
 

 

  

  

  

  

  

  

  يطبر ریتفس در وسفی گناه مقدمات دیتمه تیروا یدالل و يسند یبررس

  

  *ئی هریکنده رزاقی هادي

  **فاطمه فضلیان کاري

  

  چکیده
 ساختگی روایات جعلی و، الهی پیامبران هاي داستان بارۀدر ویژه به، تاریخی تلخ هاي واقعیت از یکی

تعبیـر   لیاتئیخورد که از آن به اسرا می چشم به ییروا تفاسیر و تاریخی منابع در که است فراوانی

 یوسـف  سورۀ 24 آیۀ ،شده وارد آن تفسیر در جعلی روایات ترینآیات که بیش آن جملۀ شود. از می

 ،صـراحت  کـه بـا   کرده ذکر را روایاتی ذیل این آیه ،طبري هخاص ،اهل سنّت انمفسربرخی  .است

لذا این پـژوهش   .شود می رمتصو را ناشایست فعل انجام بر یوسف حضرت قطعی عزم و تهم

و  نیسـت  سازگار معصوم پیامبر واالي مقام با وجه هیچ این دیدگاه به اوالً ددرصدد است تا بیان کن

مضـمون ایـن    اسـت؛ ثانیـاً   تنـاقض  در پیامبران عصمت حیطۀ در مسلمانان اعتقادي مبانی حتی با

زیرا روایاتی مـورد   ؛باشد می روایت از لحاظ متن و سند در نزد بزرگان شیعه و اهل سنّت مخدوش

کـه ایـن روایـت     عقلی نباشد، درحـالی  قطعی و دلیل معتبرسنت ، نبا قرآ قبول است که در تعارض

  طبري اینچنین نیست.
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 مقدمه .1

سان که خداي منـان در   دامنی انبیا امري واضح و یقینی است آن پاك ،اس�می اندیشۀ در

حب بـه خداونـد    ؛ آنجا که نشانۀندا هاین امر اشاره فرمودآیات فراوانی از قرآن کریم به 

آل نـک:  دهـد (  مـی داند و دستور بـه اطاعـت از پیـامبران     می را پیروي از فرستادگانش

بـه یـاد   هـا   آن کند که قلوب می عنوان بینایانی یاد اینکه از پیامبران به ) و32ـ31 :عمران

در روایات اي  هپدید با، همسئل این مقابل در )46ـ45صنک: (.آخرت خالص شده است

ح را از پیـامبران  یقبـ  عمل گونهلیات که صدور هرییم به نام اسرائشو می تفسیري مواجه

 بـدو  در کـه  اسـت  اس�می فرهنگ در پرسابقه موضوعات از یلیاتداند. اسرائ می جایز

 کتـب  تـدوین  گسـترش  از پـس  ،بعـد  يها سده در و شفاهی صورت به اس�م پیدایش

 از یاتاسـرائیل  .اسـت  دهشـ  رایج مسلمانان میان در مکتوبۀ گون به ،تفسیري و تاریخی

ـ  بـه  ؛است آمده پدید اس�م دین با شده تحریف ابراهیمی ادیان فرهنگی اخت�ط اي  هگون

 اهل از دانش فراگیري به میل دلیل به یا برخی سوء قصد دلیل به یا فرهنگ خلط این که

ـ (.اسـت  یافتـه  راه اسـ�م  مـتن  بطن به که است بوده کتاب ، 1ج، ق1381 ،ذهبـی  :کن

 از بخشی صحابه از برخی که سان آن) 81ـ79ص، 2ج، ق1419، معرفت ؛166ـ165ص

 ایشـان  عمل از پیامبر چهرۀ و دندکر می ت�وت خدا رسول براي و ترجمه را تورات

 مـن  اینکـه  بـا  ایـد  شده سرگردان و تحمیق شما آیا :فرمود می ها بدان و گشت می متغیر

 موسـی  اگـر  سـوگند  به خـدا  ؟!ام رخشنده آورده و پاکیزه کتابی »بیضاء نقیإل« شما براي

 و 470 ،387ص، 3ج، ق1417، حنبـل  بـن ا(نداشـت.  مرا از پیروي جز راهی، بود زنده

 فراوانی یاتاسرائیل، تفسیر تدوین عصر آغاز با) 347، ص73، جم1983 ،مجلسی ؛471

 تفسیر ،راهیابی این در .یافت راه نیز تفاسیر به، بود شده اس�می فرهنگۀ حوز وارد که

 در طبـري  تفسـیر  کـه  کنند می تقسیم یاتاسرائیل از اثرپذیري حیث از گروه شش به را

 مـواردى  در جـز  و کـرده  ذکـر  سند با را اسرائیلیات که تفسیرى  ؛دارد قرار دوم جایگاه

 مقدمـۀ  در نیز طوسی شیخ) 340ص، ق1419، معرفت(است. نپرداخته  آن نقد به اندك

 دانسـته  او کـار ۀ نقیصـ  را آن و کـرده  اشاره روایات نقل در طبري افراط به تبیان تفسیر

ـ زا روایات ذکر از نمونه یک )1، ص1ج، ق1402 ،طوسی(.است  بـدون  طبـري  کـه  دی

 ماهیـت  بـه  تـوان  مـی  آن از و اسـت  بسـیار  او تفسـیر  در آن نظایر و کرده نقل بررسی



