207
یهِ »با تعبیر  ماالفت دیگر روایات َبَو

َ
یِه...»است:  100و  99در هر دو آیه « أ َبَو

َ
یِه »و « آوی ِإَلیِه أ َبَو

َ
َرَفَع أ

احترامی اتفاق افتاده باشد باید نسبت که به پدر و مادر یوسف )ع( اشاره دارند، حال اگر بی« َعَلی اْلَعْرِش...
احترامی نسبت به یعقوب )ع( سان رفته ا از بیها باشد، این در حالی است که در روایات تنهبه هر دوی آن

 ای به مادر یوسف )ع( نشده است.و هیچ اشاره
سوره یوسف است که از مالقات یوسف )ع( باا  101تا  99تعارض سوم روایات با سیاق مدح در آیات 

یژه یوساف وهای دداوند نسبت به جملگای آناان و باهوالدین و برادرانش، سجده آنان بر او و یادکرد نیکی
داد جا داشت که دداوناد او را احترامی نسبت به پدر رخ میاند. اگر از این پیامبر بزرگ بی)ع(، سان گفته

یوسف )ع( پاس از مراسام اساتقبال از  101به نحوی توبیخ کند. نه تنها توبیای وجود ندارد بلکه طبق آیه 
ْلاک َو َرّب »کناد: ت میپدر و مادر و برادران و سجده آنان، با دداوند داویش مناجاا  َقاْد َءاَتیَتنای ِماَن اْلم 

ن ْنیا َو ااَلْرِداَرِة َتاَوفَّ ْناَت َوِلیای فای الادُّ
َ
ْرِض أ

َ
َماَواِت َو اْْل َحاِدیِث َفاِطَر السَّ

َ
یِل اْْل ِو

ْ
ْمَتنی ِمن َتأ ْساِلًما َو َعلَّ ی م 

اِلِحیَن  ْلِحْقنی ِبالصَّ
َ
ع( هار نعمتای را کاه دارد از فرماانروایی (، طبق مفاد این آیه یوساف )101)یوسف:  1«أ

ها و زماین داند. دداوندی که آفرینناده تماام آسامانگرفته تا قدرت تأویل رؤیا از جانب دداوند متعال می
است و فرمانروایی تمام عالم از آن اوست. یوسف )ع( در نهایت دوف و رجا، دداوند را سرپرسات داود 

صالح دنیا را ترک کند. آیا شایسته است چنین بنده ای که پس از دریافت داند تا امیدوار باشد که مسلم و می
فرمانروایی از عزیز مصر، همه این نعمات را از ددا دانسته و برای عاقبت دوش و محفوظ ماندن از شارور 

 ها دود را در والیت دداوند در آورده است، از تکریم والدین دویش فروگ اری کند این مسئولیت
ها و نویسد: یوسف )ع( چون پروردگار داود را دواناد و سااتیطبایی در تفسیر این آیه میعالمه طبا

هایی ویژه ای که دداوند بر او ارزانی داشته یاد دواهد نعمتمصائبی که از او دفع کرده است برشمارد، می
داوند متعاال روی کند و این در حالی است که محبت الهی بر ایشان هجوم آورده و تحت تأثیر آن از غیر د

گردانده است ل ا سان گفتن با یعقوب )ع( را رها کرده و توجه دود را از او و دیگران به سوی پروردگاارش 
ِویِل »دارد: بازگردانده و پروردگارش مااطب قرار داده و عرضه می

ْ
ْمَتِنی ِمْن َتأ ْلک َو َعلَّ َربِّ َقْد آَتیَتِنی ِمَن اْلم 

حاِدیِث 
َ
 (.249/ 11ی، )طباطبای« اْْل

آقای صادقی با مضمون این آیه، روایات ناوت یوسف )ع( در مقابل پدرش را به بوته نقد کشیده است: 
کشااند و باه هنگاام گر ویژگی صالحان است کاه نااوت، آناان را باه گنااه نمیآن چه در این آیه آمده بیان

                                                 
 منی موالی آخرت و دنیا در تو تنها زمین، وها آسمان پدیدآورنده ای. آموختی من بهها خوا  تعبیر از و دادی دولت من به تو پروردگارا،» 1
 ..«فرما ملحق شایستگان به مرا و بمیران مسلمان مرا
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توان بر یوسف صدیق دروغ بسات و یکنند. چگونه مجهانداری و قدرتمندی، پروردگارشان را فراموش نمی

گفت عظمت جهانداری او را متأثر سادته و به احترام پدرش از مرکبش فرود نیامده است )صادقی تهرانای، 
15 /210.) 

