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  :چکیده
جوامع روایـی و  امده است، اما در یخا نیبا زل وسفیازدواج حضرت  مطلبی دربارۀ میرکقرآن در 

 ششروایت در کتب تفسیري و  هشتشود که  یافت می نآ دربارۀروایت  چهاردهتفسیري فریقین، 
البته کتب تفسیري در این رابطه نسبت به کتب روایی، از قدمت  ایت در کتب روایی نمود یافته است؛رو

اما پس از بررسی اسناد و متون این  ،نگاه نخست گویاي طرق مختلف این روایت است. برخوردارند
این روایات از لحاظ . دارندند بوده و مشکالت محتوایی نیز عف سبریم که همگی دچار ض روایات پی می

ات نیز اختالفات ین روایدر متن ا. نددارضعیف  یراویان یا اینکهمرسل یا مرفوع یا مقطوع بوده  ،يسند
از . مغـایرت دارد  قـرآن خورد که با قطعیات  یبه چشم م یمطالبها  آن همچنین در. وجود دارد يادیز

ی کتاب مقدس بیانگر آن است که بخشی از محتواي این روایات از کتاب مقدس بررس ،طرف دیگر
آنکه  ازجمله. وارد جوامع روایی و تفسیري شده است ،گرفته شده و پس از دخل و تصرف و اضافات

آن دو فرزند به جاي آسنات  توراتگرفته شده، اما برخالف  توراتاز  نام دو فرزند حضرت یوسف
ـ  . ده شده استبه زلیخا نسبت دا ه دیگـر  با توجه به تعدد و جامعیت روایات وهب بن منبه نسـبت ب

ـ ان پس از او هریه راوک يبه طور ،دات به او برسین روایا ه ریشۀکروایات، محتمل است  دام بـه  ک
نتیجه آنکه برخی از مسلمانان در این موضوع به . اند به آن افزوده ی، از طرف خود، شاخ و برگينحو

ظن اصل روایات سوء بنابراین نسبت به صحت .اند راجعه کرده و از روایات آنان متأثر شدهاهل کتاب م
  .گردد منتفی نمی با توجه به قدر مشترك همۀ روایاتشود، هرچند که احتمال وقوع ازدواج  حاصل می

.، روایات تفسیري، اسـرائیلیات ، زلیخا، ازدواج حضرت یوسفحضرت یوسف :ها کلیدواژه
                                                             

 maaref@ut.ac.ir/ اد دانشگاه تهراناست *

 / amusallai@gmail.comدانشیار دانشگاه امام صادق** 

 mor.ghasemihamed@gmail.com)/ نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی تهران*** 

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1394 ستانبهار و تاب م،دهسیز ۀشمار م،هفت سال

 32ـ7صفحه 



 1394بهار و تابستان م، ، سال هفتم، شماره سیزده پژوهی لنامه حدیثصفدو    8

  هطرح مسئل
با زلیخـا اشـاره شـده     ازدواج حضرت یوسف ، به مسئلۀدر روایات تفسیري متعددي

تـرین تحلیلـی نقـل     این روایات در منابع مختلف روایی و تفسیري بدون کوچـک  1.است
تی   ،در ایـن خصـوص   2.اي نشده اسـت  اشارهها  آن به صحت و ضعف اما ،اند شده سـؤا

با زلیخـا از نظـر سـندي     حضرت یوسف روایات ازدواج: قابل طرح است مثل اینکه
از ایـن ازدواج   ،رسد؟ آیا در کتاب مقدس این روایات به چه کسانی می اند؟ ریشۀ چگونه

توان به این روایات استناد کرد؟ این روایات چگونـه بـه    سخنی به میان آمده است؟ آیا می
موضـوع ازدواج   حاضـر بـا بررسـی روایـات فـریقین در      اند؟ مقالـۀ  منابع روایی راه یافته

ت یادشده است با زلیخا، در صدد پاسخ حضرت یوسف   .گویی به سؤا

  با زلیخا بسامد روایات ازدواج حضرت یوسف .1
 چهاردهتنها ها  آن است که از میانشده شناسایی نوزده روایت با بررسی منابع مختلف، 

یـان ازدواج  روایـت دیگـر بـه حواشـی جر     پنجو   روایت جریان ازدواج را نقل کرده
و زلیخـا و ابـراز    تنها به دیدار حضرت یوسفها  آن به طوري که دراند،  پرداخته

حاتم،  ابى  ابن: ك.ر.(خبري از ازدواج نیستها  آن پشیمانی زلیخا اشاره شده است و در
، یطوسـ  /453، ص3ج ،تـا  بـی ، یم اصـفهان یابـونع : ك.ز رنی /2162، ص7ج ق،1419
ـ ثک  ابـن  /136ص ق،1409، ياونـد الـدین ر  قطب /457ص ق،1414 ، 4ج ق،1420 ر،ی

ابـن  البته دو روایت نیز موجود است که بـه   )25، ص4ج ق،1404 وطى،یس /397ص
ها  آن چون در یکی از ،ندا اعتبار ساقط ۀاز درج هر دونسبت داده شده است، اما  عباس

شده  و جریان ازدواج نقل) 232، ص6ج ،تا بیاباضی، : ك.ر(خلط صورت گرفته است
و  )232، ص5 ج ق،1422 شـابورى، ین ثعلبـى : ك.ر(جزء حدیث اصلی نیسـت  ،در آن

و هیچ منبعی جـز   )163ـ154ص ش،1382غزالی، : ك.ر(دیگري به افسانه شبیه است
منسوب نکرده و تنها دو منبع موجود است که آن دو نیز بـا   ابن عباسغزالی آن را به 

و  )235 و 234، ص4ج ،تـا  بـی  ى،بروسـو  حقـى (»حکـی «اندکی تغییر و با عبـارات  
روایت فاقد  هر دو ،ضمندر. کنند جریان را نقل می )168، ص6ج ،تا بیاباضی، (»قیل«

 ،در ایـن نوشـتار   رو ازایـن  .پرهیز شده اسـت  ها آنبنابراین از پرداختن به  ،سند است
 .چهارده روایت اصلی بررسی شده است
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  روایات شیعه .1ـ1
وهب بن : از اند عبارتکه  3نفر نقل شده است هفت ۀاسطروایات شیعه در مجموع به و

عمیـر و   منبه، علی بن ابراهیم، عبداهللا بن مغیره، زیاد بن منذر، ابوبصیر، محمد بن ابـی 
اسـت کـه    تفسیر قمـی ترین منبعی که در شیعه، این روایت را بیان کرده،  قدیم. زراره

به منابع روایـی   ،مفسران سطۀب تفسیري و به وادهد این روایت از طریق کت نشان می
  .شود در زیر به بررسی این روایات پرداخته می. راه یافته است

  ت وهب بن منبهیروا .1ـ1ـ1
از  ،يعنبر یاز معاذ بن مثن ،ین محمد بن هارون زنجانیدر روایتی از ابوحس بابویه  ابن

کند که وهب  ل نقل میوائ   واز اب ،از منصور ،يان ثوریاز سف ،هیریاز جو ،عبداهللا بن سماء
با لشکر خود بر  وسفیه کافتم یخداوند عزوجل  تبِکاز  یدر برخ«: بن منبه گفت

ه پادشاهان را ک ییسپاس خدا: گفت يا او در مزبلهنشسته بود، پس گذشت و  زیزن عز
، میا ازمند شدهید، نیرسان یهد و بندگان را با طاعتشان به پادشایتشان بنده گردانیبا معص
مانع دوامش  خدا يها نعمت یناسپاس: فرمود وسفی! عطا فرمابه ما  يا دقهپس ص

ند، همانا محل برآورده ک كگناه پا كخدا تا تو را از چر يپس برگرد به سو ،شود   یم
من هنوز در مقـام توبـه   : ز گفتیزن عز. هاست عمل یکها و پا دل یزگیکشدن دعا پا

نـد و هنـوز   یت ببیگاه جلب رضایه مرا در جاکنم ک   یام و همانا از خدا شرم م   امدهیبرن
به  وسفی .ده استیرا نچش یمانیخته و هنوز بدن بار پشیخود را نر کها اش چشم

