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روایت زیبایی یوسف (علیه السالم) در منابع حدیثی امامیه؛
مستندات و آسیبها
[تاریخ دریافت31/88/81 :؛ تاریخ پذیرش]31/82/21 :

علی راد

چکیده

دو مسئله اصلی اين پژوهش عبارتاند از :رهیافت جوامع حديثی امامیه به آموزه زيبايی
چیست؟ و مستندات روايی اين آموزه از چه میزان اعتبار برخوردار
فوقالعاده يوسف
است؟ برای پاسخ به اين مسائل ،احاديث اين آموزه در میراث حديثی امامیه را بهه روش
تخريج ه بازيابی ،استخراج و طبقهبندی كرديم و به چهار حديث معیار دست يافتیم كهه
میتوان آنها را به دو گونه «يوسف ،زيباترين مخلوق» و «زيبايی يوسف ،پاداش مؤمنان
در قیامت» تقسیم كرد .اعتبارسنجی سندی و داللی اين احاديث نشان میدهد كه اسناد
و متون آنها با آسیبهايی چون ارسال سند ،موافقت با اهل كتاب و عامه و تعهار بها
عصمت انبیا روبهرو است كه استناد به آنها را در معارف اسالمی با مشکل روبهرو كهرده
است .فرضیه نگارنده صدور اين روايات در فضای تقیه ،به دلیهل للبهه ديهدگاه مشههور
عامه بوده كه خود متأثر از ديدگاه اهل كتاب است.
کلیدواژهها :زيبايی يوسف
عامه.

 ،حديث امامیه ،آسیب حديث ،اسرائیلیات ،موافقت با
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مقدمه

برابر مفاد شماری از احادیث اسالمی ،یوسف

زیبایی فوقالعاده و برجستهای داشتته و

این زیبایی تا حدی انحصاری است که دیگران هماننتد آن را نداشتته و ناواهنتد داشتت.
بازتاب این موضتو در ادب و فرهنت

باهمآیی زیبایی و یوسف

استالمی و بتهویتهه ایرانتی انرارناپت یر استت و

چنان درهمتنیده و سایهوار است که یوسف

زیبایی انسانی تبدیل کرده است.

موضو زیبایی فوقالعتاده یوستف

را بته نمتاد

در مستالل کالمتی همنتون مستتله تفاضتل

پیامبران (ابنشهرآشوب )581/5 :5691 ،و پاست بته شتبهه بتیصتبری یعوتوب
یوسف

در فتراق

(سید مرتضتی )17 :5686 ،شایسته بررسی است .همننین دارای کارکرد تفستیری

در تحلیل داستان کامجویی از یوستف

و ستدده بتر وی (طباطبتایی )711/55 :5151 ،در

تفسیر سوره یوسف است؛ در مباحث عرفانی و اخالقی ،در موضو تأثیر زیبایی و عشت

در پدیداری حالت بیخودی و فنتا و تحمتل درد و مصتال

(غزالتی ،بتیتتا519 – 511/9 :؛

بحرانی قطیفی )311 -313/3 :5156 ،نیز رد پای استشهاد به زیبایی یوسف

مشتهود استت.

در این پهوهش فوط به جنبه روایی این موضو پرداختهایم که البته نتتای آن در موتو

پیشگفته تأثیرگ ار خواهد بود ،زیرا مستند اصلی سایر تحلیلها و برداشتهتا نیتز همتین

احادیث هستند.

پرسش این است که رهیافت جوامع روایی امامیته بته مستتندا

چیست؟ این مستندا

زیبتایی یوستف

از چه میتزان اعتبتار برختوردار استت؟ در ایتن پتهوهش استناد و

مصادر احادیث مستند زیبایی یوسف

را با رویررد آسی شناسی و مبتنی بر روش نود

بیرونی بررسی کردهایم تا نشان دهیم اسناد و مصادر این احادیث چه میزان اعتبار دارنتد و
خاستگاه اصلی و فرایند انتوال آنها در مسیر نول و کتابتت جوامتع حتدی ی امامیته چگونته
بوده است .ضعف در سند ،اعم از راوی ضعیف و طری نامعتبر ،معیار ارزیابی متا در ایتن
باش بوده است .شاخص دیگر نیز اعراض یا اقبال محدثان سترگ و جوامع معتبتر امامیته

به این احادیث میباشد .در این مواله بیشترین تمرکز برای بازیابی و تحلیل ایتن احادیتث،
بر جوامع روایی متودم امامیه بوده است زیرا خاستگاه اولیه و اصلی حدیث شتیعی همتین

منابع هستند و فوط بهضرور

به منابع میانی و معاصر پرداختهایم .هتر روایتت را بته نتام
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اولین راوی آن نامگ اری نمودهایم .تا آندا که برای نگارنده میسور بتود متتن روایتا

در

تمامی مصادر حدی ی شناختهشده و نشریافته ،با استفاده از روشهای بازیابی متون حدی ی
استاراج شده است .در ارجا نیز در صورتی که حدی ی در بتیش از یتم منبتع گتزارش

شده باشد ،از کهنترین تا متأخرین آن استناد داده شده است .موالته در دو باتش «متتون:
بازیابی و گونهها» و «آسی شناسی» سامان یافته است .باتش ناستت بته بازیتابی متتون
روایی زیبایی یوسف

در منابع حدی ی امامیه و تحلیل د لی نرا

آنها اختصاص یافته

است .در باش دوم بته آستی شناستی ستندی و محتتوایی متتون مت کور پرداختته و در

نتیدهگیری ،دیدگاه منتا

خود را گفتهایم.

متون :بازیابی و گونهها

برای بازیابی احادیث مربوط به زیبایی یوسف از روش کلیدواژه و روش مفهومی استتفاده

شده است ،از اینرو احادیث مشابه مضمون جمال یوسف
نیز در این مرحله بازیابی و گزارش شده است .ترتی

چتون حسستن یوستف

گزارش روایتا

در هتر دستته بتر

پایه قدمت راویان آنها بوده است تا از ایتن طریت تتأثیر و تأثرهتا و ت ییتر و تبتدیلهتای

احتمالی در متون و اسناد را بازشناستیم .روایتا

زیبتایی یوستف

در منتابع شتیعی را

میتوان به دو دسته کلی توسیم کرد؛ دسته ناست ،روایاتی هستند که به زیبایی فوقالعتاده
یوسف

در میان آفرینده ا هتی تصتریک کتردهانتد و آن را فضتیلتی ختاص بترای وی

دانستهاند .دسته دوم ،روایاتی هستند که زیبایی یوسف

پاداش برخی اعمال یا مواما

روایات دسته اول :یوسف
 .1روایت ثمالی از امام سجاد

در آنها مفروض استت و آن را

معنوی در قیامت برای مؤمنان دانستهاند.
زیباترین آفریده

این روایت در تفسیر عیاشی( 377ه.ق ).و علل الشرایع صدوق از امام سداد
شده است:

گتزارش

قال أبو حمزة :قلت لعلی بن الحسین ... :ابن کتم کتان یوستف یتوم الوتی فتی
الد ؟ فوال :ابن سبع سنین ،قلت :فرم کان بتین منتزل یعوتوب یومتت و بتین
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مصر؟ قال :مسیرة ثمانیة عشر یوما ،قال :و کان یوسف من أجمل أهل زمانه فلما
راه یوسف راودته امرأة الملم عن نفسه ،فوال لها :معاذ اهلل إنا من أهتل بیتت
یزنون ،ف لوت األبواب علیها و علیته و قالتت تاتف و ألوتت نفستها علیته

فأفلت هاربا إلی الباب ففتحه و ألحوته فد بت قمیصه من خلفه ،فأخرجته منته

و أفلت یوسف منها فی ثیابه( . ...عیاشی ،بیتا517/7 :؛ صدوق.)11/5 :5699 ،
 .2روایت عقرقوفی از امام صادق

این روایت در تفسیرعیاشی با سند «عن شعی

العورقوفی عن أبتی عبتد اهلل علیته الستالم

قال »... :نول شده است (عیاشی ،بیتا .)518/7 :ولی در تفسیر علیبنابراهیم قمتی ( 376ه.ق).
با سند مسند گزارش شده است که عبار

است از:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنس بْنس عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عسمَرَ عَنْ شسعَی ٍ الْعَوَرْقسوفِی عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ :إِنَّ یوسسفَ أَتَاهس جَبْرَلِیلس فَوَالَ لَهس :یا یوسسفس إِنَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ

یوْرِلسم السَّلَامَ -وَ یوسولس لَم مَنْ جَعَلَم فِی أَحْسَنِ خَلْوِهِ قَالَ فَصَاحَ وَ وَضَعَ خَدَّهس

عَلَی الْأَرْضِ -ثسمَّ قَالَ أَنْتَ یا رَبِّ ،ثسمَّ قَالَ لَهس :وَ یوسولس لَم مَنْ حَبَّبَتم إِلَتی أَبِیتم
دسونَ إِخْوَتِم قَالَ فَصَاحَ وَ وَضَتعَ خَتدَّهس عَلَتی الْتأَرْضِ ،قتالَ و یوتول لتم :مَتن
أخرَجَمَ مِن الد ّ بعدَ أن طرحَت فیها و أیوَنَت بالهلرة؟ قتالَ فَصتاحَ و وضَتعَ

خدّهس علی األرضِ ثمَّ قال أنت یا ربِّ قال :فإنَّ ربَّمَ قد جَعَلَ لَمَ جل عووبة فی

إست الِتم ب یره فَلبِ ت فی السِدن بضعِ سنین ،قال فلمّا انوضَت المتدة و اذنَ اهللس
له فی دسعاءِ الفَرجِ فوَضعَ خدّهس علی األرض ثم قال «اللهتمّ إن کانتت ذسنتوبی قِتد

ی الصتالحین إبتراهی َم و
م بِوجت ِه آبتال َ
اخلوت وَجهی عنتد فتإنّی أتَوجّت سه إلیت َ

إسماعیلَ و اسح َ و یعووب» ففرج اهلل عنه( ...قمی.)311/5 :5391 ،

مشابه این تعبیر پیشتر در تنزیه ا نبیاء سید مرتضی گزارش شتده استت کته بیتانگتر

اعتواد سید به این آموزه درباره یوسف
حزن و اندوه زیاد یعووب

زیبایی فوقالعاده یوسف
بهره جسته است:

بوده است .سید مرتضتی در پاست بته چرایتی

در فراق یوستف

و ناهمتاهنگی آن بتا موتام نبتو  ،از

به عنوان باشی از دلیتل ختود در توجیته عملرترد یعوتوب
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إن یعووب علیه السالم بلی و امتحن فی ابنه بما لم یمتحن بته أحتد قبلته ،ن

اهلل تعالی رزقه من یوسف أحسن الناس و أجملهم و أکملهتم علمتا و فضتال و

أدبا و عفافا ،ثم أصی
 .3روایت ابنشهرآشوب

به أعد

مصیبة و أطرفها (سید مرتضی.)17 :5686 ،

این روایت که مشهورترین مستند این آموزه در روایا

شیعی است چنتین گتزارش شتده

است« :قوله صلی اهلل علیه وآله :کان یوسف أحستن ولرننتی أملتک» (ابتنشهرآشتوب:5691 ،
581/5؛ مدلسی.)178/59 :5686 ،

روایات دسته دوم :زیبایی یوسف
 .1روایت ابوبصیر از امام صادق

این دسته از متون شامل روایا
قیامت است .در این روایا

ترغی

 ،پاداش اخروی مؤمنان
به قرالت سوره یوستف

و پتاداش آن در روز

پاداش قرالتت ایتن ستوره ،اعطتای زیبتایی یوستف

بته

خواننده این سوره بیان شده است .شمار زیتادی از مفستران و محتدثان وجتود ایتن نتو

روایا

را قبول و گزارش کردهاند .کهنترین نول این روایتت را عیاشتی در تفستیر ختود

چنین گزارش کرده است:

عن أبی بصیر عن أبیعبداهلل علیه السالم قال :سمعته یوول من قرأ سورة یوسف
علیه السالم [فی کل یوم أو] فی کل لیلة بع ه اهلل یوم الویمة و جماله علی جمال

یوسف علیه السالم ،و یصیبه یوم الویمة ما یصتی

النتاس متن الفتز و کتان

جیرانه من عباد اهلل الصالحین - ،ثم قال :ان یوسف کان من عبتاد اهلل الصتالحین
– و أومن فی الدنیا أن یرون زانیا أو فحاشا (عیاشی ،بیتا.)599/7 :

در برخی از نولها نیز ادعا شده است که این مضتمون یتا ایتن ستوره در تتورا نیتز

مرتوب بوده است:

سورة یوسف فإنّ من قرأها فی کلّ یوم أو فی کلّ لیلة ،بع ه اللَّه تعالی یوم الویامتة

و جماله م ل جمال یوسف ،و یصیبه فز یوم الویامة ،و کان من خیار عبتاد اللَّته
الصالحین ،و قال :إنّها کانت فی التوراة مرتوبة (کاشف ال طاء.)115/3 :5387 ،
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 .2روایت شیخ صدوق

در حدی ی که صدوق در امالی آن را گزارش کرده ،آمده است به علی

فضالل و خصالص انبیا اعطا میشود و از جمله آنها زیبایی یوسف

در روز قیامتت

است .برختی ایتن

روایت را از گونه اشباه و نظالر نامیدهاند به دلیل اینره میان امام و انبیا مشتابهاتی را تبیتین

میکند (رحمانی همدانی .)373 - 377 :5151 ،متن روایت اول چنین است:

حدثنا علی بن أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن أبی عبد اهلل البرقی ،عن أبیه ،عتن

جده أحمد بن أبی عبد اهلل ،عن أبیه محمد بن خالد ،عن خلف بن حمتاد ،عتن

أبی الحسن العبدی ،عن األعمش ،عن عبابة بن ربعی ،عن عبد اهلل بتن عبتاس...