 «ُمْخَلِصین»مورد دوم: آیات 

نویسد: غرض این سوره بیان والیت دداوناد بار بناده عالمه طباطبایی در آغاز تفسیر سوره یوسف می
کناده از محبات او اسات و غیار او را در دل مالصی  است که ایمانش را برای او دالص گردانیده و قلبش آ

آماد، دهد و هیچ گرایش به غیر او ندارد و در مسیر کمالش هار گوناه ماانعی باه وجاود میدود جای نمی
ش تحاول از داد و دداوناد پیوساته او را دساتاودداوند آن را عاملی جهت رشد و نیل به مقصود قرار مای

گرداند تا این که او را حکومت و فرمان روایی باشوده و برگزیاد و بادو علام تأویال حالی به حال دیگر می
 (.126/ 11)ر.ک: طباطبایی،  1بر او تمام کرد -چنان که پدرش یعقوب وعده داده بود -بیامودت و نعمت را

ْاَلصیت یوسف 24و  23آیات  )ع( اسات در ایان آیاات ساان از  سوره یوسف، باالترین تجلی گاه م 
ِتای »دسیسه بانوی عزیز مصر علیه یوسف )ع( جوان و دویشتن داری ستودنی این پیامبر است:  َو راَوَدْتاه  الَّ

َو ِفی بیت ْحَسَن َمْثوای إِ ه 
َ
ی أ ه  َربِّ ِه ِإنَّ ْبواَب َو قاَلْت َهیَت َلک قاَل َمعاَذ اللَّ

َ
َقِت اْْل اه  ال یْفِلاح  ها َعْن َنْفِسِه َو َغلَّ نَّ

وَن  اِلم  ( بانوی مصر که درها را پی در پی چفت کرده بود دود را بر یوسف )ع( عرضاه و 23)یوسف:  2«الظَّ
کند، یوسف )ع( در این آزمون دشوار بدون هیچ تردید و لغزشی دواساته از ایشان دردواست کامجویی می

حکومت نفس رهانده و تحت ربوبیت و مالکیت دداوند آن زن را رد کرده و به دداوند پناه برده و دود را از 
دهد، در این هنگام آن زن آهنگ یوسف )ع( کرد، و ایشان باا دیادن برهاان پروردگاارش از آن روی قرار می

وَء »تابد: برمی ِه ک ِلک ِلَنْصِرَف َعْنه  السُّ ْرهاَن َربِّ ْن َرأی ب 
َ
ْت ِبِه َو َهمَّ ِبها َلْو ال أ عالماه «. َو اْلَفْحشااءَ َو َلَقْد َهمَّ

طباطبایی در تفسیر این آیه، بیش از بیست سبب برای آلوده شدن دامن یوسف )ع( در آن صحنه با برشامرده 
سادت و اگر بر صااره کرد، آن را ویران مینویسد: اگر این اسباب و امور دهشتناک به کوه اصابت میو می

(. ایان دویشاتنداری ساترگ بادان 74-73/ 11طبایی، کرد )ر.ک: طباآورد، آن را ذوب میسات روی می
ْاَلص»جهت بود که یوسف )ع( در عداد بندگان  ْاَلِصایَن »دداوند قرار گرفته بود: « م  ه  ِماْن ِعباِدَناا اْلم  « ِإنَّ

 (.24)یوسف: 