ش از تنگ شدن وقت یند پیر بر هدف بنشیه راه باز است تا تکن ک یپس سع: او گفت
 ،ین باشمن است و اگر بعد از م ۀدیآن عق: ز گفتیزن عز. یشدن زمان زندگ يو سپر

 .پر از ط به او بدهنـد  يرد تا پوست گاوکامر  وسفیپس . افتی یآن را خواه
ش یو آسا يپرور خواهم و دوست ندارم تا به تن  یرا نم كهرگز خورا: ز گفتیزن عز
ن یا: وسف به او گفتییکی از فرزندان . ر خشم خداوند باشمیاس که درحالی ،برگردم

: گفت وسفی .دیپاره شد و دلم بر او نرم گرد ارهم پاو جگر يه از براکست یکزن 
وسـف بـا او   یپس . نون در دام انتقام خدا گرفتار استکه اکن است یغمگ ۀن جنبندیا

تو شوهر  که درحالی ،ن استیچگونه چن: ن گفتیبنابرا ،افتیره کرد و او را باکازدواج 
 ش،1362، بابویـه   بـن ا(».ن بود و قادر به مقاربت نبـود یاو عن: ز گفتی؟ زن عزیداشت
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  )22، ص2ج ،تا بیفراس،  یورام بن اب /4ص
  ت وهبیروا یبررس

تکت اشین رواینسبت به سند ا  4ت مقطـوع یـ ن روایا. 1: ازجمله ؛چند وارد است یا
ت باید گفت وهـب بـن   یروا نندۀک به عنوان نقل ت وهبیدر رابطه با شخص. 2 ؛است

او مدعی است که به هفتاد و . هرات است منبه یمانی صنعانی از علماي تابعان و اهل
صـاحب بسـیاري از    رو ازایـن  اي پیامبران سلف آگـاهی داشـته؛  ه چند کتاب از کتاب

ـ 195، ص1ج ،]ب[ تـا  بـی ذهبـی،  : ك.ر(.هاي اسرائیلی اسـت  داستان معرفـت،   /197ـ
ــهبه،  /109، ص2ج ش،1377 ــراي /102ص ق،1426ابوش ــتر ر  ب ــات بیش ع : ك.اط

ه کـ نیمگـر ا  ،ستید ناتش مستنیاز روا کی چیبنابراین ه )22ـ18ص ش،1384، ییخزا
  .ستیگونه ن نیا ،تین روایه در رابطه با اکد د کنییآن را تأ يت معتبریروا

تکت نیز اشیبر متن این روا  يز در ابتدایعز زن. 1: از اند عبارته کوارد است  یا
خواهم  یه ثروت را نمکند ک ر میکذانتها  به ما عطا فرما و بعد در يا       د صدقهیگو می آن
را بـه   ین ناهمگونیتوان ا یگرچه م. رسد یبه نظر مت یدر روا یناهمگون ین نوعیو ا

ه بـه دنبـال جلـب    کخود نبوده، بل یت مالیتقو یدر پ يه وکرد که ین صورت توجیا
افتم، ین مطلب را یا یتب الهکه در کوهب گفته است . 2 .بوده است وسفیتوجه 
ان ین جریا در برابر قرآنهرچند چون . رسد ین بوي اسرائیلیات از آن به مشام میبنابرا

خا یبا زل وسفیاز ازدواج  يتوان آن را مجعول دانست، اما اثر یوت است، نمکمس
ـ در ا. 3 .ستیتاب مقدس نک در وسـف بـا او سـخن    یاز فرزنـدان   یکـ ی ،تیـ ن روای
ـ بـه جـز ا   ،ننـد ک  یموضوع را نقل من یه اک یاتیروا یه در تمامک یدرحال ،دیگو یم ن ی

قات با زل وسفیت، یروا رده بود، مطلب فوق نسبت کخا هنوز ازدواج نیقبل از م
 .ن بـود یز عنیه عزکنجا گفته شده است یدر ا. 4 .ه، شاذ استین قضیات ایروا ۀیبه بق
 حامد، یقاسم(شود یخا میت زلیشخص يایا باعث احن موضوع تنهیاه کاند  گفته یبرخ

ـ ببـا  در صدد برآمده است تـا   يرسد راو یبه نظر م یعنی ؛)40ص ش،1385 ـ ان ای ن ی
ـ ز ،ابدیرا ب وسفی ياقت همسرید تا له کنیخا را توجیار زلک يمسئله، قدر را در ی

ت افـزوده شـده   یبه روا یحیتوض ن مسئله به صورت جملۀیا ،اتیگر از رواید یبرخ
 :یوسـف (»... ولَـدا  نَتَّخذَه أَو نْفَعنَای أَنْ سىع... « همچنین حداکثر چیزي که از آیۀ. است
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وحیـان  زمخشـري و اب . شـدند  دار نمـی  بچـه ها  آن شود، این است که برداشت می )21
 ق،1407، يزمخشر(.ند که قطفیر عقیم بوده استکن شریفه بیان می ذیل آیۀ اندلسی نیز

ان عقیم بودن قطفیر تو پس می )255، ص6ج ق،1420اندلسی، ابوحیان  /454، ص2ج
بنابراین اگر عنین بودن عزیز مورد تردید واقع شود، به . را پذیرفت، نه عنین بودن او را

  .گیرد تبع آن باکره بودن زن عزیز نیز مورد تردید قرار می
  میبن ابراه یت علیروا .2ـ1ـ1

 یموس کند که ثم نقل میکبن ا ییحیاز  ،یسیعلی بن ابراهیم در روایتی از محمد بن ع
در «: آنکه ازجمله ؛عرضه کرد الحسن مسائلی را بر ابو یبن موس یبن محمد بن عل

ه از مردم ک ییر شد تا جایفق ،زیز مصر از دنیا رفت و زن عزیعز ،یقطح يها سال ياثنا
و در . نـد کد بر تو رحم یشا ،نیز بنشیه بر سر راه عزکرد، پس به او گفتند ک یسؤال م

وسته ین پینم، بنابراک یمن از او شرم م: پس گفت. خواندند یز میوسف را عزین زمان یا
قـات  یوسف را با لشکریز نشست و یبه او گفتند تا بر سر راه عز پـس  . ردکـ انش م

تشان بنده یه پادشاهان را با معصک منزه است آن: برخاست و به سمت او رفت و گفت
ه ک یتو همان: وسف به او گفتی. دیرسان ید و بندگان را با طاعتشان به پادشاهیگردان

ا تـو  یآ: وسف به او گفتیپس . خا بودیو نام او زل یبل: گفت! يخواند یمرا به خود م
ـ آ ،دیبـر مـن رسـ    یحوادث ،ر شدمیه پکنیبعد از ا: خا گفتی؟ زلینجا هستیدر ا ا مـرا  ی

رد تا او را به کوسف امر یپس  .یبل: خا گفتیزل. ریخ: وسف گفتی! ؟ینک  یمسخره م
وسف بـه او  ین یبنابرا. ر شده بودیار پیخا بسیزل که درحالی ،ردندکوسف منتقل ینزل م

! خدا فرستادۀ يا: خا گفتی؟ زليردکن و چنان یه با من چنک یستیا تو همان نیآ: گفت
مت م هایز ،نکمرا م  .مبت نشده بودها  آن به يه احدکمبت شده بودم  ییرا من به ب

مبت شده بودم به حب تو و خداوند در : خا گفتیهستند؟ زل چهها  آن و: وسف گفتی
ـ  ییبایرده بود و مبت بودم به زکر تو خلق نیرا نظ یا شخصیدن ـ  ک بـه   یه در مصـر زن
پس : وسف به او گفتی. شد يم سپرا ییبایمن نبود، مالم رفت و ز يو ثروتمند ییبایز

ن از خـدا  یبنـابرا . ردانـد م را برگا یاز خدا بخواه تـا جـوان  : ست؟ گفتیحاجت تو چ
اند  گفته. افتیره کرد و او را باکپس با او ازدواج  ،ش به او برگشتا یخواست و جوان

  )357 و 356، ص1ج ق،1404، یقم(».ن بودیعن ،خایهمسر اول زل ،زیه عزک
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  میبن ابراه یت علیروا یبررس
ت سند روایت . گفته شـود خن س تفسیر قمی بهتر است قدري دربارۀ ،پیش از بیان اشکا