217  

 

 طبري تفسیر در یوسف گناه مقدمات تمهید روایت داللی و سندي بررسی

» ...اللّـه  مسـاجِد  منَع ممنْ أَظْلَم منْ و« آیۀ تفسیر در کهاست  این ،برد پی روایات بسیاري

 تخریبگران و خدا عبادت از مانعان که کند می نقل روایت بیست به ) نزدیک114: بقره(

 یهودیان عبادت منع و مساجد بیتخر در که اند بوده النصر بخت زمان نصاراي، مساجد

 اقـوال  بـر  را قول این اینکه تر مهم) 397ص ،1ج ،م1988 ،طبري(.کردند همکاري او با

 بـه  النصـر  بخت بعد سالششصد  حدود عیسی و نصارا که اند درحالی دهدا ترجیح دیگر

ـ     .انـد  آمده جهان  ۀسـور  )بِهـا...  هـم  و بِـه   همـت  لَقَـد  و( 24ۀ طبـري همچنـین ذیـل آی

ـ   بـا  ،استناد برخی روایات ؛ بهیوسف  قطعـی  عـزم  و تهمـ  بیـان ۀ صـراحت مقول

 ایـن  مطالعـه  مـورد  سـؤال  کند. می ذکر را ناشایست فعل انجام بر یوسف حضرت

اطاعـت از پیـامبران و خلـوص و     مـورد  در مـذکور  آیـات  وجـود  بـا  چگونه که است

بایسـت ایـن    مـی  مت انبیا،از یاد آخرت و دیگر آیات در باب عصها  آن سرشاري قلب

به نقد متنـی و سـندي روایـت     که است آن پی در پژوهش پذیرفت. لذا اینروایات را 

اعتبـار ایـن   ۀ ت و درجـ بپردازد تا میزان صح تفسیر طبرياز سورۀ یوسف  24ۀ ذیل آی

  روایات روشن گردد.

  شناسی مفهوم .2

  همت. 1ـ2

 اضـطراب  و همچنین حزن و )24 :یوسف ؛5: غافرنک: (اراده و معنی قصد به» همّ«ۀ واژ

  هـمّ « العـرب  لسان )74: توبه(».نالُوای لَم بِما هموا و: «است رفته کاره ب دیمج قرآن در زین

طریحی  )620ص، 12ج، ق1408 ،منظور ابن(.داند می کار آن بر عزم و اراده را »ء یبالش

 امـا  نیست آن انجام بر استواري و عزم که گیرد می تعلق فعلی و امري به همّ بیان داشته

 آن خواهـد  مـی  فـرد  از صمیم قلب که، استوار عزم به) ها  کسر به( »الهِمإلَ« آن مقابل در

 تـاج  صـاحب ) 188ص، 6ج ش،1387 ،طریحـی (.گیـرد  مـی  تعلـق  ،دهد انجام را فعل

 معصـیت  بـه  کـه  بود این زلیخاخصوص در »همّ« که آورده کتابش در نقلی به العروس

 اصـرار  و بـود  نیامـده  نافرمـانی  و معصیت به، یوسف مورد در » همّ« ولی داشت اصرار

 مصطفوي نیـز  )764ص، 17ج، ق1414، زبیدي(».همّ« دو این بین است فرق و نداشت

 کـار  ظـاهر  حسب به ،که زلیخا فراهم آورده بود موجود مقدمات به توجه با« نویسد: می

 بـاطن  و خداونـد  به یوسف توجه اگر گرفت می صورتاي  هاراد و عزم بایست می
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 و تنظــیم بــا زلیخــا نتیجــه در )313ص، 11ج، ش 1371، مصــطفوي(».بــود نمــی امــر

ـ بگ کـام  او از که خواست را وسف، یمقدمات ریزي برنامه  اگـر  هـم  وسـف ی و ردی

زلیخـا   قصـد  ،دید ینم بود پروردگار به شراسخ دۀیعق همان که را پروردگارش برهان

  )165، ص7ش، ج1371قرشی، (.ردیبگ کام او از که کرد می

  . برهان2ـ2

 ،ق1416، اصـفهانی  اسـت(راغب  شـدن  سـفید  معنـاى  به »بره« مصدر اصل در »برهان«

 آور یقـین  و شـود  روشـنایى  موجب که نیرومندي و محکم دلیل هرگونه به ) و121ص

معجـزه  ، دیگـر  جاهاي در قرآن که است ترتیب همین به. است شده گفته برهان، باشد

 کـه  برهـانى  است. اما نامیده برهان را )64 :نملنک: قاطع( حجت ) و32: قصصنک: (

 نشـده  روشـن  کام�ً تعالى خداوند ک�م در هرچند ،دید خود پروردگار از یوسف

 و حقیقـت  دربـارۀ  نمفسـرا  و اسـت  بـوده  آور یقـین  لوسای از یکى، بوده چه که است