                                                 
 (244-243/ 5 جوادی آملی،) دیگرداین گزارش از المیزان با استفاده از کالم جوادی آملی انعکاس  1
 پنواه : »گفت[ وسفی« ]توأم! آنِ از که بیا: »گفت و کرد چفت[ یاپی]پ را درها و گیرد، کام او از خواست بوداش خانه در وی که[ بانو] آن و 2
 .شوندینم رستگار ستمکاران قطعاً. است داده نیکو جای من به. است من آقای او خدا، بر



            193                             )ع( وسفیانقطاع نبوت از دودمان  اتیروا ینقد و بررس          1398 بهار و تابستان

ْاَلِصیَن »از منظر قرآن تنها  یَتنی  َقاَل َرّب »اند: هستند که از هر گونه اغوای شیطان در امان« م  ْغاَو
َ
بِمَرا أ

ْاَلِصیَن  م  اْلم  ْجَمِعیَن ِإالَّ ِعَباَدک ِمنْهر 
َ
ْم أ ر  ینهَّ ْغِو

 
ْرِض َو َْل

َ
ْم فی اْْل َزیَننَّ َله 

 
(. آیه تصریح 40-39. )حجر: 1«َْل

دارد که شیطان قسم یاد کرده که تمام بندگان را گمراه دواهد نمود اما بالفاصله معترف است که قدرت نفوذ 
ها دارد. اگرچه شیطان در برابار تماام ن و فریفتن و وسوسه آنان را ندارد که حکایت از عصمت آنبه مالصا

انبیا چنین ناتوان است و همه پیاامبران معصاوم هساتند، ماع ذلاک در قارآن دو پیاامبر باه عناوان مصاداق 
ْاَلِصیَن » ْاَلِصای»اند؛ یکی، یوسف )ع(: یاد شده« م  ه  ِمْن ِعباِدَنا اْلم  ( و دیگاری موسای 24یوساف: «)َن ِإنَّ

واًل َنِبیا»)ع(:  ْاَلصًا َو کاَن َرس  ه  کاَن م  وسی ِإنَّ  (.51. )مریم: 2«َو اْذکْر ِفی اْلکتاِب م 
داند که قرآن کریم برای ایشان اثباات ترین مقامی میجوادی آملی ماَلص بودن یوسف )ع( را برجسته

جه عالیه کمال انسانی است و بنده ماَلص کسی است که ادالص در»نویسد: کرده است و در تبیین آن می
اواًل صحیفه نفس او را دلوص و محّبت ددا پر کرده و در حرم قلب او غیر از ددا راه نداشته و مجالی برای 
اندیشه بد و شیطنت نباشد و ثانیًا ددا او را برای دود برگزیده و دالص کرده باشد. همان طاور کاه دادای 

ارِ »سحاق، یعقوب و ابراهیم )ع( فرمود: سبحان درباره ا ْم ِبااِلَصاٍ  ِذکاَری الادَّ ْدَلْصاناه 
َ
ا أ ( 46)ص:  3«ِإنَّ

اه  ِماْن ِعباِدَناا »ها بندگان ماَلص مایند، روی ادالص یوسف صدیق نیاز صاحه گ اشات و فرماود: این ِإنَّ
ْاَلِصیَن  مون الهی مبتال شد اما پیاروز باه ترین آز؛ او بنده ماَلص دداست، از این رو گرچه به سنگین«اْلم 

در آمد؛ در همه حاالت صبور و شاکر بود. نه به احدی متوسل شد، نه حزن و هراسی داشات چناان کاه در 
-64/ 7)جوادی آملای، « بحبوحه نشاط جوانی با فراهم بودن همه امکانات، دامن دویش را به گناه نیالود

65.) 
ابل پدر رنجور دود به عجب و تکبر دچار شاده و آن را ای مالص در مقحال چگونه ممکن است بنده

جا که پس از دستور باه احترامی قرار دهد  و با دستور صریح دداوند به ماالفت برداسته باشد آنمورد بی
کند که به والدین احسان کنید و اگار یکای از والادین یاا هار دو، باه ساالاوردگی بندگی بالفاصله امر می

مگویید و بر آنان فریاد نزنید و سان درشت مگویید و با آنان ساانی کریماناه « اّف » رسیدند به آنان حتی
 4بگویید.