: شود در رابطه با تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم باید گفت در ابتداي این تفسیر بیان می
قـال   بـن موسـی بـن جعفـر     العباس بن محمد بن القاسم بن حمزةحدثنی ابوالفضل «

شـده در سـند مجهـول الحـال     ل العباس ذکرکه ابوالفض» حدثنا ابوالحسن علی بن ابراهیم
عــات بیشــتر  بـراي نیــز . 326 و 325ص، 2ج ش،1377فــت، معر: ك.ر(.اسـت  : ك.راط
ایـن   ،درنتیجه )118ـ115، ص1392؛ رحمان ستایش، 158ـ143ص ش،1387زاده،  فتاحی

  .تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم است و در نسبت آن به او جاي تشکیک وجود دارد
ف یرا ضـع  یسـ ید گفت که شیخ طوسی، محمـد بـن ع  یبا ،سند حدیث اما دربارۀ
ـ   یامـا نجاشـ   ،)448ص ،ق1415، یطوسـ (شمرده است ، ینجاشـ (.دانـد  یاو را ثقـه م

مه حلی )333ص ق،1407 ف بیبعد از ذکر ا ع تر نزد  د که قول قويکن ان میین اخت
با وجود پذیرفتن وثاقـت   )142 و 141ص ق،1411، یحل(.باشد قبول روایاتش میاو 

ت دیگري وارد استمحمد بن عیسی، بر سند این روایت اشک  ییحیت یشخص. 1: ا
 یو طوس ینجاش حلی و رجاله در ک ياست، به طور ثم در رجال شیعه، مجهولکبن ا

 تـا  بـی ذهبـی،  : ك.ر(اما این شخصیت از راویان سنی. امده استیان نیبه م يرکاز او ذ
ا از اهللا خویی او ر ت که آیتاس) 165، ص1ج ،تا بییعلی،  ابی  ابن /83، ص1ج ،]الف[

موسی بن محمد معروف بـه  . 2) 34 و 33، ص20ج ،ق1413خویی، (.داند خبیثان می
اهللا خویی  نیز طبق روایتی که آیت) 299ـ297، ص10ج ق،1422تستري، (موسی مبرقع

  )82و  81، ص20ج ق،1413خویی، (.رده، توثیق نشده استبیان ک
تکاش ـ از روا یبخشـ . 1: ت وارد اسـت ینیز به متن روا یا ـ ه در آن جرکـ ت ی ان ی

 ،با آن نـدارد  یست و ارتباطت جدایروا ۀیر شده، از بقکخا ذیبا زل وسفیازدواج 
شروع شـده و از   »قال«که این متن با  دشو یمشخص ممتن روایت به  با مراجعه رایز

 یو طبرسـ ) 186 و 185، ص1ج ،تـا  بـی (یه مجلسـ ک يه طورروایت جداست، ب بقیۀ
ـ م روایهبن ابـرا  یث و از قول علیحد ۀیآن را جدا از بق) 323، ص5ج ق،1418( ت ی
ً وقت که درحالی ،اند ردهک آن را با  ،ندک ینقل م یر قمیتفسرا از  یثیحد یطبرس یمعمو

م نسبت یبن ابراه یآن را به عل ،ن روایتیه در اک یدر صورت ،آورد یسلسله سندش م
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 یمتن حاضر از قول عل ين به احتمال قویبنابرا ؛ندک یر نمکآن ذ يبرا يدهد و سند یم
ن بودن همسر یه از عنکت یاز روا یبخش. 2. تاب نقل شده استکا مدون یم یبن ابراه

ـ تاب آن را بـه روا که مؤلف کست، بلیت نیآورد، جزء روا یان میخا سخن به میزل ت ی
ه کاند  گفته«: زیرا به این شکل بیان شده ،ندیگو 5را مدرج یثین حدیافزوده است که چن

دهد در تعلیل باکره بودن زلیخـا آمـده    ن میکه نشا» ن بودیخا عنیاول زل همسر ،زیعز
ن مطلـب بـا   یـ وسف شـرم دارم و ا یه از کند ک یر مکخا ذیت زلین روایدر ا. 3. است

ف دارد ،دنیگو یس آن را مکه عک يگریات دیروا  .اخت
  رهیت عبداهللا بن مغیروا .3ـ1ـ1

از عبداهللا بـن   ،اشمم بن هیاز ابراه ،از سعد بن عبداهللا ،در روایتی از پدرش بابویه  ابن
روایت کرده اسـت کـه ایشـان     عبداهللا کند که او با یک واسطه از ابو ره نقل مییمغ

همانـا ناپسـند   : پس به او گفتنـد  ،وارد شود وسفیخا خواست تا بر یزل« 6:فرمود
ه از ک یسکمن از : خا گفتیزل. يردکبه سبب آنچه با او  يه بر او وارد شوکم یدان یم

 يا: بـه او گفـت   وسفی ،ه داخل شدک ین هنگامیبنابرا. ترسم ینم ترسد، یخدا م
ه کـ را  ییسـپاس خـدا  : خا گفتیده است؟ زلیچرا رنگت پر ،نمیب یبر تو چه م! خایزل

د، یرسـان  ید و بندگان را با طاعتشان بـه پادشـاه  یتشان بنده گردانیپادشاهان را با معص
صورت  ییبایز: ؟ گفتيردکنان چ باعث شد تا با من آن يزیچه چ: وسف به او گفتی

ـ پ يدید یاگر م يبود یچگونه م: وسف به او گفتیپس  !وسفی يتو ا ه کـ را  يامبری
لقش از مـن  باتر و خُیشود و از من ز یخوانند و در آخرالزمان مبعوث م یم محمد

و چگونه : وسف گفتی .یراست گفت: خا گفتیزل! وتر و از من سخاوتمندتر است؟کین
حـبش در   ،يه نامش را بـرد ک یرا هنگامیز: خا گفتیزل. راست گفتمه من ک يدیفهم

خا راست گفته یه زلکرد ک یوح وسفیپس خداوند عزوجل بر . قلبم قرار گرفت
ـ بـه ا . دارد   یرا دوست م چون محمد ،دارم     یاست و من او را دوست م ب یـ ن ترتی

، 1ج ،تـا  بی، بابویه  ابن(».مودج نخا ازدوایرد تا با زلکبه او امر  یو تعال كخداوند تبار
  )180ص ق،1404، يجزائر /164ص ق،1407، یفهد حل ز ابنین /55ص

  رهیت عبداهللا بن مغیروا یبررس
ند، اما از بررسـی روایـت پـی    ا كاز راویان مشتر 8رهیعبداهللا بن مغو  7سعد بن عبداهللا
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اد شیخ صدوق است است ،»سعد بن عبداهللا اشعري«بریم که مراد از سعد بن عبداهللا،  می
نجاشـی،  : ك.ر(.انـد  توثیـق شـده   هر دوو  داهللا بن مغیره از اصحاب اجماع استو عب

بین  ۀزیرا واسط ،است 9ن، این روایت مرسلیاوجود با  )215و 178، 177ص ق،1407
  .استبنابراین ضعیف  ،در آن مشخص نیست عبداهللا بن مغیره و امام صادق

تکاش ه از کـ د یـ گو یخا مـ یت زلین روایدر ا. 1: د استت وارینیز بر متن روا یا
ـ با روا رو ازاینترسد و  یترسم چون از خدا م یوسف نمی ـ  يگـر یات دی هـا   آن ه درک
ف دارد د از او مییگو یم خود به منزل  يخا خود با پایت زلین روایدر ا. 2 .ترسم، اخت
ن یخ داده بود و ادار در مزبله رین دیا ،گریات دیدر روا که درحالی ،رود یم وسفی

ف د خـود را بـا    ییبـا یز وسـف ی ،تین روایدر ا. 3. ت استیدر روا يگریاخت
ـ یـک از روا  غریب اسـت؛ چـون در هـیچ    يه امرکرده است کسه یمقا محمد ات ی
ت نشده است و تنها در این روایت ی، مشابه آن روا)چه در شیعه و چه در سنی(دیگر

ه کورزد  یبه او محبت م دن نام محمدیت با شنین روایخا در ایزل. 4. گردد بیان می
دن یعاشق او شد و نه با شـن وسف یدن یخا با دیزل، زیرا است یمنطقرید و غیبع يامر