  :اند کرده ذکر را احتما�تی آن کیفیت

 و مصـلحت  و قبح و حسن به علم یعنى متعارف؛ هاى علم قبیل از مذکور برهان. 1

 نشـان  خـود  مخلص بندگان به وندخدا که است هایى برهان از بلکه نبوده افعال مفسدۀ

 بـا  آدمـى  نفـس  کـه  است دیدنى و مشهود یقین و مکشوف علم از نوعى آن و دهد می

 پیـدا  معصـیت  بـه  میـل  وجـه  هـیچ  به دیگر که شود می تسلیم و مطیع چنان، آن دیدن

  )130ـ129ص، 11 ، جش1380، (طباطبایی.کند نمی

 دیگـر  بـه  ؛بـود  یوسـف  گناه از بودن معصوم و نبوت مقام همان الهی برهان .2

 پیامبران خصوصیات همان ،فرمود عنایت یوسف به متعال خداي که برهانی سخن،

، 5 ج ،ق1406 ،طبرســیبود.( عفـاف  و دامنــی پـاك  در برگزیـده  هــاي انسـان  اخـ�ق  و

  )344ص

 بـه  حساس ۀلحظ این در ،نیکش اعمال سبب به که بود الهى کمک و امداد نوعی .3

  )373، ص9 ، جش1371، شیرازي (مکارم.آمد او سراغ

آن  قرار داشت که بتى منزل زلیخا ۀگوش در که . در برخی تفاسیر روایی ذکر شده4

 و برخاسـت  ناگهـان ، افتـاد  بـت  بـه  زن آن چشم ناگهان، را با در و یاقوت آراسته بود

 گفـت:  افکند تا بین بت و خودش حائلی باشد. یوسف بت روى به سفیدي پارچۀ
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گفت: تو از بتی کـه   کنی؟ گفت: شرم دارم که مرا در این حال ببیند! یوسف می چه

 چیز همه که خدایم از من چگونه، کنی می بیند شرم می آشامد و نه می خورد و نه می نه

نکنم؟ آنگاه گفت: هرگز بـه آرزوي   حیا و شرم، داند و شاهد عمل هرکسی است می را

، ش1363، (سـیوطی .نخواهی رسید و این برهانی بود کـه او دیـد   خودت در مورد من

 تمـام  کـه  نـدارد  مانعى هیچ لبتها )420ص، 2 ج، م2001، عروسی حویزي ؛45ص، 2ج

 در و، است جمع ها این همۀ برهان عام مفهوم در زیرا باشد؛ آیه منظور یکجا معانى این

 (مکـارم .اسـت  شده اط�ق فوق معانى از بسیارى به برهان کلمۀ، روایات و قرآن آیات

  )374ص، 9ج، ش1371، شیرازي

  . پیشینۀ پژوهش3

ـ  یـا  کتاب ،تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت ،موضوع پیش رو زمینۀ در  کـه اي  همقال

 امـا  نـدارد؛  وجـود  باشد پرداخته طبري تفسیر در روایات این بررسی به طور مستقل به

ش، 1390(تفسـیري  روایـات  شناسـی  آسـیب  کتـاب  در بیدگلی دیاري محمدتقی دکتر

ـ  عنـوان  تحـت  داسـتان  ایـن  بـه  گـذرا  و خ�صه صورت به )137ـ135ص  ازاي  هنمون

 24 آیـۀ  تفسیر به ادبی محورهاي پایۀ بر نو نگاهی« ۀمقال .است داشته اشاره اسرائیلیات

 ایـن  بـه  ادبـی  حیث از نیز ش)1397، غروي عزیزیانو  جزي رستگار( »یوسف سورۀ

  است. پرداخته موضوع

یوسـف  ۀ با توجه به آیات قرآن در مورد ویژگی پیامبران الهی و اینکه در خود سور

در این آیه روایات طبري  ،کند می عنوان مخلصین یاد به خداوند از حضرت یوسف

بسیاري از آیات و اصول قرآنی روایی که در تعارض با این روایـات   ود.ر می الزیر سؤ

نقـد روایـات    مقولـۀ  به که دیدیم آن در را ضرورت ،مذکور آیات وجود وجود دارد. با

  یوسف بپردازیم.ۀ سور 24 طبري ذیل آیۀ

  ناشایست عمل انجام بر یوسف حضرت همت بر دال . روایت4

برْهـانَ    بِه و هم بِها لَـو إل أَنْ رأى   همتو لَقَد « فرماید: می یوسف سورۀ 24آیۀ  خداوند در

زن قصد او را کـرد و  آن  ؛»...نَیربه کَذلک لنَصرِف عنْه السوء و الْفَحشاء إِنَّه منْ عبادنَا الْمخْلَص

م تا بـدى و فحشـا را از   ین کردینچنیا .نمود قصد وى را مى ،دید ز اگر برهان پروردگار را نمىیاو ن

  که او از بندگان مخلص ما بود.م چرایاو دور ساز
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 ذیـل  کـه  را روایاتی ،تفسیري منابع در و هستند انبیا عصمت به قائل شیعه انمفسر