قال رسول اهلل ... :إنه إذا کان یوم الویامة أعطی اهلل علیا من الووة م ل قوة جبرلیل

(علیه السالم) ،و من الدمال م ل جمال یوسف (علیه السالم) ،و من الحلم م تل
حلم رضوان ،و من الصو

.)191 :5151

ما یتدانی صتو

داود (علیته الستالم)( ...صتدوق،

در خصال نیز این را از طری دیگری از مداهد و از ابنعبتاس نوتل متیکنتد (صتدوق،

 .)187 :5173جال

است که در ثواب ا عمال مشابه ایتن موتام را بترای فضتیلت و ثتواب

قرالت سوره یوسف

نول کرده است (روایت دوم):

به ا ا سناد [أبی ره] ،عن الحسن عن أبیه عن أبی بصیر عن أبی عبتد اهلل علیته

السالم قال :من قرأ سورة یوسف علیه السالم فی کل یوم أو فی کتل لیلتة بع ته

اهلل تعالی یوم الویامة و جماله م ل جمال یوسف علیه السالم و یصیبه فز یوم
الویامة و کان من خیار عباد اهلل الصالحین ،و قال إنها کانت فتی التتوراة مرتوبتة

(صدوق.)579 :5398 ،

در سایر منابع پسین مناق نگاری ،فوهی و تفسیری امامیه نیز ایتن روایتت از صتدوق

نول شده است (نم :.فتال النیسابوری ،بیتا557 - 576 :؛ ابنشهرآشوب( 71/3 :5691 ،البته بتا طریوتی

متفاو )؛ طبرستی775/7 :5311 ،؛ قمتی39 :5387 ،؛ حلتی771 - 771 :5171 ،؛ دیلمتی767/7 :5151 ،؛

مدلسی763/1 :5686 ،؛ حر العاملی.)886/1 :5151 ،

روایت زیبایی یوسف (علیه السالم) در منابع حدیثی امامیه؛ مستندات و آسیبها 99 /

داللت روایات

قدر متیون و مفهوم مشتر احادیث م کور ایتن استت کته یوستف

زیبتایی خاصتی

 ،استنباط میشتود .در کتت

ل تت ،جمتال بته

داشته است؛ این مفهوم از طری کاربرد واژگان جمال و حسن ،بهکارگیری اسلوب حصتر

و تأکید بر اعطای این نعمت به یوسف

معنای بَهاء (درخشندگی) و حسسن (نیرویی و زیبایی) آمده است .برای نمونه از جمیتل و
جمیلة یا جَمالء برای اشاره به زیبایی ظتاهری زن (ثعتالبی )91 :5669 ،استتفاده شتده استت

(فراهیدی517/9 :5176 ،؛ جتوهری .)5995/1 :5619 ،هرچنتد از دو واژه جمتال و حسستن بترای

توصیف زیبایی چهره استفاده میشود اما تفاو های ظریفتی نیتز میتان آن دو ادعتا شتده
است .از نگاه ابوهالل عسگری در ل ت عربی ،در اصل «جمال» به درشتی و بزرگی حدتم
یا آثار هر شتی اطالق میشود و استعمال آن برای انسان ،در اصتل بترای توصتیف افعتال،
اخالق و احوال ظاهری فرد بوده و بعدها بترای توصتیف صتور

برخالف حسسن که برای توصیف زیبایی صور
رفته است (عسگری.)599 :5157 ،

بته کتار رفتته استت؛

بوده و بعدها برای رفتار و احوال به کتار

روایت ثمالی با تعبیر «من أجمل أهل زمانه» به زیبایی فوقالعاده یوستف

دارد .برابر روایت عورقوفی یوسف

تصتریک

نیروترین آفریده ا هی در زمین بوده استت ،زیترا

در توصیف وی از تعبیر «أحْسَنِ خَلْوِهِ» استفاده شده است .هرچنتد ایتن متتن تصتریک یتا
د لت مطابوی بر زیبایی فوقالعاده یوسف

قرینهای بر مدعای زیبایی خاص یوسف
چنین برمیآید که یوسف

ابنشهرآشوب ،رسول خدا

است؛ البته ایشان از یوسف

ندارد اما د لتت تضتمنی بتر آن داشتته یتا

است ،زیرا از اطتالق تعبیتر «أحْسَتنِ خَلْوِتهِ»

از حیث زیبایی ،ویهگی برتری داشتته استت .برابتر روایتت
یوسف

را زیبتاتر یتا نیرتوتر از ختود توصتیف کترده

مالحت بیشتری داشتهاند .در روایتا

«جمال یوسف» به همان معنای معهود از زیبایی یوسف

دستته دوم ترکیت

نزد مااطبتان انصتراف دارد و

اقتضای پاداشبودن آن برای مؤمنان ایتن استت کته از خصوصتیت و امتیتازی برختوردار
است.
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آسیبشناسی روایات
 .1نقد سندی
 .1.1ارسال در سند

 .5.5.5روایت عورقوفی از امام صادق

در کتاب تفسیر عیاشی دچار ارستال استت.

هرچند با قبول فرضیه نول تفسیر قمی از تفسیر عیاشی ،میتوان آن را با استتناد
به طری قمی تصحیک کرد؛ لرن صحت این فرضیه مشروط به اثبا

این مدعا

است که طری قمی به این روایت ،مستول از عیاشی بوده و فاقتد آستی هتای
اسنادی است .استوالل طری قمی فاقد دلیل اثبتاتی استت .ستند قمتی نیتز بتا

تردیدهایی روبهرو است ،زیرا بررسی اسناد و طری روایتا

عورقتوفی نشتان

و امتام کتاظم

استت و دارای

می دهد که سند این حدیث از وی متفرد است و با ستایر استناد وی مشتابهتی
ندارد .عورقوفی از اصحاب امام صتادق

کتاب یا اصل بوده و نداشی وی را با یادکرد «ثوة» و «عین» توثی کترده استت
(نداشی .)561 :5159 ،از توزیع روایا

وی در ابواب فوهی جوامع حدی ی چنین

به نظر می آید که مضامین کتاب یتا اصتل منستوب بته وی فوهتی بتوده استت

(اردبیلی ،بیتا .)5/175 :از اینرو روایت زیبایی یوسف

به احتمال بسیار قتوی

از احادیث این کتاب نبوده است .چرا که به وی کتابی در موضو تفسیر قترآن

نیز نسبت داده نشده است .در نتیده سند تفسیر عیاشی و تفسیر قمتی بته ایتن

روایت با آسی های اسنادی مواجه است.