ه بتوان ک كش بود و نه عشق پایاز هوا يبردار فرمان عشق او به دلیل یو از طرف نام او،
وسف ی ،تیروا نیدر ا همچنین .ردکسه یمقا آن را با عاشق شدن به حضرت محمد

 ییبـا ین زیـ دن ایخا بـا شـن  ید و زلیگو یخا سخن میزل يبرا محمد يرو ییبایاز ز
 .دینام كتوان آن را عشق پا یه نمکشود  یعاشق م يظاهر

  اد بن منذریت زیروا. 4ـ1ـ1
اح یاز محمد بن جعفر بن محمد بن ر ،المفضل جماعتی از ابو: نویسد شیخ طوسی می

اد بن منذر از یاند که ز ب نقل کردهیبن حب ةاز ارطا ،يب اسدعقویاز عباد بن  ،یاشجع
ـ  یهنگـام «: کند که ایشان فرمود روایت می یابوجعفر محمد بن عل ـ ه زن عزک ز ی

به او  .ردکن باره مشورت یبرود، پس در ا وسفینزد  هک، به او گفتند ازمند شدین
ـ  یسـ کهرگز، همانـا مـن از   : گفت .میترس یما بر تو م: گفتند ـ   هک  ،ترسـد  یاز خـدا م

 ییسپاس خدا: گفت ،دیش دکه بر او داخل شد و او را در ملک یپس هنگام .ترسم ینم
پس . دیتشان بنده گردانید و پادشاهان را با معصیه بندگان را با طاعتشان پادشاه گردانک

ـ ا ایـ سـت؟ آ یوتر نکـ ین نیا ایآ: گفت. افتیره کرد و او را باکبا او ازدواج  بـاتر  ین زی
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ن یبـاتر یه زکـ ه من به چهار خصلت مبت شده بودم ک یبه درست: خا گفتیزل ست؟ین
ن یره بودم و همسرم عنکو من با ين اهل زمانت بودیباتریاهل زمان خود بودم و تو ز

  )456ص ق،1414، یطوس(».بود
  اد بن منذریت زیروا یبررس

آن را  یناد بن منذر معروف به ابوالجـارود همـدا  یه زکن بس ین سند همیدر ضعف ا
و انـد   دهینا نامیطان نابیمذهب بوده و او را شغال و ش يدیاو ز، زیرا رده استکت یروا

ـ (دارنـد اعتماد  ،ندک یت میاز او روا یارجنر کتنها به آنچه محمد بن ب  ق،1411، یحل
ر افراد یسا یال فوق ما را از بررسکپس اش. ق فوق با آن متفاوت استیو طر) 223ص

  .ندک یم نیاز سلسله سند بی
ف دارد و از طرفیات دیز با روایت نین روایمتن ا هایزل ،یگر اخت خود را  يخا ب

ً سه ب ذ ،اتیگر روایه در دکبرد  یت چهار ب نام مین روایدر ا ، شـود  یر مکمعمو
به عنوان دو مورد بیان شده » زین بودن عزیعن«و » خایره بودن زلکبا«در این روایت زیرا 
ان یمورد ب کیر یدر ز» خایره بودن زلکبا«و » زین بودن عزیعن«ات یروا ۀیر بقاما د ،است

  .شود می
  ریت ابوبصیروا. 5ـ1ـ1

ر آورده است که یبص در خبري مرفوع از ابو يادیاحمد بن محمد ا: نویسد می 10نیلی نجفی
ـ مار شـد و زنـش فق  یز بیمصر و عز کلم وسفیه ک یهنگام«: فرمود جعفر ابو ر ی

هـا و بـر سـر راه او     راه یدر بعض وسفیرد بر کمت یپس عز ،دید و خسارت دیگرد
چـه  : گفـت  وسـف یبه او خبـر داد و   ؟ پسیستیک: گفت وسفیتوقف نمود و 

ـ ز: رده است؟ گفتکر ییت تغیده بر جسم تو و چرا صدایرس  يو خـوار  یان و گرسـنگ ی
رمود تا به او احسان و انفاق رد تا پنج هزار درهم به او دادند و فکامر  وسفیپس  ،گناه

. يتوانگر يمگر در روزها ،ستین یه درنگکا ینزد من ب ،اگر تمام شد: نند و سپس گفتک
رد و کـ با او ازدواج  وسفین یبنابرا .پس آمد و به او خبر داد ،سرانجام شوهرش مرد

  )189و  188ص ق،1401، ینجف یلین(».افتیره کرا بااو  ،ه با او مباشرت نمودک یهنگام
  ریت ابوبصیروا یبررس

تکاش  11ت رفـع ین روایدر ا ،ریبا وجود ثقه بودن ابوبص. 1: ن سند وارد استیبر ا یا
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ـ  كاحمد بن محمد مشتر. 2. ندک یم يضعف سند يه آن را داراکصورت گرفته  ن یب
احمد بن محمـد بـن   «و ) 205ص ق،1411، یحل(»یلیاحمد بن محمد ابوعبداهللا خل«

ن موضوع باعث ضعف سـند  یبه ضعف مشهورند و ا هر دوه کاست  )همان(»اهللادیعب
  .شود یم

تکاش ـ در ا. 1: ت وارد اسـت ین رواینیز بر متن ا یا ه کـ ت گفتـه شـده   یـ ن روای
گر یات دیه در رواک يگرین مبلغ با مبالغ دیخا داد و ایپنج هزار درهم به زل وسفی

ف دارد ،آمده ه ک یدر صورت ،ندک یلغ را قبول مخا مبیت زلین روایچگونه در ا. 2. اخت
ف دین نیورزد و ا یگر از قبول آن امتناع میت دیدر روا ت نسبت یدر روا يگریز اخت
رفتـه   وسفینزد  قبل از مرگ شوهرش ،تین روایدر ا. 3. گر استیات دیبه روا
خـا  یت زلین روایدر ا. 4. ستگونه نی نیگر ایات دیشاذ است و در روا يه امرکاست 

در این . 5. ت شده استیبار رواکیگر تنها یات دیه در رواک رفته وسفیر نزد با دو
ملک مصر معرفی شده است، در صورتی که این مطلـب   حضرت یوسف ،روایت

 .، در تعارض است)88 و 78 :وسفی: ك.ر(کند که او را عزیز خطاب می قرآنبا 
  ریعم یت محمد بن ابیروا. 6ـ1ـ1

عقـوب  یاز  ،از سعد بن عبداهللا ،از پدرش ،بابویه  ابنتی از ن راوندي در روایالدی قطب
بعضی از اصحاب ما در خبري مرفوع : ر گفتیعم یکند که محمد بن اب د نقل مییزیبن 

پس  ،ز محتاج شدیهمانا زن عز... «: اند که ایشان فرمود روایت کرده] عبداهللا از ابو[
نشسـت، پـس    وسـف یر راه ن دیوارد شـود، بنـابرا   وسفیبه او گفتند تا بر 

ه بنـدگان را بـا طاعـت    ک ییسپاس خدا: گفت ،بر او گذشت وسفیه ک یهنگام
ـ  یید و سپاس خدایپروردگارشان پادشاه گردان تشـان بنـده   یه پادشـاهان را بـا معص  ک

 ».ردکـ خا هستم، پـس بـا او ازدواج   یمن زل: ؟ گفتیستیک: گفت وسفی. دیگردان
  )136ص ق،1409، يراوند نیالد قطب(

  ریعم یت محمد بن ابیروا یبررس
عمیـر و امـام    ابی  هاي بین ابن واسطه یا واسطه، زیرا استو مرفوع ت مرسل ین روایا

ت  فتنریپذنو  رفتنیه نسبت به پذکو از آنجا  در آن مشخص نیست ادقص مرس
ف وجود داردیعم یاب  ابن ـ ترد يرد و جـا کآن استناد  توان با قطع به ینم 12،ر اخت  دی
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ـ ر از ارسـال روا یعم یاب ت ابنید بتوان به خاطر شخصیالبته شا .دارد ت گذشـت، امـا   ی
  .ماند یم یت باقیان رفع رواکماک