 آن بلکه نمایند نمی ایشان توسط ناشایست عمل به تعبیر ،کنند می نقل یوسف همتۀ آی

ـ  و یوسف ایمان با که دانند می )121ص، 6ج، تا بی، طوسی(نفسی میل را  اصـل  تتقوی

 صـاحب ۀ گفت به شد. مهار وجودش در) 128ص، 11ج ،ش1380 ،طباطبایی(توحیدي

 گونـه  هـیچ  قابـل  کـه  عقلى محکم هاى لیدل طرفى از وسفی مورد در البیان مجمع

 و عـزم  نیهمچنـ  و حیقبـ  عمـل  صدور نکهیا بر دارند د�لت ،ستین مجازى و احتمال

 او نبـوت  و عصـمت  مقـام  بـا  و سـت ین زیجـا  وسفی از کدام چیه ،آن بر میتصم

 دیـدن  بـه  را رب برهـان  برخـی  اینکه و) 345ص ،5ج ،ق1406 ،طبرسی(.دارد منافات

ـ پ مقـام  با وجه چیه به ،کنند می بیان گفتارها نیا امثال و یعقوب  مناسـبت  الهـى  امبرانی

ـ ا نکهیا از گذشته .است دور قتیحق از و ندارد ـ تکل بـا  سـخنان  نی  و دارد منافـات  فی

 گونه هیچ مستحق ،حال آن در گناه از خوددارى و تقوا در وسفی که شود می سبب

 معصـوم  غمبـر یپ آن ۀدربـار  کسـى  کـه  است گفتارى نیبدتر نیا و نباشد ثوابى و مدح

  )جا نک: همان(.دیبگو

 ،این روایت عـزم و تصـمیم پیـامبر را در تفاسیرشـان     ،ان اهل سنّتمفسربرخی از 

، قرطبـی  ؛2123ص، 7 ج، م1999 ،رازي(نـد. ا هدکـر یـا ردي بیـان   نقـد   گونـه  هیچبدون 

، ق1422، اندلسـی  عطیـه  ابن ؛13ص، 4 ج، ش1363، سیوطی ؛166ص، 10 ج، م1985

پیـامبر  بـر   حیقب عمل صدور که درحالی )523ص، 2 ج، ق1415، بغدادي ؛234ص، 3 ج

 تعـدادي  یوسـف بـه  ۀ از سـور  24 آیـۀ  ذیل در . طبرياست ل متقن مردودیبا د� خدا

 بر یوسف حضرت قطعی عزم و همت ،صراحت با ،روایت با یک مضمون مشترك

 جـایی  تـا  روایـات  این یاتئجز به هکند. ایشان در توج می ذکر را ناشایست فعل انجام

 ایـن  دارد. اشـاره  دن بنـد شـلوار..)  السراویل(باز کر او الهمیان حل بر که کرده پیشروي

اسـت کـه مضـمون     صـل مت تابعین از نفر پنج و صحابه از تن یک به درمجموع روایت

. نیسـت  اکـرم  روایت پیامبر به متصل ،اتصال طرق از کدام هیچ در و مشترکی دارند

 کنـیم  مـی  گزارشآن از باب نمونه  ناقل افراد اساس بر را روایت یک ،در متن پیش رو

  پردازیم. می اصل روایات متن تفصیلی از نقد گذرایی از سند و به سپس

 ابن عن، ریجب بن دیسع عن، نیحص یبا عن، لیسرائا عني، العنقز بن عمرو ثنا« .1
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ـ  فأعرض. فلم ينود ... ثمیرجل نیب جلس لما وسفی أن یبلغن: قال عباس  علـى  تعظی

، أصـبعه  علـى  عاضا عقوبی وجه تمثال أو صورة رأى ربه. اعنی برهان رأى النداء حتى

  .» أنامله... من شهوته فخرجت، صدره فضرب

 ریجب بن دیسع چند نفر از ۀیوسف روایتی را با واسط ۀسور 24 ۀطبري در تفسیر آی

زمـانی کـه یوسـف کنـار زلیخـا      «کنـد کـه گفـت:     می عباس چنین نقل ابن و او نیز از

این عمل اعراض کن. ولـی یوسـف از ایـن نـدا پنـد      نشست... پس ندا آمد یوسف از 

و یـا صـورت   اي  هنگرفت تا آنگاه که برهان پروردگارش را دیـد. یعنـی تمثـال فرشـت    

ي ضـربتی بـر   و گزیـد،  می انگشت به دندان که درحالییعقوب در برابرش مجسم شد؛ 

، 12 ج ،م1988 ،طبـري (».ت از سر انگشتان یوسف خارج شد... یوسف زد و شهو سینۀ

  )110ص

 خـاطر دیـدن چهـرۀ    به اعراض یوسف همچنین روایات دیگري با مضمون .2 

ۀ تمثال فرشتۀ الهـی از ایشـان نقـل شـده     عذاب الهی و مشاهد مشاهدۀ، خشمگین پدر

  )111، صهماناست.(

  نقد سندي روایات

 راویـان  احـوال  بررسـی  حـدیث  ارزیـابی  هـاي  راه ینتر مهم از یکی سندي بررسی

 کـه  باشـد  مـی  ضروري فاسق خبر در تحقیق ،أنب آیۀ مفهوم به توجه با کهاست  حدیث

 آن بـر  را محـدثان  ،ینمعصوم راویان ک�م به دقت. است اصل این گذار پایه کریم قرآن

 و گوینـده  سخن از اعتماد سلب موجب که بپردازند اموري انواع بندي دسته به تا داشته

 در گسست وجود نیز و راوي شخصیت به اطمینان عدم ؛شود می سند ضعف نتیجه در

  )178ص، 1ج، ق1411، مامقانی(.است عوامل این ینتر مهم جمله از، ناق�ن سلسلۀ

 روایـت ، روایت این باید بیان داشت ،شده توسط ایشان در بحث سند روایت مطرح

 و هـم  و مجهـول بـوده   ناشـناخته  آن ل)یسـرائ ا( راویان برخی از هم است زیرا مقطوع