 .5.5.7احادیث دسته دوم روایت ابوبصتیر از امتام صتادق

در تفستیر عیاشتی ،از

یم سو مرسل استت و از ستوی دیگتر راوی آن ابوبصتیر نیتز مشتتر میتان

یحییبنابیالواسم اسدی و لیثبتنباتتری مترادی استت (نداشتی115 :5159 ،؛

غضالری577 :5387 ،؛ طوستی171/5 :5171 ،؛ حلتی151 – 159 :5151 ،؛ تفرشتی:5319 ،

87-87/1؛ خولی )515 – 517/51 :5667 ،که به دلیل اختصار سند در تفسیر عیاشی،

تمییز آن را علیرغم روشنبودن طبوه رجالی وی ،دشوار کرده استت .بتهویتهه
اینره مضمون روایت فوهتی نیستت و نمتیتتوان از طریت محتتوا و مضتمون
اشترا آن را برطرف کرد ،زیرا کتاب تفسیری خاصی برای هیچیم از راویتان
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مشتر در کنیه ابوبصیر گزارش نشده است .همننین ایتن روایتت در تفستیر

عیاشی اولین روایتت در تفستیر ستوره یوستف
روایا

پیشین نیز افتزون بتر آستی

راویای به نام سعیدبنمسی

از ابوبصتیر استت .استناد

اختصتار و ارستال ،از غیتر ابوبصتیر و از

از امام سداد

نول شده (عیاشی ،بیتتا )591/7 :و

امران استفاده از راهکار توجه به سند قبل نیز درباره آن منتفی است.

 .5.5.3از روایا

دسته دوم ،روایت دوم شی صدوق در کتاب ثواب األعمتال مرستل

است ،چرا که سند وی از پدرش تا حسنبنمحبتوب معلتوم نیستت و تعمتیم
صدوق در کتاب من یحضره الفویه به ایتن روایتت نادرستت

اعتبار مرسال

است .زیرا افزون بر مناقشهبرانگیزبودن اصل اعتبار مرسال  ،تعمتیم مرستال
صدوق از روایا

فوهی به روایا

فضالل نیازمند ادله استواری استت کته هتر

گونه تسامک در گزارش این نو احادیث را نفی کند .از سوی دیگتر ایتن نوتل
در سایر کت

حدی ی متودم امامیه نیز گزارش نشده است تا بتوان از طری آنها

ضعف سند را جبران کرد .معنعنهبودن سند نیز وجته دیگتر ضتعف ایتن ستند

است که در تضعیف آن میتوان مطرح کترد ،زیترا همتواره بته قرینته احتمتال

ممرننبودن مالقا

یا استما از شتی  ،حت ف راوی ضتعیف از ستند ،شتبهه

تدلیس در مرویٌ منه را با ختود دارد (میردامتاد796 :5387 ،؛ نتووی )33/5 :5681 ،و
حداقل اینره سند را دچار ارسال یا ابهتام متیکنتد (میردامتاد )66 :5387 ،و بترای
اعتبار آن شرایط خاصی زم است (نووی5/33 :5681 ،؛ ابنعبد آلبر.)7/5 :5381 ،

 .1.2تفرد در نقل

 .5.7.5بر پایه منابع شناختهشده روایی ،تفسیری و سیرهنگاری ،کهنتترین منبعتی کته

آل

روایت «کان یوسف أحسن ولرننی أملک» در آن گزارش شده است ،مناقت
أبیطال اثر ابنشهرآشوب است و پیش از آن توریباً در هیچ منبعی این متتن و
حتی مشابه آن یافت نشده است .در منابع اهلسنت نیز این متن گزارش نشتده
و حتی در متون سیره و م ازی اولیه نیز یافت نشده است؛ بسیار بعید بته نظتر

میرسد که متن با این صتراحت در وصتف رستول ختدا

در منتابع ستیره
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گزارش نشده باشد .با توجه به این ویهگی میتوان گفت که برای ناستین بتار

ابن شهرآشتوب آن را نوتل کترده استت .متتن کامتل ایتن روایتت بته نوتل از
ابنشهرآشوب چنین است:

یوسف إن کان له جمال ،فلمحمد مالحة و کمال قوله صلی اهلل علیه و آله :کتان

یوسف أحسن ولرننی أملک ،و إن کان یوسف فتی اللیتل نورانیتا ،فمحمتد فتی

الدنیا و العوبی نورانی ففی الدنیا یهدی اهلل لنوره و فی العوبی (انظرونا نوتتبس)،
یوسف دعا لمالم بن زعر لیر ر ماله و ولده ،قال النبی :ستدر ولدا لی یسمی

الباقر فإذا لویته فتاقرأه منتی الستالم ،و قتال نتس :اللهتم أطتل عمتره و أک تر

(ابنشهرآشوب.)581/5 :5691 ،

سبمشناسی این نول نشان میدهد که جتدلی بتوده و کتامالً پیداستت کته در
مواجهه با اهل کتاب و پیروان سایر ادیان به اثبا

فضالل نبوی پرداخته استت.

متن اصتلی ایتن روایتت بستیار طتو نی استت و بتیش از شتانزده صتفحه از

بحاراألنوار را به خود اختصاص داده است که نشان میدهد همان متتن مناقت
بوده است .مدلسی همتین متتن را از مناقت

ابتنشهرآشتوب در حتدیث اول

گزارش کرده است« :باب  :57نادر فی اللطالف فی فضل نبینا صتلی اهلل علیته و
آله فی الفضالل و المعدزا

علی األنبیاء علیهم السالم» (مدلسی-177/57 :5686 ،

 .)179گزارش این روایت در باب نتوادر ،تردیتد مدلستی در اعتبتار آن را نیتز

میرساند .البته اگر نادر را به معنای روایتتی بتدانیم کته راوی حتدیث آن را از
طری غیرمعروف و مشهور نول کرده باشد .شایان ذکر استت کته مدلستی در

این باب دو روایت را با استناد به مناقت
وضعیت این روایا

ابتنشهرآشتوب نوتل کترده استت و

نیز در اصلِ کتاب مناق

دچتار ارستال استت .از ایتنرو

میتواند قرینهای بر مفهوم یادشده از «نادر» در بحاراألنوار باشد ،زیترا مدلستی
میتوانست از لحاظ موضوعی ،این روایت را در ابواب قبلی یتا بتاب مستتولی
جای دهد .البته در فرض حمل مفهوم نادر به قلّت نیز همننتان تردیتد دربتاره
اعتبار این روایت باقی است ،زیرا ابتنشهرآشتوب در نوتل آن تفترد دارد و در
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سایر منابع روایی و غیرروایتی متوتدم امامیته نوتل نشتده استت و نمتیتوانتد

نادربودن آنها را از طری اقبال عالمان امامیه جبران کرد .شایان ذکتر استت کته

تعبیر «أجمل أهل زمانه» از سوی اهل کتاب درباره پیامبران پیش از یوسف
به کار رفته است« :عن وه

بن منبه قال کان نتوح أجمتل أهتل زمانته و کتان

یلبس البرقع فأصابتهم مداعة فتی الستفینة فرتان نتوح إذا تدلتی بوجهته لهتم

شبعوا» (سیوطی .)61/3 :5171 ،گویی این تعبیر جزء ترجیعبندهای وه

و ام تال

وی در وصف پیامبران بوده است تا از آن به عنوان زمینهای برای نول عدایت

و غرای

استفاده کند.