 

                                                 
 مگور  ساخت، خواهم گمراه را همه و میآرایم برایشان زمین در[ را گناهانشان هممن ] ساختی، گمراه مرا آنکه سبب به پروردگارا،: »گفت 1

 .«را آنان میان از تو خالص بندگان

 بود. پیامبر یافرستاده و پاکدل او که زیرا کن، یاد موسی از کتا  این در و 2

 گردانیدیم. خالص -بود سرای آن یادآوری که -یاژهیو موهبت با را آنان ما 3

 قَووْالً  لَهُما قُلْ وَ تَنْهَرْهُما ال وَ أُفٍّ لَهُما تَقُلْ فَال کالهُما أَوْ أَحَدُهُما الْکبَرَ عِنْدَک یبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْساناً بِالْوالِدَینِ وَ إِیاهُ إِالَّ تَعْبُدُوا أَالَّ رَبُّک یقَض وَ 4
 (23 :اإلسراء) ماًیکر
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 مورد سوم: آیات سیره یوسف )ع( در مواجهه با خاطیان

دداوند در سوره یوسف دو گروه را یاد آور فرموده که در حق یوساف )ع( ساتم روا داشاتند؛ ناسات، 
جدایی افکندند و دیگار، گروهای کاه او را ساالیان دراز باه زنادان  گروهی که بین او و پدرش سالیان مدید

ها دوری و بای اندادتند. دسته اول، برادران یوسف )ع( بودند که چون او را به قعر چاه افکندند پس از مدت
یوساف )ع( در در ایان هنگاام یابند که اینک عزیز مصر است، دبری در اثر قحطی نزد یوسف )ع( بار می

بالد و نه آناان را برادرانی که در حق او جفا روا داشته بودند، نه به فرمانروایی و حکومت دود می مواجهه با
َقااَل »دهاد: می راند، بلکه کریمانه از لغزششان چشم پوشیده و غفران و رحمت الهی را برای آنان وعده می

ْر 
َ
َو أ ه  َلکْم َو ه  اِحِمیَن اَل َتثْرِریَب َعَلیکم  اْلیْوَم یْغِفر  اللَّ  (.92)یوسف: « َحم  الرَّ

دسته دوم، زنان مصر به سرگردگی همسر عزیز مصار بودناد کاه چاون نتواساتند یوساف )ع( را مطیاع 
ها چون یوسف )ع( از زندان های نفسانی دود گرداند، با نیرنگ او را روانه زندان کردند، پس از مدتهوس

ضر کرده و حقیقت ماجرا را جویا شاود، پاس از اعتاراف رهایی یافت، از پادشاه مصر دواست تا زنان را حا
داناد کاه عزیاز مصار آنان به پاکدامنی ایشان، یوسف )ع( هدف دود را از این اقرار گرفتن تنها برای این می

نای»بداند در غیاب او دیانت نکارده اسات: 
َ
اَه اَل یاَهْردِ َذاِلاک ِلایْعَلَم أ نَّ اللَّ

َ
ْناه  ِباْلَغیاِب َو أ د 

َ
ی کیاَد  َلاْم أ

 (.52. )یوسف: 1«الْخَرائِنیَن 
یوسف )ع( در هر دو صحنه با برادران و زنانی که ایشان را به سالیان دراز به هجران و زندان مباتال کارده 

کند، چگونه متصور است در برابر کند، حال کسی که با ستم پیشگان چنین میبودند، کریمانه عفو پیشه می
ها بلکه در فراق یوسفش ساال 2نه تنها پیامبر و حجت بر یوسف )ع( بودپدر رنجورش چنان کند، پدری که 

 رنج کشیده و در آتش هجرانش تفتیده بود.
 . عدم تالزم میان نبوت و برخورداری از فرزند نبی2

/ 1چنان که در روایت قمی گ شت پیامبران بنی اسرائیل و موسی )ع( از فرزنادان الوی هساتند )قمای، 
روایتی دیگر از امام باقر )ع( نقل کرده که نبوت در فرزندان الوی و پادشاهی در فرزندان (. نیز قمی در 357