 و در این روایت به ابن عباس ختم شده اسـت.  نیست معلوم معصوم به آن سند اتصال

 ذکـر  ثقه را او نجاشی. است اخت�ف رجال علماي میان ابی حصین نیز وثاقت مورد در

، ق1402، حلـی : نـک (.انـد  هدانست مذهب واقفی او را، عقده ابن و طوسی شیخ اما کرده

 در و کتـاب  دوم بخـش  در را او حلّی نیـز  ع�مه) 336، صق1380، طوسی ؛345ص
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، ق1402، حلـی (.اسـت  کرده حکم وي روایات قبول در توقف به و آورده ضعفا شمار

برخـی   توان آن را پذیرفت. نمی و است لذا این روایت از سندي دچار خدشه) 345ص

و نظراتـی را در ایـن   سند این روایت را دچار خدشه دانسـته   ت نیزن اهل سنّامفسراز 

  کنیم. می ند. ما در اینجا از باب نمونه به چند مورد اشارها کردهخصوص بیان 

 جلوسه من اتیروا ذلک من ذکروا و« نویسد: می دیالمد البحردر تفسیر  بهیعج ابن

 .مثله.. عن اءیاألنب لنزاهإل و نقله لضعف به قالی أن نبغىی � مما ذلک ریغ و، هایرجل نیب

و شبیه ایـن  که یوسف در کنار زلیخا نشست... در تفسیر این آیه روایتی را ذکر نمودند 

گونه روایـات ضـعیف    چون این شایسته نیست مورد نقل قرار بگیرد. روایات؛ که اص�ً

 )58ص، 2 ج ، ق1419، محمـد  بـن  احمـد  بهیعج ابن»(بوده و از شأن انبیا به دور است.

روایاتی را مطـرح کردنـد و آن   ، مفسران در تفسیر این آیه«نویسد:  می اندلسیابن عطیه 

را به هیچ فاسقی نسـبت داد  ها  آن که جایز نیست حالینسبت دادند در را به یوسف

 لبـاب صـاحب   )25ص، 6 ج، ق1422، اندلسـی  ابن عطیـه .»(تا چه رسد به یوسف نبی

سـند ایـن روایـت     قطعـاً «نویسـد:   مـی  بعد از نقل این روایت لیالتنز یمعان یف لیالتأو

باطـل و غیـر قابـل اعتنـا هسـتند و سـاحت        و شبیه این روایـات؛ کـ�ً   نیست صحیح

طنطاوي نیز  )52ص، 2 ج،  ق1415، بغدادي»(باشد. می از چنین رذائلی منزه یوسف

بـین   ،ن در تفسیرشـان امفسـر کریمه از آیاتی است که  این آیۀ«نویسد:  می در تفسیرش

، طنطاوي(»اقوال صحیح و ضعیف خلط نمودند و این روایات وارده قابل اعتماد نیست.

است کـه  اي  هاین تصورات افسان«نویسد:  می ) همچنین سید قطب34ص، 7 ج، م1997

سـاختگی و جعلـی روشـن     د. و این روایات قطعاًبعضی از روات و مفسران بیان کردن

 )1981ص، 4 ج، ق1402، سید قطب(»است.

 نقل اعتبار موجب خود این کهآورد،  می سند ذکر با را پیشینیان اقوال طبري هرچند

 یا الحال مجهول یا ضعیف افراد از، از جمله این روایت بسیاري موارد در ،گردد می وي

 ذکـر  یا ترجیح بدون راها  آن اغلب، اقوال بیان از پس و کند می روایت جعل به معروف

 کار افراط ثانمحد از جریر ابن قابل ذکر است .سازد می رها ها آن از هریک اعتبار د�یل

ـ ، او روایـات  و بوده حدیث نقل در  بررسـی  و نقـد  بـه  شا تفسـیري  روایـات  ویـژه  هب

 و تصـح  بـه  هتوج بدون که اند گرفته خرده وي بر دلیل همین به. دارد نیاز اي گسترده
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 گمـان  شاید. کند می نقل راها  آن ،اسناد قوت یا ضعف درجه ذکر بدون و روایات سقم

 کاهـد؛  مـی  آن سـنگینی  از یا دارد برمی او از را ولیتئمس، تنهایی به سند ذکر است کرده