فی وجود دارد ف بر آنبه طوري که در  ،همچنین در متن روایت مطالب اخت خ
برود و او نیز این کـار را   گویند نزد حضرت یوسف مردم به او می ،روایات دیگر

  .شود و مخالفتی از او مشاهده نمیکند  می
  ت زرارهیروا. 7ـ1ـ1

بعضی اصحاب ما : اورمه آورده است که او گفت  الدین راوندي در روایتی از ابن قطب
: روایـت کـرده اسـت کـه ایشـان فرمـود       کنند که او از ابوعبداهللا از زراره نقل می

: پس به او گفت ،فتایره کاو را با ،گرفت یز را به زنی، زن عزوسفیه ک یهنگام«
 يه همسـر کـ نیو مـال و ا  یسه خصلت؛ جـوان : ؟ گفتيردکه چنان کچه شد بر تو 

  )جا همان(».ن بودیعن کمل یعنی ؛نداشتم
  ت زرارهیروا یبررس

ـ روا ، زیـرا واسـطۀ  ت قطع صورت گرفتـه اسـت  ین روایدر سند ا ننـده از زراره  ک تی
ف استیگونه روا نیست و چون در ایمشخص ن ابل استناد نخواهد بود و ق ،ات اخت

ث یو چون حـد  شده یکیت یه با رواکت اضافاتی وجود دارد یدر متن روا ،یاز طرف
  .ف استیث ضعیاز اقسام حد ،مدرج شده

  سنت  روایات اهل .2ـ1
اسحاق، منبه، زید بـن    زید، ابن  وهب بن منبه، ابن مدتاً به وسیلۀسنت ع  روایات اهل

حبار نقل شده اند  این روایات همگی در کتب تفسیري نقل شده. است اسلم و کعب ا
  :شوند که در ادامه بررسی می

  روایات وهب .1ـ2ـ1
حکیم ترمذي در کتاب خود از وهب بن منبه آورده اسـت کـه او   : نویسد سیوطی می

 نزد یوسف بـن یعقـوب   اگر: ، پس به او گفته شدزن عزیز نیازمند گردید«: گفت
پس در این بـاره بـا مـردم بـه      .کرد تو را اجابت می، کردي رفتی و از او سؤال می می

زن  .ترسـیم  ما از عمل او نسبت به تو مـی  ،انجام نده: گفتندها  آن مشورت پرداخت و
پس بر او داخل  .ترسم نمی ،ترسد همانا من از کسی که از خدا می ،هرگز: عزیز گفت
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 سـبب بنـده را بـه    سپاس خدایی کـه : پس گفت ،شد و او را در ملکش مشاهده کرد
سپاس خدایی که پادشاه را  :سپس بر خود نظر انداخت و گفت .طاعتش پادشاه گرداند

تمامی نیازهاي او را برطرف  پس حضرت یوسف .معصیتش بنده گرداند به سبب
آیـا ایـن زیبـاتر از    : پس به او گفت ،سپس با او ازدواج کرد و او را باکره یافت ،نمود

اي پیامبر خدا، من در رابطه با تو بـه چهـار   : زن عزیز گفت خواستی نیست؟ آنچه می
ام بـودم و مـن    تو زیباترین تمام مردم بودي و من زیباترین اهل زمانه: چیز مبت بودم

، 7ج ق،1415 آلوسى، /25، ص4ج ق،1404 وطى،یس(».باکره بودم و شوهرم عنین بود
  )7ص

او با زلیخا زن عزیز به هنگام  همانا ازدواج«: وهب بن منبه گفت: نویسد قرطبی می
حضـرت   کـه  درحـالی ورود برادرانش بر او بود و آن ایـن اسـت کـه همسـر زلیخـا      

گریه بـر   و مال زلیخا رفت و چشمانش به دلیلدر زندان بود، وفات کرد  یوسف
به او ها  آن پس برخی از .و به گدایی از مردم روي آورد نابینا شد حضرت یوسف

در هـر هفتـه    نمودند و حضرت یوسف رخی به او ترحم نمیکردند و ب ترحم می
خارج (هزار نفر از بزرگان قومش صدیکبار سوار بر مرکب به همراه جمعیتی در حدود 

شـاید او   ،متعرض شـوي  اگر بر حضرت یوسف: ، پس به زلیخا گفته شد)شد می
ا بعضی از انجام نده، چه بس: سپس به او گفته شد .حاجت تو را به چیزي برطرف کند

پس زن . جریان مراوده و زندان را به یاد بیاورد و تو را آزار برساند ازجملهکارهاي تو 
تا زمـانی کـه    ،را ترك کردها  آن ترم، سپس من به خُلق حبیبم از شما آگاه: عزیز گفت

: او ایستاد و با صداي بلند فریاد برآورد .همراه یارانش گذشت به حضرت یوسف
بنده گرداند و بندگان را به  معصیتشان ی است که پادشاهان را به سببن کستسبیح از آ

نزد او  این کیست؟ آنگاه: گفت ضرت یوسفپس ح. طاعتشان پادشاه گرداند سبب
من همان کسی هستم که بهترین خدمتکاران خود را به تو : رفتند؛ پس زن عزیز گفت

ن پرورش یافتی و مقام تو را م د موهاي تو را شانه زدم و در خانۀدادم و با دست خو
پس سست و  ،در آن افراط کردم ،گرامی داشتم، لیکن از روي جهل و تکبري که داشتم

و  نا گردیدمم قد کشید و نابیا و خواري و مالم رفت و شوکتم ویران شد ضعیف شدم
به گدایی از مردم  .قرار گرفتمها  آن مورد ترحم ،بعد از آنکه سعادتمند اهل مصر بودم
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تـرحم  هـا   آن کردنـد و برخـی از   به مـن تـرحم مـی   ها  آن وي آوردم، پس برخی ازر
شدیدي کـرد،   گریۀ و این پاداش مفسدان است؛ پس حضرت یوسف نمودند نمی

باقی مانده اسـت؟   ،به من در خودت داشتی آیا چیزي از محبتی که: و گفتسپس به ا
 تـر  داشـتنی  ن براي من دوستبر روي تو انداخت به خدا سوگند نظري: پس زن عزیز گفت

ات را تسـلیم مـن کـن، پـس حضـرت       از تمامی دنیاست، لیکن قسمت جلو تازیانـه 
اي که در دستش  پس در تازیانه. او گذاشت این چنین کرد و آن را بر سینۀ یوسف

اضطراب و ارتعاشی از خفقان قلب او احساس کرد، پس گریه کرد و به منـزلش   ،بود
، تو شوهر هستی اگر بی) که به او گفت(اي نزد زن عزیز فرستاد هبنابراین فرستاد. رفت

پس زن عزیز به فرسـتاده  . نیازت گردانیم بی ،و اگر شوهر داري را به ازدواج درآوریم
م و ا روزگـار جـوانی  ! برم به خدا از اینکه ملک مرا مسخره کـرده باشـد   پناه می: گفت

م زن پیر نابیناي فقیر که درحالیامروز  آیا مرا ،نیازي و مال و عزتم سپري شده است بی
هنگامی  را به سخنان زن عزیز آگاه کرد، پس فرستاده حضرت یوسف! خواهد؟ می

حضـرت  زن عزیـز متعـرض او شـد،    ) ارج شـد خـ (دوم سوار بر مرکـب  که در هفتۀ
غ کرد؟) جریان را(آیا فرستاده: به او گفت یوسف خبـر  : زن عزیز گفت به تو اب

تر از دنیا و آنچه  ه یک نظر انداختن به صورت تو براي من دوست داشتنیدادم تو را ک
رد که شأنش را نیکو داشتند از براي او امر ک حضرت یوسف .باشد در آن است، می

 .بـرده شـد   منظرش نمودند، سپس با سرعت به سوي حضـرت یوسـف   و خوش
و زن عزیـز   از و راز و نیاز با خدا مشغول شـد برخاست و به نم حضرت یوسف
ی یایی و بینااز خدا خواست که جوانی و زیب پس حضرت یوسف. پشت او ایستاد

به سبب  خداوند به خاطر بزرگداشت حضرت یوسف .زن عزیز را به او برگرداند
ی زلیخا را به او برگرداند تا یپیشه کرد، جوانی و زیبایی و بیناآنکه از محارم خدا عفت 