/ 1رساند )طبری، (. طبری نیز در تاریاش نسب موسی )ع( را به الوی می81/ 1یوسف قرار داده شد )همو، 
در نسل یهاودا (، همچنین وی در تفسیرش نقل کرده که دداوند نبوت را در نسل الوی و جهانداری را 385

 -چهاارمین روایات ایان پاژوهش -(. در روایات قمای379 -378/ 11قرار داده است )ر.ک: طباطبایی، 

                                                 
 بوه  را خائنوان  نیرنو   خدا و نکردم، خیانت او به نهان در من بداند[ عزیز] که بود آن برای[ تیثیح اعاده درخواست] این:[ »گفت یوسف] 1

 .رساندینم جایی
ع( فرمود: یعقوو ،  امام )یوسف( بر دیگری حجت بود؟  و یعقو ) امبریپکدام یک از دو  کندیمع( سؤال صادق )امام  از مسلم بن محمد 2

 (.198 /2عیاشی، بود )حجت خداوند و یوسف، پادشاه 
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گ شت که چون الوی مانع از این شد که برادران یوسف )ع( را به قتل رسانند و چون برادران دواستند بدون 
 او تشکر کرد. بنیامین نزد پدر روند، در مصر ماند و بازنگشت، دداوند بدین سبب از

هیچ دلیل عقلی و نقلی بر ضرورت وجود پیامبر زاده در میان فرزندان یک پیاامبر الهای وجاود نادارد، 
ْعَلم  َحیث  یْجَعل  ِرساَلَته  »بلکه بر اساس آیه شریفه 

َ
ه  أ گاه124)انعام: « اللَّ تر است به این کاه باار ( دداوند آ

هد. از ایان روی بسایاری از پیاامبران از نسال داود فرزنادی سترگ نبوت و رسالت را بر عهده چه کسانی ن
که دو تن ادیار از پیاامبران  -اند، چنان که برای لوط )ع(، سلیمان )ع( و نیز موسی )ع( و عیسی )ع(نداشته

اند، چنان در کتب تاریای و جوامع روایی، فرزندی مبعوث به نبوت و رسالت نام نبرده -باشنداولوالعزم می
تر ادامه یافته است و این دلیلی بار ان امام حسن )ع( و امام حسین )ع( نسل امامت از برادر کوچککه از می

تر نیست. چگونه است که در هیچ مدرک معتبر تااریای و روایای، برتری برادر کوچک نسبت به برادر بزرگ
ی واهی نیاز بار آن ذکار این مسأله تنقیصی برای آنان مطرح نگردیده ولی برای یوسف )ع( عنوان شده و دلیل

 شده است !
ها زنده بودن یوسف )ع( را پنهان داشته و رنجش به عالوه الوی در توطئه برادرانش شرکت داشت و سال

دراز مدت پدر را موجب گردید و در آدر امر دود را دطا کار دانسته به همراه برادران متوسل به یعقوب )ع( 
توان پا یرفت الوی صارفًا باه دو دلیال یااد شاده آیا می 1ب کند.شد تا برای گناهش از دداوند آمرزش طل

شایسته کرامتی گردیده که یوسف )ع( تنها به دلیل فرود نیامدن از مرکب برای احترام باه پادر از آن محاروم 
بار فارض  -ها امتحان و ابتالی یوسف )ع( را تنها به دلیل یک ترک اولیگردیده است  آیا دداوند اجر سال

 گردد.دیده گرفته است ! ل ا در اصالت روایت تردید ایجاد مینا -صحت
 . وجود فرزند نبی در نسل یوسف )ع(3

تر گ شت، از عدم تالزم میان نبوت و بردورداری از فرزند پیامبر سان به میان آماد، در بیانی که پیش
آیاد کاه از دودماان ست میشود که از بررسی مجموع منابع روایی و تاریای فریقین به داما اکنون گفته می