 خرافـی  اسرائیلیات بویژه ،ناشناخته و سست روایات همه این و نیست چنین که درحالی

 ساخته تر سنگین هرچه را او تمسئولی، است انباشته آن به را خود تفسیر که دروغین و

 آنجا تا است داده نشان ناسره و سره روایات انباشتن به محابا بی »هحشوی« چون را او و

  .اند پرداخته او نکوهش به نقّادان که

 ایـن «نویسد:  می بعد از نقل این روایت طبري در نقدش الکشافمثال صاحب  براي

 بـه  بسـتن  دروغ جز دینی که هجبری و هحشوی که هستند روایاتی ها آن نظایر و روایات

 چنـین  ـ بحمداهللا ـ توحید و عدل اهل و اند نموده جعل، ندارند خویش پیامبران و خدا

، ق1407، زمخشـري (».گرفـت  خرده آنان روایات و سخنان بر بتوان که ندارند عقایدي

  )457، ص2ج

 افـراط  اگـر «نویسـد:   مـی  نیز بعد از نقل روایت طبري در نقـدش  عبده محمد شیخ

 موجـب  کـه  را نـاروا  و سسـت  روایـات  گونه این، نبود روایات نقل در وي آمیز جنون

 تـن  آن پـذیرش  بـه  هرگـز  خرد و است مایگی بی نمایانگر و دیگران تمسخر و بدبینی

. نوشـت  نمـی  ،است نکرده اشاره آن به هم قرآن و دارد ابا آن داشتن باور از و دهد نمی

 روایات گونه این از او ولی دهد؛ قرار طعن مورد را او تا بود کافی مورد همین تنها آري

 انتشـار  او دسـت  بـر  روایاتی چنین که درگذرد جریر ابن از خداوند. دارد فراوان واهی

 طبري روایات بررسی سندي درلذا  )299 و 298، ص3، جق1414 ،رضا رشید(.»یافت

 در وي ضعف عمده زیرا ؛نیست پذیرفتنی تنهایی به سند ذکر چون نمود توجه وافر باید

 خـود  تفسیر ارزش به و رفته افراط راه که اسرائیلیات نقل در ویژه هب است؛ مورد همین

 شـده از طـرف ایشـان    . بنـابراین سـند روایـات مطـرح    است ساخته وارد اساسی لطمۀ

 مسـئولیت  ،تفسـیرش  مقدمـۀ  در زیرا خود او هـم  ؛راحتی مورد قبول باشد تواند به نمی

  است. نهاده خواننده ۀعهد بر و برداشته خود دوش از را روایات سقم و صحت

  بررسی متنی

 تـوان گفـت کـه    مـی  بررسـی سـندي حـدیث    شده در مورد با توجه به مباحث بیان

توانـد   دهد و ضـعف آن مـی   می دیث را تشکیلبررسی سندي تنها بخشی از ارزیابی ح
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 نـاظر  قتیحق در ن کهبرخی محدثارو  . ازاینشود براي نااستواري حدیث تلقیاي  هقرین

 ضـعف  و موثـق ، حسـن ، صـحیح  ۀدسـت  چهار به را احادیث هستند، نیخرأمت ۀدور به

، قاسـمی  ؛3ص، ق1414، عاملی ؛138ـ137، ص1ج، ق1411، مامقانی(.اند کرده میتقس

تـري از نقـد مـتن     د�یل محکمنیازمند ، اما براي کنار گذاشتن روایت) 79، صق1427

هایی از قبیـل عـدم مخالفـت بـا      م�كنیز ابی به صحت متن حدیث یدستبراي  .هستیم

را بیان و  و عدم تعارض با عقل... معصومین عدم مخالفت با احادیث و سیرۀ، قرآن

هاي فوق صحت متن در کنار صحت سند بـه   که در صورت احراز م�كاند  دهوضع کر

ت. در ایـن بخـش   شود و حدیث حجیت �زم را خواهد داش می صحت صدوري منجر

هـاي فـوق وجـود     و برخی مـ�ك  حضرت یوسف همتتعارضاتی که میان اخبار 

  بیان خواهد شد. ،دارد

  معتبر عقلی لدالی با حدیث مضمون ناسازگاري و تعارض .1ـ4

  تعارض مضمون حدیث با براهین عقلی .1ـ1ـ4

 معیـار  عنوان به نخست :گیرد می قرار استفاده مورد متن نقد مبحث در کاربرد دو با عقل

ایـن   روایت متنی نقد و صحت معیارهاي ازلذا  ؛مذکور معیارهاي دیگر کنار در مستقل

، ابـزاري  عقـل عنـوان   بـه  دوم ؛نباشـد  تضـاد  در عقل یقینی و قطعی براهین با است که

 مـتن  و سند از اعم صحت معیارهاي سایر براي ابزاري عقل ،مورد این در کهاي  هگون به

 عقل کلی حکومت به نیاز متن و سند در بررسی و نقد فهم براي ،دیگر عبارتی به است؛

  )ش1396، مراديو  معارفنک:  بیشتر توضیح(.داریم

 عقلـی  مسـتقل  بـا  مخالفـت ، حـدیث  معنـی  اینکه گفت باید مستقل عقلۀ حیط در

 یوسـف  حضـرت  ناشایسـت  عمـل  مـورد  در روایات گزارۀ در عقل یعنی ؛نیست

 خیـالی  صـور  صـورت  بـه  کـه  روایتـی  برخ�ف ،یابد نمی دست عقلی محال به مستق�ً

ـ (.شـود  مـی  مطـرح  العـاده  خـارق  و تخیلۀ قو از استفاده با و آمیز مبالغه و  حـاتمی : کن