بنابراین حضرت  .مراوده کرد، شد با حضرت یوسفه جایی که نیکوتر از روزي ک
 .از او دربارۀ آن پرسید ،با او درآمیخت، پس هنگامی که او را باکره یافت یوسف

درت همبستر شدن با زنان اي پیامبر خدا همسر من عنین بود و ق: پس زن عزیز گفت
وش و ناشدنی داشتی؛ پس آن دو به زندگی خـ  را نداشت و تو حسن و جمال وصف

کـرد و بـراي    می پرداختند، خداوند در هر روز خیـر را بـراي آن دو تجدیـد مـی    خرّ
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ـ (».افـراثیم و منشـا   :دنیـا آورد دو پسر بـه   حضرت یوسف ، 9ج ق،1423، یقرطب
  )213ص

  بررسی روایات وهب
. 2 مقطوعه هستند؛ اتین روایا. 1: چند وارد است یتاکاش ،اتین روایسند ا دربارۀ

اتش قابـل  یـ ت باید گفت کـه روا یروا نندۀک ت وهب به عنوان نقلیخصدر رابطه با ش
ـ ه در رابطه بـا ا کد د کنییآن را تأ يت معتبریه رواکنیمگر ا ،ستیاستناد ن ت یـ ن روای

  .ستیگونه ن نیا
تی وارد است ذیل  که(اشکال چهارم روایت اول وهب. 1: بر متن روایت اول اشکا

شود که  در این روایت بیان می. 2. نیز وارد است ، بر این روایت)دروایات شیعه نقل ش
ات دیگر کرد و این مسئله با روایتمامی نیازهاي زلیخا را برطرف  حضرت یوسف

  .در تعارض است
تی وارد است شـود کـه    در این روایت بیـان مـی  . 1: بر متن روایت دوم نیز اشکا

که ایـن بیـان   شد  خارج می »هزار نفرحدود صد در «با جمعیتی  حضرت یوسف
حضـرت   ،در ایـن روایـت  . 2. اضطراب موجـود در مـتن روایـت اسـت     دهندۀ نشان

ـ  کهناسد ش زلیخا را نمی یوسف . 3 .دارد ناسـازگاري ت دیگـر  ااین مطلب با روای
. بیشتر به افسانه شبیه است تا واقعیت ،جریان تازیانه که در این روایت بیان شده است

 در این روایت بیان شده است و در دو روایت دیگـرِ  جوان و زیبا شدن زلیخا تنها. 4
روایت اول بر این روایت نیـز وارد   اشکال اول. 5. ین جریان خبري نیستاز ا ،وهب
به دنیا  شود که زلیخا دو پسر براي حضرت یوسف در این روایت بیان می. 6 .است
نیسـت کـه    معلوم ،در صورتی که در روایت دیگر وهب که در شیعه نقل شده ،آورد

ف دارند ،ندفرزندان او از چه کسی هست دو پسري که در این . 7. پس با یکدیگر اخت
تـاب  ک: ك.ر(انـد  دهنیز بیان شـ  توراتدر  ، ذکر شده روایت براي حضرت یوسف

ق و عهد یتب عهد عتک یعنیتاب مقدس ک /65 و 64، ص1ج ش،1364، مقدس تورات
 ش،1362ترجمه شـده اسـت،    یونانیو  ینالدکو  یعبران یاصل يها ه از زبانکد یجد
با ایـن   ،)82 و 81ص ش،1380د، یق و عهد جدیعهد عت: مقدستاب ک /66 و 65ص

ایـن دو پسـر را از آسـنات     تـورات این دو پسر را از زلیخا و  ،تفاوت که این روایت
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و دخل و تصرف کردن در آن تقویـت   توراتاحتمال برگرفتن از  درنتیجۀداند که  می
  .شود می

  زید  ابنت یروا .2ـ2ـ1
و براي پادشاه مصر «: کند که او گفت نقل می زید  ابناز  اسحاق  ابنثعلبی در روایتی از 
واگذار کرد و تمامی سلطنتش  را به حضرت یوسفها  آن پس ،خزائن بسیاري بود

گوینـد   .قـرار داد ) قابل اجرا(را به او داد و دستور و حکمش را در مملکت خود نافذ
 ،پس پادشاه بعد از مـرگ او  ،وفات کرد) ایام(ها در این شب ،عزیز مصر ،قطفیرسپس 

بر  هنگامی که حضرت یوسف .را به ازدواج زن عزیز درآورد حضرت یوسف
زن عزیز بـه او   ؟خواستی نیست آیا این بهتر از چیزي که می: به او گفت ،او وارد شد

مت نکن ،اي صدیق: گفت گذران  بینی زنی دلربا و خوش ه میک همانا من چنان ،مرا م
نداشت و خداوند تو را در ملک و دنیا بودم و شوهرم قدرت همبستر شدن با زنان را 

. سم بر من غلبه کرد و خداوند تو را حفظ نمودفْپس نَ ،اندام گردانده بود نیکو و خوش
پس با او درآمیخـت و زن عزیـز    ،زن عزیز را باکره یافت حضرت یوسف گویند

هاي افراثیم و میشا به دنیا آورد و آن دو پسران  دو پسر به نام اي حضرت یوسفبر
 ،يبغو /232، ص5 ج ق،1422 شابورى،ین ثعلبى(»...از او هستند و حضرت یوسف

 536، ص2ج ق،1415 بغدادى، /213، ص9ج ق،1423قرطبی،  /252، ص4ج ق،1417
  )174، ص5ج ق،1412  مظهرى،  /537 و

  زید  ابنت یبررسی روا
، شـود زیـد نقـل مـی   اسحاق از ابنابن تنها به واسطۀاین روایت سند متصلی ندارد و 

  .و در پذیرش آن جاي تردید وجود دارد استبنابراین ضعیف 
تی وارد استدر متن این روایت نیز اش  بـار از کلمـۀ   دو ،راوي در روایت. 1: کا

در روایـت اسـت و نشـان     13وجود اضـطراب  دهندۀ کند که نشان استفاده می» گویند«
دهد که راوي نیز به سخن خود چندان اطمینانی ندارد که آن را به این شکل نقـل   می

 تـورات در  ،که در این روایت بیان شـده  دو پسر حضرت یوسف. 2. کرده است
و دخل و تصرف کردن در  توراتبرگرفتن از  دهندۀ اند که نشان براي آسنات ذکر شده

رسد که او  به نظر می ،تر است متقدم ،راوي این روایت ازا که وهب اما از آنج. آن است
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براي ملک  ،هاي روایت همچنین در یکی از نسخه. 3. نیز آن را از وهب اخذ کرده باشد
که احتمال برگرفتن  )213، ص9ج ق،1423قرطبی، : ك.ر(مصر لفظ فرعون به کار رفته

  .کند را تأیید می توراتاز 
  اسحاق  ابنت یروا .3ـ2ـ1

 اسحاق  ابناز  ،از سلمه ،از محمد بن عیسی ،حاتم در روایتی از علی بن حسین ابی  ابن
وفـات  ) ایـام (اند واهللا اعلم که اطفیر در این شبها بیان کرده« 14:کند که او گفت نقل می

 .را به ازدواج زن اطفیر راعیل درآورد حضرت یوسف ،ریان بن ولید ،و پادشاه کرد
آیا این بهتـر از آن چیـزي کـه    : گفت ،بر او وارد شد ت یوسفهنگامی که حضر

مـت  : پس گمان دارند که او گفت: راوي گوید ؟خواستی نیست می اي صدیق مرا م
گذران در ملک و دنیا بـودم و   بینی زنی دلربا، زیبا و خوش که می نکن، همانا من چنان

انـدام   ا نیکـو و خـوش  شوهرم قدرت همبستر شدن با زنان را نداشت و خداوند تو ر
پندارند که او را باکره  پس می. غلبه کرد ،دیدي، پس نفسم بر من بر آنچه گردانده بود

هاي افـرائیم بـن    دو پسر به نام براي حضرت یوسف و یافت و با او عروسی کرد
 /2161، ص7ج ق،1419حـاتم،   ابـى   ابـن (».یوسف و میشا بن یوسف را به دنیـا آورد 