 .5.7.7بررسی منابع متودم امامیه نشان متی دهتد کته صتدوق در نوتل روایتت اول از
روایا

دسته دوم متفرد است و در سایر منابع چنین نولی گزارش نشده استت

و این تفرد از اعتبار آن میکاهد .باش دوم و اصلی سند صدوق از اعمتش تتا

ابنعباس نشان میدهد که طری این روایت شتیعی نیستت و صتدوق آن را از
طری مشای خود از اهلسنت نول کرده است .ل ا طری آن ،راویان اهلستنت

است که از ابنعباس نول کردهاند و حدیت روایا

ابنعباس بر فرض اعتبتار

سند و مصدر ،محل مناقشه بوده و در نهایت در حد قتول و نظتر وی درختور

بررسی و مناقشه است .روایت دوم صدوق در ثواب األعمال نیز در منابع پتیش
یا معاصر وی یافت نشد و وی در نول این حدیث نیز تفرد دارد.

 .1.3راویان ضعیف

در صدر سند روایت عورقتوفی از امتام صتادق

در کتتاب تفستیر عیاشتی،

بطالنی و پسر وی حضور دارد کته کشتی آن دو را متمایتل بته غلتو و کت ب

خوانده و در ارزیابی سند حدیث دیگری که باش میانی آن مشابه همین ستند

است 1تصریک کنتد« :محمتد بتنعبتداهلل بتنمهتران غتال ،و الحستن بتنعلتی
بنأبیحمزة ک اب غال ،قال :و لمأسمع فی شعی

الّا خیرا ،و أولیاؤه أعلم بهت ه

الروایة علی بنأبیحمزة البطالنی» (طوسی .)11/7 :5171 ،این مطل

که این طری به روایا

نشان میدهد

عورقوفی از نظر نداشی مادوش است و انتساب این
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حدیث به وی نزد کشی محرز نیست .احتمال دارد که بطالنی و پسترش بترای

اعتبارباشتتتی ،ایتتتن روایتتتا را بتتته عورقتتتوفی استتتناد داده باشتتتند

تا موبول واقع گردد.
 .2نقد داللی

 .2.1ابهام در تناسب اجزای روایت ثمالی

روایت ثمالی حدی ی طو نی است که طی چند روز از امام سداد

کتاب تفسیر عیاشی فوط باشی از آن را توطیع و در میان روایا

استما شده استت.

ذیل ستوره یوستف

گزارش کرده است ،بدون اینره مشاص کند این روایت ،تفسیر کتدام آیته از ایتن ستوره

است یا ضرور

گزارش آن چیست .ولی صدوق متن کامل آن را در باب «العلة التی متن

أجلها إمتحن اهلل عزّ و جلّ یعووب

» گزارش نمتوده استت (صتدوق.)17 - 11/5 :5699 ،

توطیع عیاشی و جاگ ارینرردن دقی روایت ذیل سوره یوسف

کتاب تفسیر عیاشی در گزارش این روایت است .از درن

از آسی های روشتی

در مفاد روایتت برمتیآیتد کته

این باش از روایت جنبه تفسیری ندارد و بیشتتر دربتاره داستتان یوستف

اطالعتا

تاریای داده است .ظاهراً خود مؤلف تفسیر به این نرته توجه داشته و نتوانستته استت آن
سوره یوسف

را ذیل یری از آیا

جای دهتد .از ستوی دیگتر ایتن روایتت ستاختار

پرسشی دارد و حاوی پرسشهای ثمالی از امتام ستداد

دربتاره داستتان یوستف

است .یری از پرسشهای ثمالی مودار فاصله ج رافیایی منزل یعووب
زندگی یوسف

شده است.

بعد از مطل

زیبایی یوسف

با مصر – محتل

 -است که در پاس  ،زمان متعارف سفر در آن روزگار هدده روز بیان

م کور ،روایت بالفاصله بدون پرستش دیگتری از راوی ،وارد موضتو
و داستان مراوده زلیاا با وی میشود که بعد از سن بلتو یوستف

رخ داده است« :قال :و کان یوسف من أجمل أهل زمانه فلما راهت یوستف راودتته امترأة

الملم عن نفسه» .این عبار
یوسف

دو زمینه را برای مراوده زلیاا مطرح میکند :زیبایی فریبنتده

و بلو جنسی او .فودان پرسش راوی با ساختار این روایت همسان نیستت و

احتمال درج و زیاد

این باش را از سوی راوی توویتت متیکنتد .همننتین استتفاده از
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تعبیر اهلبیت در پاس یوسف

به زلیاا« :معاذ اهلل إنا من أهتل بیتت یزنتون» ،در رد

درخواست وی بر این احتمال میافزاید ،زیرا استد ل بته آن بترای زلیاتا معنتای روشتنی

برای زلیاا بردهای بتیش نبتوده استت (واحتدی119/5 :5151 ،؛ جزایتری،

ندارد و یوسف

 .)516 :5171همننین این باش در هیچیم از روایا

دیگر گزارش نشده استت و ثمتالی

در این متن تفرد دارد .در قرآن نیز چنین استد لی از یوسف

تعبیر «معاذ اهلل» اکتفا شده است.

مطرح نشتده و فوتط بته

 .2.2تعارض با عصمت پیامبران و مخالفت با قرآن

مضمون روایت عورقوفی از امام صادق
راس یوسف

در کتاب تفسیر عیاشتی بتا عصتمت و اعتوتاد

به توحید ربوبی تعارض دارد ،زیرا به گناه یوسف

در توسل به غیتر

خداوند (پادشاه مصر) برای رهایی از زندان تصریک دارد« :قال :فان ربتم قتد جعتل لتم

جل عووبة فی است اثتم ب یره فلب ت فتی الستدن بضتع ستنین» کته موجت

زندانیشدن یوسف
به یوسف

شتد متد

طو نیتر شود .صدر روایت نیز به نعمتهتای اعطتایی خداونتد

از جمله زیبایی خاص وی اشاره دارد که یوسف

شررگزار آنها نشتد و

از غیر خداوند یاری جست و به همین دلیل مدازا شد .گویی صتدر روایتت ،از جملته
اشاره به نعمت زیبایی یوستف

یوسف

 ،موتدماتی هستتند تتا مدتازا

در توسل به غیر خدا را توجیهپ یر کنتد .چترا یوستف

تعیتینشتده بتر گنتاه
از اعطاکننتده ایتن

نعمت های برجسته برای رهایی از زندان کمم نگرفت و به پادشتاه مصتر متوستل شتد؟
روشن است که این ادعا با مبانی عصمت انبیا و باور آنها به توحید ربوبی تعارضی آشترار

دارد.