  .بدانیم عقلی مستقل را عصمت خود اینکه مگر )ش1397، همکاران

 کـه  د�یلـی  بـر  بنا را عصمت که صورتی در فوق مطالب به توجه با :نظر و تحلیل

 عقـل  مخـالف  پیامبر یوسف عمل مورد در طبري روایات ،بدانیم عقلی مستقل گذشت

 و اسـت  مـردم  بـودن  الخطا جایز، امام و نبی نصب وجوب فلسفۀ که بیان این به است
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 امـام  نیـز  او بـراي  کـه  اسـت  واجـب  ،باشد ثابت نیز امام و نبی بارۀدر م�زمه این اگر

 امـامی  بـه  یـا  ،است محال که شد خواهد تسلسل به منجر یا نتیجه در که باشد دیگري

، ق1406، طبرسی ؛492ص، ق1407، حلی(.نباشد جایز او براي خطا که شود می منتهی

 در طبـري  تفسیر روایات در یوسف حضرت به منسوب خطاي پس) 101، ص3ج

  .است عقل با آشکار تعارض

  انبیا عصمت با حدیث مضمون تعارض .2ـ1ـ4

 در متعـال  خداونـد  کـه  اسـت  لطفى، عصمت: «اند گفته شیعه بزرگ متکلمان از بعضی

 انجـام  یـا  طاعـت  تـرك  بـراى ، آن وجود با که اى گونه به دهد می انجام مکلف شخص

 بـا  لطـف  این و دارد توان گناه انجام یا طاعت ترك بر کهاین با، ندارد اي انگیزه معصیت

. شـود  مـی  حاصـل ، اسـت  معاصى ارتکاب از مانع که مکلّف آن براى اى ملکه پیدایش

 بـر  مؤاخذه از و است معال ،معصیت عقاب و طاعت ثواب به نسبت وى ،این بر افزون

، طوسـی  ؛310تا، ص بی، مقداد فاضل(».ترسد می، کند فراموش که فعلى یا و اولى ترك

 لـزوم  و وجـود  بـر  بسیارى آیات )101، ص3ج، ق1406، طبرسی ؛236ص، 3ج، تا بی

 اسـت؛  نشـده  ذکرها  آن در »عصمت« واژۀ که هرچند ؛دارند د�لت نیزانبیا  در عصمت

کـه شـرح    ؛28ــ 26 :جن؛ 48ـ45: ص ؛52: نور ؛113: نساء ؛32 و 31 :عمران آل مانند

گنجد و در منابع متعدد دیگري اثبـات شـده اسـت.(براي     نمی این مبحث در این مجال

 تفسـیر کبیـر  تا آنجا که صـاحب   )77ص، 5ج، ش1380، طباطبایینک: توضیح بیشتر 

 )59: ه(نسـاء یآ نیا در قطع طور به خداوند گوید: می علت وجود عصمت در نبی دربارۀ

 وى از اطاعـت  بـه  خداونـد  کـه  کسى و دیکن اطاعت اولواا�مر از که است داده دستور

 اسـت  ممکـن  ،نباشـد  خطـا  از معصوم اگر رایز باشد؛ خطا از معصوم دیبا ،دهد دستور

، خطاست فعل به امر، نیا و است داده دستور او از روىیپ به خدا که درحالى، کند خطا

ـ پ میدان مى کهنیا با ـ با نیبنـابرا  .سـت ین روا، خطاکـار  از روىی  اولـواا�مر  از مقصـود  دی

ی ع�مه طباطبـای  )113، ص10ج، ق1421، شافعی رازي(باشد. معصوم ،هیآ در ذکرشده

ـ ا از علـوم  ریسا با مینام مى عصمت را آن که علمى«نویسد:  می نیز  رتیمغـا  جهـت  نی

ـ ن کـار  بـه  وادارى و زشـت  کـار  از انسان بازدارى همان که اثرش علم نیا که دارد  کی

 کـه  علـوم  ریسـا  خـ�ف  بـه ، نـدارد  تخلف آن از هرگز و است قطعى و دائمى، است
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 کـه  را انسانى عتیطب حال نیع است در دائمى ریغ و اکثرى انسان بازدارى در رشیثأت

 بـه  مضـطر  و مجبور را او، نداده رییتغ ،است شیخو ارادى افعال در بودن مختار همان

ـ اخت مبـادى  از کـى ی خـود ، علـم  نکهیا با بکند تواند مى چگونه و کند. نمى عصمت  اری

 کـه  کسـى  مـث�ً . را اراده شدن قوى مگر شود نمى باعث علم بودن قوى مجرد و، است

 کـه  هم قدر هر، است آنى ۀکشند سم زیچ ف�ن که کند نیقی وقتى است س�مت طالب

 نکـه یا به کند مى وادارش بلکه، کند نمى سم از اجتناب به مجبور را او باشد قوى نشیقی

، 11ج، ش1380، (طباطبـایی .»کنـد  خـوددارى  سـمى  عیمـا  آن شـرب  از خود اریاخت با

  )152ص

 یوسـف  همـت اگر روایات طبري را مبنی بر ، این اساس تحلیل و نظر: پس بر

براي انجام معصیت و گناه انگیزه داشـت کـه تـا     باید پذیرفت که یوسف ،بپذیریم

بـري ذیـل آیـه کـه شـرح آن گذشـت)       بر روایات ط نزدیک به انجام فعل(بنااي  همرحل

م به انجام فعل گناه و حـرا  هانگیز صورتی که ما ثابت کردیم معصوم بیروي کرد در پیش

روایـات مـذکور از    اما از سویی پیامبران داراي عصمتی هستند که �ینقطع است است.