اند که برابر با یوسف )ع( فرزند پیامبر وجود داشته است. کلینی و صدوق از امام باقر )ع( حدیثی بلند آورده
وصای موسای )ع( باوده اسات )ر.ک:  -2جواِن همراه موسی )ع( در قصاه ساوره کهاف -آن یوشع بن نون

-(، نیز شیخ صدوق در حدیثی از پیامبر )ص(216 /1؛ صدوق، کمال الدین و تمام النعم ، 117/ 8کلینی، 
، یوشع بن نون را وصی موسی )ع( ذکر کارده اسات )صادوق، -اندکه در آن اوصیای پیامبران شمارش شده

(. 45)ابان قتیباه، « المعاارف»(. ابان قتیباه در 403؛ صادوق، اْلماالی، 176/ 4من ال یحضاره الفقیاه، 
                                                 

 (97)یوسف، « خاطِئینَ کنَّا إِنَّا ذُنُوبَنا لَنا اسْتَغْفِرْ أَبانَا یا قالُوا» 1
*  سَورَباً  الْبَحْرِ فِی لَهُسَبِی فَاتَّخَذَ حُوتَهُما نَسِیا بَینِهِما مَجْمَعَ بَلَغا فَلَمَّا * حُقُباً أَمْضِی أَوْ الْبَحْرَینِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّی أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ یمُوس قالَ إِذْ وَ 2
 (64-62کهف، نَصَباً ) هذا سَفَرِنا مِنْ لَقِینا لَقَدْ غَداءَنا آتِنا لِفَتاهُ قالَ جاوَزا فَلَمَّا
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( و در 64)مساعودی، اثباات الوصای ، « م علی بن أبی طالاب )ع(إثبات الوصی  لإلما»مسعودی در کتاب 

(، 435/ 1الطبری، (، طبری در تاریاش )طبری، تااریخ64/ 1ال هب، )مسعودی، مرو « مرو  ال هب»
(، یوشع را 200/ 1)ابن اثیر، « الکامل»(، ابن اثیر در 508)ابن حزم، « جمهرة أنساب العرب»ابن حزم در 

 اند.معرفی کرده«( یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف»نواده یوسف )ع( )
)مقاتل بان  رسانده شده است -برادر یوسف )ع( -گفتنی است در تفسیر مقاتل، َنَسب یوشع به بنیامین

(. طبرسی در مجمع 214/ 2اند )شیبانی، (، بردی از تفاسیر نیز، قول وی را منعکس کرده466 /1 سلیمان،
عنوان کرده « بنیامین»مفسرون، ضمن بیان داستانی از موسی )ع(، یوشع )ع( را فرزند البیان با عبارت قال ال

(. عالمه مجلسای در 277-276/ 3فرزند یوسف )ع( بیان داشته است )طبرسی، « قیل»و در ادامه با تعبیر 
ار بحار االنوار، در ابواب قصص موسی )ع( و هارون )ع(، عین گزارش مجمع را آورده است )مجلسی، بحا

 -به نقل از کامل ابن اثیر -(، اما به هنگام معرفی و بیان شرح حال یوشع )ع(، در گزارشی169/ 13االنوار، 
 (.372/ 13آورده است که ایشان از فرزندان یوسف )ع( بوده است )همان، 

ت آید مأد  سان مجمع البیان نیز قول مقاتل است. در آثار شیعی از پیامبر )ص( و اهل بیابه نظر می
)ع( درباره نَسب یوشع )ع( سان به میان نیامده است. در جوامع روایی اهل سانت نیاز چناین اسات، اماا 

کاه یوشاع )ع( از دودماان  -ها گ شاتچنان که بردی از اهم آن -کتب تاریای و انساب اتفاق نظر دارند
؛ ابان 96/ 6لبیاان، جامع ا یوسف )ع( بوده است و غالب تفاسیر اهل سنت نیز بر این رأی هستند )طبری،

« فلط بان ذناون»و زاده بنیامین را یکی از اسامی ( 36/ 4؛ ثعلبی نیشابوری، 113/ 6؛ قرطبی، 58/ 3کثیر، 
« یلظی بان روقاو»، (58/ 3)ابن کثیر، « فلطمی بن رفون»، (96/ 6)جامع البیان فی تفسیر القرآن، طبری، 