برابر برخی روایا

اهلسنت (ذهبتی511/53 :5153 ،؛ آلوستی718/57 :5151 ،؛ رازی:5156 ،

7516/1؛ سیوطی )115/1 :5171 ،و امامیه (عیاشی ،بیتا519/7 :؛ قمتی313/5 :5391 ،؛ مدلستی:5686 ،

 )375/57علت طو نیشدن مد

زندانی یوسف

 ،طب آیه  17ستوره یوستف« :وَ قتالَ

لِلَّ ی ظَنَّ أَنَّهس ناجٍ مِنْهسمَا اذْکرْنی عِنْدَ رَبِّم فَأَنْساهس الشَّیطانس ذِکرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّتدْنِ بِضْتعَ

سِنین» ،توسل وی به غیر خدا بود که به سب
یوسف

آن چندین سال آزادی وی بته تتأخیر افتتاد.

لحظهای یاد خداوند را فراموش کرد و بهجای استمداد از خداوند ،از هتمبنتد
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خود که در حال آزادی از زندان بود ،خواست که برای آزادی وی نزد پادشاه وساطت کند

(بلای .)31/7 :5173 ،روایا

از این ل زش به عنوان تدربهای اخالقی و اعتوادی یاد کردهاند
را بته عوتاب ا هتی مبتتال

که چگونه لحظهای غفلت از توحید ،پیامبری چون یوسف

کرد (ابنحبان89/51 :5663 ،؛ هی می177/1 :5667 ،؛ طبرانتی566/55 :5681 ،؛ صتنعانی373/7 :5686 ،؛
هندی.)151/55 :5686 ،

این شبهه بر این مستله تأکید دارد که استمداد از غیتر ختدا بتا آمتوزه توحیتد ربتوبی

سازگار نیست و نشانه این است که هنوز توحید در جان و دل و اندیشه فرد رسوخ نررده
است .پیامبران ا هی به نوش اراده خداوند در تحو همه امور باور راسای دارنتد و بایتد

از خود ایشان یا فرد مأذون از سوی ایشان استمداد شتود؛ ولتی اقتدام یوستف
نبود و وی از فردی عادی وساطت خواست.

چنتین

برای ارزیابی روایاتی که خاستگاه بهوجودآمدن این شبهه شدهاند ،باید به مصادر آنهتا

توجه کرد .مصادر اصتلی ایتن روایتا

در منتابع تفستیری و حتدی ی متوتدم اهتلستنت

عبار اند از :تفسیر عبدالرزاق صنعانی ( 755ه.ق ).از طری عررمته ،جتامع البیتان طبتری
( 357ه.ق ).از طری عررمه و ابنعباس و دیگران ،صحیک ابنحبان ( 311ه.ق ).از طریت

ابوهریره ،المعدم الربیر طبرانی ( 397ه.ق ).از طری ابنعباس .نولنشدن ایتن روایتا

در

منابعی چون صتحیک باتاری ( 719ه.ق ،).صتحیک مستلم ( 795ه.ق ).و ستنن و مستانید
معتبر دیگر آنها در قرن سوم هدری ،میتواند نوعی تضعیف ایتن روایتا

زیرا به نظر میآید که از نگاه صاحبان این جوامع ،روایا

قلمتداد شتود،

مت کور فاقتد شترط صتحت و

اعتبار بوده و از اینرو با وجود امران نول ،به گزارش آنها نپرداختهاند.
اغل

روایا

شبهه استمداد یوستف

عررمه نول شده است .طری روایا

از غیتر خداونتد نیتز از طریت ابتوهریره و

منوول از ابوهریره به دلیل شبهه تدلیس وی ،بهویتهه

در احادیث باب انبیا ،درخور تردید و تضعیف استت و اغلت

روایتا

منوتول از وی بتا

مضمون تنویصِ انبیا را مدعول دانستهانتد (شتاکر ،بتیتتا81 :؛ الطتالی551 :7775 ،؛ عتواد:5663 ،

118/9؛ غالمی 17 – 38 :5177،و  .)55عررمه نیز اعتبار زم را برای نول از ابتنعبتاس نتدارد،
زیرا ماالفان اعتواد دارند وی افزون بر ک اببودن در حدیث و گترایش بته ختوارج ،بتر

ابنعباس نیز درو میبست (عسوالنی731/1 :5681 ،؛ ابوریه ،بیتا.)371 :

روایت زیبایی یوسف (علیه السالم) در منابع حدیثی امامیه؛ مستندات و آسیبها 91 /

مداهد بر این باور بوده است که مرجع ضمیر در «انساه» به ساقی پادشاه برمیگردد نته

یوسف

نبتوده استت (رازی:5156 ،

 .از اینرو اساساً موضو آیه ،فراموشی یوستف

 .)7516/1بر پایه این یافته استوار محووان که مداهد تفسیر خود را از ابنعباس اخت و بته

روش وی در تفسیر قرآن عمل کرده است (مداهد ،)515 -536 : 5157،میتتوان گفتت میتان

قول عررمه از ابنعباس و قول مداهد تعارض وجود دارد زیرا معوول نیست ابنعباس دو
قول ماالف در یم موضو داشته باشد .در فرض تعارض میتان قتول عررمته و مداهتد،
قول مداهد به دلیل همسویی با ظاهر آیه و سیاق سوره و مبانی کالمی فریوین در عصمت

یوسف

بر قول عررمه ترجیک دارد .از ایتن طریت متیتتوان اثبتا

کترد کته دیتدگاه

منسوب به ابنعباس ،رأی عررمه بوده است که همسو بتا رأی ابتوهریره استت .اختتالف
نظر میان روایا

صحابه و تابعان در تعیین مرجع ضمیر فعل «انساه» میتواند قرینتهای بتر

اجتهادیبودن قول ابوهریره و عررمه باشد ،که به هدف تنویص منزلت یوستف
را ماالف سیاق و ظاهر آیا

بیان کردند .این دیدگاه بتا تتورا

نیتز ماالفتت آشتراری

دارد ،زیرا در سفر پیدایش تصریک شده استت کته ستاقی ،یوستف

«لیرن رلیس ساقیان ،یوسف
 )73این مطل

را فرامتوش کترد:
2

را به یاد نیاورد ،بلره او را فراموش کترد»( .پیتدایش:17 ،

از جمله موارد موافوت تورا

با قرآن است .جتای درنت

که ابوهریره و عررمه چگونه رأیی خالف قرآن و تورا
روایا

رأیتی

مطرح کردهاند؟

و پرستش دارد

موجود در منابع شیعی را نیز میتوان به دو دسته روایا نبوی و روایا المته

توسیم کرد .دسته ناست به شرل مرسل از رسول خدا
و امام صادق

از امام باقر

نول شده است .دسته دوم نیتز

با متنی طو نی نول شده است .شتایان توجته استت کته

مرجع اصلی این متون ،منابع روایی اصلی و متودم امامیه نبوده و همگی در تفاسیری چون

تفسیر قمی و مدمع البیان گزارش شده است کته گتاهی ختود مفستران بعتد از گتزارش
روایت در صحت آنها تردید کردهاند .از اینرو مفسران کهن و معاصتر امامیته در صتحت