ـ ثک  ابـن  /347، ص1ج ق،1387 طبرى، /5، ص13ج ق،1412 طبرى، ، 4ج ق،1420 ر،ی
  )25، ص4ج ق،1404 وطى،یس /396ص

  اسحاق  ت ابنیبررسی روا
ف اندك به  ،در انتهاي سند این روایت قطع صورت گرفته است و متن آن به جز اخت

ز زید نی  اسحاق راوي روایت ابن  البته ابن ؛زید مشابهت دارد  ابن طور کامل با روایت
نسـبت   اسـحاق   ابناین روایت را تنها به  ،مؤلفانرسد برخی از  باشد که به نظر می می

ت روایت  ،ین حساببا ا. اند داده و آن را به ابن زید نرسانده بر  زید  ابنتمامی اشکا
راویانی است که نقش زیادي در رواج  ازجملههمچنین او . این روایت نیز وارد است

ـ 60ص ش،1386جعفري،  /187ـ170ص ش،1383دیاري، (.اسرائیلیات داشته است  )69ـ
وه بر آن،  سرائیلیات فی تفسیر الطبريکتاب  ۀسندینوع  ن روایت را نقل و بیـان ای ا

 .اي در کتـاب مقـدس نـدارد    سابقه که به جز نام دو فرزند حضرت یوسف کرده
اي در کتاب  شهآن را جزء اسرائیلیاتی که ری رو ازاین )320 و 319ص ق،1425ربیع، (
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  .داند مقدس ندارد، می
  ت منبهیروا .4ـ2ـ1

از پدرش نقل  ،از منبه ،از نضر بن اسماعیل ،در روایتی از حسین بن یزید الدنیا ابی  ابن
برخورد کرد،  در راه با زن عزیز هنگامی که حضرت یوسف« 15:کند که او گفت می

تش بنده گرداند معصی سببسپاس خدایی که پادشاه را به  :متعرض او شد، پس گفت
با او ازدواج کرد و  پس حضرت یوسف .و بنده را به سبب طاعتش پادشاه گرداند

 ابـن (».او را باکره یافت و شوهر قبلی او قدرت همبسـتر شـدن بـا زنـان را نداشـت     
  )25، ص4ج ق،1404 وطى،یس /61، ص1ج ،تا بیالدنیا،  ابی 

  ت منبهیبررسی روا
ف وجود دارد شد،طور که مشاهده  همان به طوري که معلوم  ،در سند این روایت اخت

این مسئله باعـث ضـعف    رو ازایننیست راوي این روایت خود منبه است یا پدر او، 
وه بر آن در انتهاي سند روایت. شود روایت می در متن . قطع صورت گرفته است ،ع
ت کـه بعیـد بـه نظـر     بیان شده اسعنین بودن عزیز و باکره بودن زن عزیز روایت نیز 

  .ها پاسخ داده شد تر به آن و پیش آید می
  ت زید بن اسلمیروا .5ـ2ـ1
: ابوالشیخ در کتاب خود از زید بن اسلم آورده است کـه او گفـت  : نویسد وطى مییس
پس او را باکره یافت و  ،زن عزیز را به ازدواج خود درآورد همانا حضرت یوسف«

  )44، ص3ج ق،1414انى، کشو /25، ص4ج ق،1404 وطى،یس(».همسر او عنین بود
  ت زید بن اسلمیبررسی روا

بریم که زید بن اسلم روایات خـود را بـا یـک واسـطه از      با نگاهی به روایات پی می
قطع صورت گرفته و ضعیف  ،ن روایتدر انتهاي سند ای رو ازاینکند و  صحابه نقل می

  .ارد استمنبه بر این روایت نیز و اشکال متنی روایت. است
  ت کعبیروا .6ـ2ـ1

غیر از زلیخا زنـی   حضرت یوسف«: کعب گفت اباضی آمده است همیان الزاددر 
، 6ج ،تـا  بـی ی، اباض(».پسر بودند دوازدهها  آن نگرفت و تمامی فرزندانش از او بود و

  )311ص
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  ت کعبیبررسی روا
سـردمداران   و خود کعب از این روایت فاقد سند است و تنها از قول کعب بیان شده

 ،ش1377معرفت،  /194ـ187، ص1ج ،تا بی ]ب[تا  بیذهبی، (.ات استرواج اسرائیلی
همچنین مطالب آن با دیگر روایات ) 101ـ97ص ق،1426ابوشهبه،  /102ـ96، ص2ج

پسـر بـراي    دوازدهبه طوري که  ،و زلیخا سازگار نیست ازدواج حضرت یوسف
  .کند ذکر می حضرت یوسف

  خا یبا زل وسفیات ازدواج یاسند رو یبررس .2
حتی در نسبت . هستندیا داراي راویان ضعیف  ع یا مرفوع یا مرسل بودهنقطات مین روایا

ایـن روایـات از    ین تمـام یبنـابرا . تردید جدي وجـود دارد ها  آن برخی روایات به راویان
ـ ترد يجـا هـا   آن رشیرونـد و در پـذ   یف به شمار میث ضعیاقسام حد  ،د وجـود دارد ی

  .نداز سردمداران رواج اسرائیلیات هست ،خصوصاً که سه تن از راویان این روایاتم

  خایبا زل وسفیات ازدواج یمتن روا یبررس .3
فات زین روایدر متن ا ـ از اهـا   آن از یه برخـ کوجود دارد  يادیات اخت : ن قرارنـد ی

ف در م قات کاخت ف در شرمندگیبا زل وسفیان م  يسارو عدم شرم یخا، اخت
ف در پـذ  وسـف ینـزد   رفـتن  يخا برایزل  یمـال  کمـ ک نپـذیرفتن و  فتنری، اخـت
ف در بچهیتوسط زل وسفی گـر،  یا زنان دیخا یاز زل وسفیدارشدن  خا، اخت

ف در ذ ها بیان نکردنخا و یر نام زلکاخت ف در تعداد ب خا خود یه زلک یینام او، اخت
ف د یمها  آن را مبت به  با حضرت محمد وسفی ییبایز سۀیر مقادانست، اخت

ف در وجود فرمان خداوند برانکردن ر کذو  ف در خا، اختیازدواج با زل يآن، اخت
ف در برگرداندن جوانوسفینزد  خایتعداد دفعات رفتن زل خا و بیـان  یزل ی، اخت

ف در م نکردن ف در  ک کمکخا یبه زل وسفیه ک یزان مبلغیآن، اخت رد و اخـت
 .خایزل توبۀ یگونگچ

د یترد يجاها  آن رشیه در پذکخورد  یبه چشم م یات مطالبیهمچنین در متن روا
ن زن مصـر بـودن   یز، ثروتمنـدتر ین بودن عزیخا، عنیره بودن زلکبا: مانند ؛وجود دارد

و زنش به خاطر  وبیه حضرت اک یخا به او در صورتیزل یخا، برگشتن جوانیزل
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ـ دن  و عشـق  يبـاز  هـوس  برگشتند نه براي یبه جوان ها و مصائب یصبر بر سخت ، ییای
 یاله یحضرت، نزول وح دن نام آنیتنها با شن خا بر حضرت محمدیعاشق شدن زل

  .خایبا زل وسفیازدواج  يبرا
وه بر وفـات  : مانند ؛مغایرت دارد قرآنمطالبی وجود دارد که با قطعیات ها  آن ع

  .در زندان بود عزیز مصر در هنگامی که حضرت یوسف
  با زلیخا در کتاب مقدس بررسی مسئله ازدواج حضرت یوسف .4

اهن اون را کفرع یآسنَت دختر پوط) پادشاه مصر(پرعوه«: ن آمده استیچن نیا توراتدر 
 يآسنت دو پسر برا .افتین مصر شهرت یداد و او در سرزم وسفیبه  يبه همسر

، تاب مقدس توراتک(».دیم نامیرا افْرئ یدوم را منَشه و یه اولکا آورد یبه دن وسفی
ه از کـ د یـ ق و عهد جدیتب عهد عتک یعنیتاب مقدس ک /65 و 64، ص1ج ش،1364
 /66 و 65ص ش،1362ترجمه شده است،  یونانیو  ینلداکو  یعبران یاصل يها زبان

: آمده اسـت  تلموددر  )82 و 81ص ش،1380د، یق و عهد جدیعهد عت: تاب مقدسک
 بینی کرد که در آینده داراي پسـري از حضـرت یوسـف    ا علم نجوم پیشزلیخا ب«