اند. در میاان تفاسایر شایعه، را ذکر کرده (36/ 4ری، ثعلبی نیشابو« )قنطم بن أرقون»( و 113/ 6)قرطبی، 
را فرزندان یوسف )ع( ذکر کرده اسات « یوشع بن نون»را فرزند بنیامین و « فلطم بن رقون»ابوالفتوح رازی، 

 (.296/ 6، )رازی
غزالی که یکی از گزارشگران انقطاع نسل نبوت از یوسف )ع( در احیاء علوم الدین است، در همان اثار 

به مناسبت سان از محبت الهی آورده است که پاس از ازدوا  زلیااا باا یوساف )ع(، زلیااا چناان  دود
دلبسته دداوند گردیده بود که به یوسف )ع( توجه نکرده و با او تماس نداشت، یوسف )ع( بدو دبر داد کاه 

آن چه گ شات اجماااًل (. از مجموع 103/ 14دداوند از نسل آنان دو فرزند پیامبر قرار دواهد داد )غزالی، 
آید که فرزندی پیامبر از نسل یوسف )ع( وجود داشته است و یا حداقل دلیلای ماتقن بار عادم به دست می

وجود فرزندی پیامبر وجود ندارد، به ویژه آن که دداوند متعال برای هدایت بشر صد و بیست و چهار هازار 
 رسیده است. پیامبر گسیل داشته که اسامی معدودی از آنان به دست ما
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 عدم اقبال مفسران به این روایات
آن سان که رفت نوع روایات انقطاع نبوت از دودمان یوسف )ع( در آثار شایعی اسات، غالاب تفاسایر 

و چند تفاسیر « بیان السعادة فی مقامات العبادة»اند و به جز تفسیر عرفانی شیعه به این روایات اقبال نداشته
(. قاباًل اشااره گردیاد کاه 373/ 2، گنابادی ر.ک:ری از این روایات وجود ندارد )روایی، در سایر تفاسیر اث

. عالماه (208-207/ 15صادقی تهرانای، آقای صادقی، تنها مفسر ناقل و ناقد اجمالی این روایات است )
د این طباطبایی نیز در بحث روایی مربوط به این آیات از نقل این روایات اجتناب کرده است و اگر چه به نق

کاه از ورود یعقاوب )ع( باه  -روایات در تفسیر دود نپردادته است، مع ذلک در اوادر آیات سوره یوساف
پاس از نقال و شارح چناد روایاات دربااره یوساف )ع(  -مصر و وقایع پس از آن سان گفتاه شاده اسات

ساند و تشاویش  ها به ضعف درنویسد: روایات زیادی درباره یوسف )ع( وارد شده است، بسیاری از آنمی
/ 11طباطباایی، در متن دچار هستند از این روی ما به این مقدار که ارتباط با آیات داشات، بسانده کاردیم )

دانساته از گازارش ها را معتبار نمی. عالمه طباطبایی قطعًا این روایات را دیده است و چون آن(254-255
آن در تفسیر داود روایات غزالای را آورده و باه ها پرهیز کرده است. ابن عربی صاحب تفسیر احکام القرآن

 .(428/ 1ابن عربی، اسرائیلی بودن آن تصریح کرده است )
 کیفیت رویارویی یوسف )ع( با یعقوب )ع( در تورات

بیان  -از دوران کودکی تا وفات ایشان -تورات به طور مفصل سرگ شت یوسف )ع(« سفر پیدایش»در 
« سفر پیدایش»بدان اشاره رفته است نحوه مواجهه پدر و فرزند است. در گردیده است. از جمله وقایعی که 

یعقوب پسرش یهودا را جلاوتر نازد یوساف فرساتاد تاا از او »دوانیم: ( می31تا  28، شمارگان 46)باش 
بپرسد که از چه راهی باید به زمین جوشن رفت. وقتی که به جوشن رسیدند، یوسف عراباه داود را حاضار 