اسنادی روایا
یوسف

دیگر برخی امامان تردیتد داشتته (طبرستی )397 -316/1 :5317 ،و فراموشتی

را در تعارض با قرآن دانستهاند ،چرا کته قترآن وی را از مالصتین برشتمرده

است (طباطبایی.)585/55 :5151 ،
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پیش از طبرسی نیز ،شی طوسی در تفسیر التبیان ،هنگام تفسیر ایتن آیته ،اساستاً ایتن

روایا

را از رسول خدا

و امامان شیعه

ذکر نررده است و اختتالف نظتر را میتان

دیدگاه منسوب به ابنعباس با شماری از مفسران دیگر تابعی چون حسن بصری و برخی
معتزله چون ابوعلی جبالی به تصویر کشیده است (طوسی ،بیتا .)511/9 :درحالیکه به طتور
قطع وی به این متون دسترسی داشته و نشان میدهد که شتی طوستی صتدور آنهتا را از

رسول خدا

و اهلبیت

تفسیر این آیه را ندارند.
روایا

قبول نداشته استت .در نتیدته روایتا  ،اعتبتار زم بترای

م کور افزون بر ضعف صحت سندی فاقتد معیارهتای اعتبتار مضتمونی نیتز

هستند ،زیرا با ظاهر آیه در تعارضاند .آیا

حرایت میکند که یوسف

مربوط به آزادی یوستف

از زنتدان ابتتدا

خواب دو زندانی را تأویل کرد که مندر به آزادی یرتی از

آن دو شد .وی ساقی ویهه پادشاه شده و خوابش ،به همان شرلی که یوسف تأویل کترده

بود ،به حویوت پیوست .یوسف

هنگام خروج این زندانی (ساقی پادشتاه در روزهتای

آینده) شاید به پاس تأویل خوابش ،از وی دوستانه درخواست کرد که ماجرای بتیگنتاهی
وی و ظلم زلیاا در حوش را در فرصت مناسبی نزد پادشاه بازگو کند .ولتی ایتن زنتدانی
که از شد

هیدان و شادی حضور در قصر و غیرمترقبهبودن ش ل جدیتدش در پوستت

یوسف

را به پادشاه نگفت .قرآن سستتی و عتدم تعهتد وی در عمتل بته درخواستت

خود نمیگندید ،خاطرا

یوسف

زندان را به فراموشی سپرد یا عمداً بنا به مالحظاتی درخواستت

را به نسیان شیطانی تعبیر کترده استت .از یتادکرد واژه شتیطان برمتیآیتد کته

فراموشی وی ،معلول خوشگ رانی و بیمبا تی وی بوده است .البته همین فرد بعتدها کته

معبران از تعبیر خواب پادشاه ناتوان ماندند ،به یاد تعبیر خواب خود از ستوی یوستف
افتاد و پادشاه را به سوی یوسف

فراخواند .از ادامه داستان در ظاهر آیه «وَ قَتالَ الَّت ِی

ندَا منهْمَا وَ ادَّکرَ بَعْدَ أسمَّةٍ أَنَا أسنَبِّتسرم بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلسون» (یوسف )11 :چنین بته ذهتن آیتد کته

خود وی ماجرای بیگناهی یوسف

را بازگو نررد و به طور کلی علم یوستف

بته

تأویل خواب را به پادشاه گفت .این سیاق نشان میدهد که شتاص فرامتوشکتار ستاقی
بوده و نه یوسف

و آننه فراموش شد ،بیان بیگنتاهی یوستف

شدنش بوده است 3.در نتیده توجیها

تر اولی از سوی یوستف

در علتت زنتدانی

 ،منافتا نداشتتن

روایت زیبایی یوسف (علیه السالم) در منابع حدیثی امامیه؛ مستندات و آسیبها 89 /

درخواست یوستف

مستندا

تفسیر.

بتا اعتوتاد توحیتدیاش و ،...احتمتا تی ذهنتی استت کته فاقتد

و نشانههای متنی در آیه میباشد و بیشتر شبیه به تامین و استحستان استت تتا

پیشتر بیان شد که این احتما

ریشه در اقوال صحابه و روایتا

ضتعیفی دارد کته

در برخی منابع گزارش شده و در ذهنیت مفسران تتأثیر گ اشتته استت و آنهتا بتا نتوعی

پیشداوری سرا آیا

رفتهانتد .درخواستت یوستف

در صتورتی بتا توحیتد ربتوبی

ناسازگار است که وی توکل بر خدا را رها کرده و فوط بر همبند خود در زندان امید بسته

باشد؛ اما جمع میان توکل به خداوند با آیندهنگری ،تعارضتی بتا توحیتد ربتوبی نتدارد و

چهبسا محتمل است که وی برای این کار از سوی خداوند اذن داشته استت (ستید مرتضتی،

.)187/7 :7757

 .2.3موافقت با اهل کتاب و روایات عامه

موافوت با اهل کتاب و روایا

عامه از جدیترین وجوه ضتعف محتتوایی ایتن روایتا

است ،زیرا خاستگاه تاریای ایده زیبایی فوقالعاده یوسف

شیعی از امام سداد

پیش از کهنتترین روایتت

به اهل کتاب و صحابه متمایل بته آنتان متیرستد .برابتر روایتت

کع األحبتار ( 31ه.ق ).خداونتد زیبتایی را بته سته باتش توستیم و دو ستوم آن را بته
یوسف

عطا کرده است و به هیچیم از انسانها چنین درجتهای از حسستن و جمتال را

نداده است (حاکم نیسابوری ،بیتا .)117 -113/7 :روایت ابوسعید خدری ( 91ه.ق ).به نوتل از
رسول خدا

چهره یوسف

را بسان ماه ش

چهاردهم توصیف کترده استت (حتاکم

نیسابوری ،بیتتا .)117 -113/7 :انسبنمالم ( 63ه.ق ).نیز از رسول خدا
که خداوند به یوسف

نول کرده استت

و مادرش باش یا نیمی از حسسن را عطا کرده است (همان).

بر پایته نتتای آستی شناستی روایتا

مستتند بتر منتابع اهتلستنت و طبت آخترین

دستاوردهای حدیثپهوهی ،با اطمینان میتوان گفت حدیث ناستت را بترای اولتین بتار

کع األحبار ،بین سالهای  57تا  37هدری قمری در مدرسه مدینه مطرح کترد؛ بته دلیتل
حمایت خلیفه دوم از جایگاه کع

نادرست و اغراقآمیز وی از تورا

در نوتل قصتص و آمتوزههتای اهتل کتتاب ،روایتت

درباره زیبایی یوسف

موبول برختی صتحابه واقتع
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شد .اسلوب قصهسرایانه این روایتت و اطنتاب آن نشتاندهنتده انطبتاق ستاختاری آن بتا
وضعیت قصهگویان در این دوره تاریای است ،چنانکه بته تفصتیل و پینیتدگی در نوتل

زیبایی یوسف

گرویده و آن را در پیوند با زیبایی آدم

ترسیم کردهاند.