دانست که آیا این کودك از خـود او بـه دنیـا خواهـد آمـد یـا از        خواهد شد، اما نمی
 ش،1350هـن،  ک(.با دختر زلیخا ازدواج کرد و در واقع حضرت یوسف» دخترش

  )284ص
با زلیخا  رت یوسفدر تورات خبري از ازدواج حض ،طور که مشاهده شد همان

نـام فرزنـدان حضـرت     ،با روایات مشترك است توراتآنچه در . به میان نیامده است
دهد که روایـاتی کـه جریـان ازدواج حضـرت      این مسئله نشان می .است یوسف
گرفتـه و بـا دخـل و     توراتجریان ازدواج را از  ،اند با زلیخا را بیان کرده یوسف

اسـرائیلیاتی   ءاین روایات جـز  رو ازایناند و  نسبت داده تصرف در آن، آن را به زلیخا
. شـود  دیـده مـی  هـا   آن البته اندکی مشـابهت در  ؛ندارند توراتاي در  ند که ریشههست

شـود کـه    آمده، نیز این مسـئله ثابـت مـی    تلمودهمچنین در صورت صحت آنچه در 
اج نمـوده  بلکه بـا دختـر او آسـنات ازدو    ،با زلیخا ازدواج نکرده حضرت یوسف

ند ا پوطیفار و پوطیفرع دو شخصیت، زیرا اما ابطال این جریان بسیار روشن است. است
سراي فرعون  ري که پوطیفار مردي مصري و خواجهبه طو ،هم ندارندو هیچ ارتباطی با
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بنابراین استناد به آنچـه در   .پوطیفرع کاهن اون بود که درحالی ،و سردار لشکریان بود
  .ممکن استغیر ،آمده تلمود

  يریگ هیجنت
روایت در  هفت(روایت اصلیچهارده زلیخا  با ازدواج حضرت یوسفدربارۀ . 1

روایت متعلق به  سه ،موجود است که از این میان) سنت روایت در اهل هفتشیعه و 
 روایات اهل. وهب بن منبه است و این مسئله گویاي نقش او در نشر این روایت است

همگـی در کتـب    ،یري نقل، اما روایات شیعه جز یک موردسنت همگی در کتب تفس 
نسبت به روایات  ،نقل شده یقم تفسیرالبته روایتی که در کتاب  اند؛ شده واردحدیثی 

این موضوع است کـه ایـن روایـات از     ۀدهند دیگر از قدمت برخوردار است که نشان
عدد و جامعیت روایـات  با توجه به ت .اند به کتب روایی راه یافتهن یقیفرکتب تفسیري 

ات بـه او  ین روایا شۀیه رکرود  ین احتمال میوهب بن منبه نسبت به دیگر روایات، ا
به  ی، از طرف خود، شاخ و برگيدام به نحوکان پس از او هریه راوک يبه طور ،دبرس

ف و یان ضعیاز راو يات، نام تعدادیاز روا یسند برخه در کاند، به خصوص  آن افزوده
  .شود یده میز دیمجهول ن

یا داراي راویان ضعیف بوده ع نقطاین روایات از لحاظ سندي مرسل یا مرفوع یا م. 2
ات نیز ین روایدر متن ا. وجود ندارد یحیث صحیحد ،ن موضوعین در ایبنابرا. هستند

فات ز  رشیه در پذکخورد  یبه چشم م یمطالبها  آن همچنین در. وجود دارد يادیاخت
وه بر. د وجود داردیترد يجاها  آن  قـرآن مطالبی وجود دارد که با قطعیـات  ها  آن ع

  .مغایرت دارد
یابیم که بخشی از محتواي این روایات از کتاب  پس از بررسی کتاب مقدس درمی. 3

 ،وارد جوامع روایی شده است ،مقدس گرفته شده و پس از دخل و تصرف و اضافات
ف     تورات از به طوري که نام دو فرزند حضرت یوسف گرفته شـده، امـا بـرخ

مفسران  ،نیبنابرا .آن دو فرزند به جاي آسنات به زلیخا نسبت داده شده است تورات
اهل کتاب رجوع کرده و در نقل آن از فضاي  شدۀ اقل این موضوع به علماي مسلمانن

  .اند شدهمتأثر ث کتاب مقدس مباح
ـ پخا در دوران یات، ندامت زلیمتون روا یدر بررس. 4 و وقـوع ازدواج حضـرت    يری
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ر از آن یات قابل استخراج است و غیروا همۀ كبا او به عنوان نقاط مشتر وسفی
قات زلیدر جزئ ـ فیکوسف و یخا با حضرت یات م ت ازدواج و حاصـل آن از نظـر   ی

فات امبریا همسر دوم آن پیوسف بوده یخا تنها همسر یه زلکنیتعداد فرزندان و ا ، اخت
ـ   ین میات بدبیه انسان را به صحت اصل رواکخورد  یم به چشم يادیز ن کیسـازد، ل

  .گردد ینم ین دو نفر منتفیاحتمال ازدواج ا
  

 
  :ها نوشت پی

با زنی زیبا از  جریان ازدواج حضرت یوسف روایت مرسلی به نقل از امام صادقالبته در . 1
وه) 175، ص2ق، ج1380عیاشی، (اش بیان شده است اهل زمانه بر ضعف سند، در مـتن آن   که ع

همچنین در آن بـر نـام زن زیبـا تصـریح     . نیز مطالب دور از ذهن وجود دارد که قابل استناد نیست
  .بنابراین از موضوع بحث خارج است. نشده است

ایـن روایـات انجـام     دربارۀها اظهارنظرهایی مختصر  ازجمله کارهایی که صورت گرفته و در آن. 2
اهللا صـالحی   نعمـت  نوشـتۀ  یوسـف  جمال انسانیت یا تفسیر سـورۀ کتاب : رندشده است، از این قرا

گـروه فرهنـگ و    نوشتۀ» و زلیخا؛ افسانه یا واقعیت ماجراي ازدواج یوسف« ۀ؛ مقالآبادي نجف
؛ مقالـۀ  محمـد بهرامـی  نوشـتۀ  » حقیقت یـا خرافـه   ؛با زلیخا ازدواج یوسف« ؛ مقالۀهنر سیمرغ

ضرورت  رو ازاین. آبادي حسین نعیم نوشتۀ» و زلیخا در منابع بررسی حوادث مربوط به یوسف«
 .شود پرداختن با تفصیل بیشتر در این زمینه آشکار می

راویـان   ۀیا در منابع شیعی نقل شده اسـت یـا بـه واسـط     مراد از روایات شیعه، روایاتی است که. 3
 .شود یا اصحاب ایشان ختم میشیعی به معصومان 

شهید : ك.ر(.ها باشد، روایت شده است که از تابعان یا کسی که در حکم آن مقطوع حدیثی است. 4
 )135ق، ص1408ثانی، 

م بعضی از راویان درج شده باشد و گما. 5 ن شود کـه آن جـزء حـدیث    حدیثی است که در آن ک
  )104همان، ص: ك.ر(.باشد در سند یا متنتواند  ج میادراین ا. است

، یسـت یعبداهللا الدرو یدار، عن ابیاخبرنا هبإل اهللا بن دعو« ت را با سندیان رویا يراوندن یالد  قطب. 6
ره، یه، عن جده عبداهللا بن المغی، عن ابیه، عن جعفر بن علیبابو عن ابن یسیعن جعفر بن احمد المر

ن یا یول ،)137 و 136ق، ص1409، ين راوندیالد قطب(آورده است» عبداهللا یعمن ذکره، عن اب
ت سند قبل ز همانیسند ن  .کند ینیاز م مجدد بی یرا دارد و ما را از بررس یاشکا

 )85ـ83، ص9ق، ج1413، ییخو.(مورد است 1142ن یسعد بن عبداهللا مشترك ب. 7
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 )365 و 364، ص11، جهمان(.مورد است 521ن یره مشترك بیعبداهللا بن مغ. 8

: ك.ر(.را درك نکـرده اسـت   آن چیزي است که از معصوم روایت شده باشد، توسط کسی که او. 9
 )135ق، ص1408شهید ثانی، 
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