دیدن پدرش به جوشن رفت و وقتی در آنجا پدرش را دید، او را در آغوش گرفته مدتی گریسات. کرد و برای 
آنگاه یعقوب به یوسف گفت: حال مرا غم مردن نیسات زیارا باار دیگار تاو را دیادم و مای دانام کاه زناده 

ه است و (. در این گزارش استقبال از پدر و در آغوش کشیدن ایشان بیان شد48تورات، سفر پیدایش، «)ای
احترامی نسبت به پدر و تکبر به واسطه رسیدن به فرمانروایی در میان نیست، ل ا باید گفت که سانی از بی

 روایات یاد شده در تعارض با تورات نیز هستند.
 

 گیرینتیجه
بر اساس آن چه که گ شت در چهار اثر شیعه )کافی، علل الشرایع، امالی صدوق و تفسیر قمی( چهار 

تحت تأثیر  -ها یوسف )ع( به هنگام مالقات یعقوب )ع(ریب المضمون یافت گردید که برابر با آنروایت ق
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از مرکب دود فرود نیامده و در پی آن نور نبوت از صلبش دار  گردید و ل ا از ایشان  -عظمت زمامداریش

ک گازارش وجاود پیامبری زاده نشد. در جوامع روایی اهل سنت چنین مطلبی گزارش نشده است و تنهاا یا
 آورده است. -بدون انتساب به معصوم -دارد که غزالی در احیاء علوم الدین

ای که حدیث پژوهان بر آن اتفاق نظار دارناد اساتوار اسناد این روایات بر پایه معیارهای رجالی و درایه
زیاابی محتاوای باشاند. بررسای و ارها به ضعف در رجال و یا فقدان اتصال سند دچاار مینبوده و تمام آن

آیات مالقات یوسف )ع( باا  -1روایات نیز حکایت از آن دارد که اواًل؛ در تعارض با سه دسته آیات هستند: 
 -2شاود، ها جز تکریم و بزرگداشت یعقوب )ع( به وسایله یوساف )ع( برداشات نمییعقوب )ع( که از آن

ْاَلِصین»آیات  ْاَلِصین»ام ها دداوند یوسف )ع( را مقکه برابر با آن« م  عطاا فرماوده و آراساتگان باه آن « م 
آیات سیره یوسف )ع( در مواجهه با داطیان که بار اسااس  -3پیراسته از تکبر و بی احترام در مقابل پدرند، 

ها یوسف )ع( از ظلم برادران و زنانی که ایشان را به ساالیان دراز رناج و محنات مباتال کارده بودناد، در آن
است چنین شاصیتی در برابر پدر رنجورش تکبر کند. ثانیًا؛ هیچ دلیل عقلی و نقلی بر گ رد، ل ا محال می

ضرورت وجود پیامبر زاده در میان فرزندان یک پیامبر الهی وجود ندارد تا آن را تنقیصای بارای یاک پیاامبر 
بلکاه بررسای دانست، ثالثًا؛ دلیلی متقن بر عدم وجود فرزندی پیامبر از دودمان یوساف )ع( وجاود نادارد 

کاه های تاریای، اجمااًل بیان گر وجود پیامبر زاده از نسل یوسف )ع( است چنانمجموع روایات و گزارش
« یوشع بن نون بن افرائیم بن یوساف»را نواده یوسف )ع(:  -وصی موسی )ع( -جمهور موردان یوشع )ع(

اند و به جاز یاک تفسایر ناه چنادان داشتهاند، رابعًا؛ غالب تفاسیر شیعی به این روایات اقبال نمعرفی کرده
اناد، دامساا؛ در مشهور و چند تفاسیر روایی، سایر تفاسیر قیم شیعی از گازارش ایان روایاات روی برتافته

تورات به کیفیت رویارویی یوسف )ع( باا یعقاوب )ع( اشااره شاده اسات در ایان کتااب هایچ ساانی از 
و بر این اسااس روایاات حتای در تعاارض باا تاورات نیاز  احترامی و تکبر نسبت به پدر در میان نیستبی

 هستند.
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