حدیث دوم به احتمال زیاد در نیمه دوم قرن اول در مدینه متأثر از روایتت کعت

استفاده از ظرفیت داستان معراج رسول خدا

و بتا

بازستازی شتده استت .اطنتاب ،ستاختار

قصه و تروی پیامبران بنیاسرالیل نشانههایی از اثرپ یری گوینده آن از وضعیت حتاکم در
این دوره است؛ البته با توجه به حضور ابناسحاق در نول این روایت ،جعل آن در مدرسه
بصره نیز محتمل است .ابناسحاق در نیمه دوم قرن اول هدری به دلیل عالقته شتدید بته

انتوال آموزههای اهل کتاب در نوشتههای خود ،نوش جدی در تروی دیدگاه کع
زیبایی یوسف

داشت.

تبارشناسی کع األحبار و ابناسحاق گرایش این دو به اهل کتاب را اثبتا

دربتاره

متیکننتد

زیرا هر دو دارای تبار یهودی و مسیحی بوده و یری از علل اعراض عالمان معاصرشتان از
آنها ،اعتماد آنها به آرای اهل کتاب بوده است .مسلمان قرن اول به دلیتل ناآگتاهی از متتن

عبری تورا

یا دسترسی به ترجمه عربی آن ،امران ارزیابی اقوال کعت

نداشتند .سمره در انتشار منوو

و ابتناستحاق را

کع  ،در بصره نوش داشت و به دلیل وجاهت سیاستی

و اجتماعی در پرتو عنتوان صتحابه ،نوتل وی نودپت یر نبتود .اعتمتاد خلیفته عباستی بته

ابناسحاق در نگارش المبتتدأ و الم تازی نیتز بته ت بیتت ایتن بتاور در اذهتان راویتان و
مسلمانان مندر شد .البته هوشتمندی شتماری از محتدثان سته قترن ناستت هدتری در

اعراض از این روایا

انرارناپ یر است.

حدیث سوم نیز تلایص روایت دوم است که از طری ابتناستحاق در مدرسته بصتره

نول شده است ،هرچند طرق دیگری نیز برای آن ،در سایر مدارس گزارش شده است امتا

به نظر میآید بنمایه اصلی این روایت همان نول ابناسحاق از ابوسعید خدری استت کته
ویرایش و تلایص شده است.

در نتیده میتوان گفت احادیث اهلستنت در موضتو زیبتایی یوستف

در نیمته

ناست قرن اول هدری در مدرسه حدی ی مدینه از سوی کع األحبار مطرح شتده استت.
بعد از کع

ابتدا سمرهبنجندب و سپس ابناستحاق در انتوتال ایتن احادیتث در مدرسته
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بصره نوش جدی داشتند .بعد از پیرایش کتاب ابناسحاق از سوی ابنهشام رگتههتایی از

احادیث منسوب به صحابه بازماند و از این طری در برخی جوامع متودم اصحاب حدیث

اهلسنت بازتاب یافت .اما در غال

آنها که در اعتبارسندی منوو

اهل کتتاب رویرتردِ

متنی داشتند ،گزارش نشد .در ابتدای قرن چهارم هدری طبری با تدمیتع و گتزارش ایتن

احادیث در تفسیر خود ،کارکردی تفسیری برای آنها در داستتان ستوره یوستف

قالتل

شد و سپس ابنابیحاتم رازی همانها را با ترمیل متن گزارش کترد .در پایتان ایتن قترن

حاکم نیسابوری با ادعتای تصتحیک ایتن احادیتث بتر مبنتای مستلم و باتاری بته دنبتال

اعتبارباشی به آنها بود تا کاستی اعراض صاحبان جوامع معتبر اهلسنت از ایتن احادیتث

را جبران کند؛ ولی تصحیک وی با نودهایی روبهرو است .بهواقع خاستتگاه پدیتداری ایتن
احادیث مدینه بود و سپس به بصره انتوال یافت .لرن مسیر انتوال آنها با آسی های جتدی

روبهرو شد (نتم :.راد .)73 -3 :5361 ،با توجه به پیشتنیه ایتن روایتا

در آرا و اقتوال اهتل

کتاب و احادیث عامه چاره ای نیست که صدور مشابه آنها در احادیث امامیه را یتا حمتل

بر تویه کنیم یا اینره باشهای مشتر آنها با احادیث اهل کتتاب و عامته را فاقتد اعتبتار

بدانیم.
نتیجه

مستندا

روایت زیبایی فوقالعاده یوسف

 ،چهار حدیث در منابع شیعی است کته بته

دو دسته کلی توسیم میشود :دسته ناست یوسف
است و برابر دسته دوم زیبایی یوسف
روز قیامت است .روایا

را زیباترین مالتوق معرفتی کترده

پاداش شماری از اعمال نیم مؤمنان راستین در

دسته ناست در آغار قرن چهارم هدتری در تفاستیر عیاشتی و

قمی و سپس در آثار ابنشهرآشوب گزارش شدهاند .کهنترین منبع روایا

دسته دوم نیتز

تفسیر عیاشی و امالی صدوق است .به نظر میآید آغازگر تروی این احادیتث در جوامتع
شیعی عیاشی بوده است که با طرح آنها در تفسیر خود زمینه نوتل آنهتا را بترای محتدثان

بعدی فراهم آورد .در قرن ششم نیز ابنشهرآشوب با طرح مددد مضمون این احادیث در

ساختاری جدید به نول آنها تأکید کرد .این احادیث کاستیهایی چون نولنشتدن در منتابع

اولیه و معتبر روایی امامیه ،آسی های اسنادی متعدد ،نودهای محتوایی و موافوتت بتا آرای
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اهل کتاب و اقوال عامه دارند که اعتبار آنها را کاسته است .با توجه به این آسی ها ،راهکار

تویه مناس ترین دفا از گزارش این روایا

در برخی از منابع شیعی است.

پینوشتها

 .1باش م کور از سند چنین است « :وجد باط جبریل بن أحمد  ،حدثني محمد بتن عبتد اهلل بتن
مهران عن محمد بن علي ،الْحَسَنس بْنس عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ شسعَیْ ٍ الْعَوَرْقسوفِيِّ» (طوسی.)7/11 :5171 ،
 .2این متن در تمامی ترجمههای قدیم و جدید واژگانی و تفسیری یرسان گزارش شتده استت و ایتن

نشان می دهد که متن تورا در بیان ایتن مهتم فاقتد هتر گونته ابهتام و اجمتال بتوده استت و بتر
فراموشکار بودن ساقی تصریک دارد.

 .3شایان ذکر است در برخی اقوال تفسیری کلمه أسمَّةٍ در عبار «ادَّکرَ بَعْدَ أسمَّةٍ» به امه قرالت شده و بته
نسیان معنا شده است؛ ترکی «رجل مأموه» درباره شاصی به کار می رود که عول ختود را بته کتار
نبندد و گویی که عولی برای وی نباشد (نم :.ابوعبیده.)353/5 :5611 ،
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