شود که بـا ایـن اصـل در     می می بودن آنمنجر به قطع عصمت و غیر دائ تفسیر طبري

باشد. در نتیجه قول بـه قبـول و پـذیرش روایـات طبـري در نقـض        می تناقض آشکار

ضـعف و عـدم صـحت     ن امر خود از ادلۀیباشد که ا می واضحی از مبناي عصمت انبیا

  .است متن

  و سنت قطعی نقرآ با حدیث مضمون ناسازگاري و تعارض .2ـ4

 هـاي  راه از یکـی  کـریم  قـرآن  بـر  روایـات  عرضـۀ  معصـوم  امامـان  از احادیثی در

 روایـات « عنوان با احادیث این. است شده شمرده آن غیر از صحیح روایات بازشناسی

زمینه نقـل شـده    این در باقر امام از باب نمونه روایتی از .شوند می شناخته »عرض

 را آن اگر پس ،بنگرید رسد می شما به ما ناحیۀ از آنچه و ما امر در: «فرماید می کهاست 

 را مسئله آن و بازایستید، شد مشتبه شما بر کار اگر و کنید رد را آن، نیافتید قرآن موافق

، حلـوانی  ؛222، ص2ج، ق1388، کلینـی (».دهـیم  شـرح  شما براي تا دهید ارجاع ما به

 :فرمایـد  مـی  در روایت دیگري همچنین) 233ص، ق1380، طوسی ؛802، صق1408

 کتـاب  موافـق  را آنچـه  ..فَـدعوه  اللَّـه  کتَـاب  خَالَف ما و بِه فَخُذُوا اللَّه کتَاب وافَقَ فَما ...«
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  )367ص، ق1417، صدوق(».واگذارید، خداست کتاب مخالف را آنچه و بگیرید، خداست

شـده توسـط    سـاخته  روایـات  وجـود  ،خـدا  کتاب بر روایات عرضۀ بر تأکید علت

 روایـات  سـنجش  معیـار  که »کتاب« از مراد، عرض روایات متن لحاظ به .جاع�ن است

 بـا  موافقـت « از مراد .شود نمی عقلی هاي برهان و سنت شامل و است قرآن، گرفته قرار

 مخالفـت  عـدم  همـان ، گرفتـه  قرار روایات سنجش معیار عرض روایات در که »کتاب

. آیـد  می به حساب موافق، نداشت قرآن با مخالفتی گونه هیچ که روایتی، بنابراین. است

  ) 136، صش1388، سلطانی :کن(

بررسـی میـزان تطـابق روایـات      اسـت،  وگو و بحث آنچه در این مجال مکان گفت

بـه عمـل ناشایسـت در میـزان      حضـرت یوسـف   همت بارۀدر تفسیر طبريۀ وارد

که  است این روایات به آیات هنگی آن با قرآن کریم بعد از عرضۀهماهنگی و عدم هما

ـ  مـی  اشاره ،را بدان نام نهاد در این راستا به لقبی که خداوند در قرآن یوسف  یم.کن

دلیل  هکند که ب می یاد) 24: (یوسفو مخلصین )84: خداوند از یوسف به محسنین(انعام

  پردازیم. می به تبیین آن » نَیالْمخْلَص«ۀ فراگیري واژعمومت و 

 ،این آیه از قرآن کریم خداونـد خـود در قـرآن    به استناد »... نَیإِنَّه منْ عبادنَا الْمخْلَص«

 ،ص سـورۀ  83ــ 82 ؛ مخلصـینی کـه در آیـۀ   کند می را از مخلصین معرفی یوسف

 ...نَیالْمخْلَص منْهم عبادك إِلَّا. نَیأَجمع نَّهمیلَأُغْوِ فَبِعزَّتک«: گوید می خودششیطان به اذعان 

 مخلـص  از مخلَـص  .»..تو مخلَص بندگان مگر کرد خواهم گمراه را شان همه ،قسم تو عزت به

 بـراى  را وجودشـان  کـه  ىیها آن ؛اند کرده خالص را وجودشان که بندگانى. است با�تر

 طانیشـ  گـر ید انـد؛  سـپرده  خدا به را خودشان که هستند ها همان ،اند کرده خالص خدا

  ) 194ص، 27ج، ش1376، (مطهري.کند دایپ راه اص�ً آنجا تواند نمى

ـ ا بـر  گـواهى  که است سوره نیهم اتیآ در شواهدى زین میکر قرآن در  مطلـب  نی

: فرموده که است هیآ نیهم دنبالۀ جمله آن از نکرد زین گناه قصد وسفی که دهد یم

»ککَذل رِفنَصل نْهع وءالس و شاءفرموده که گرید ۀیآ آن ای و »الْفَح: » ـکـ  ذل یللَمـ  ع  لَـم  یأَنِّ

یوسـف (»نکردم انتیخ او به ابیغ در من بداند تا گفتم آن خاطر هب را سخن نیا ...بِیبِالْغَ أَخُنْه :

ـ علَ علمنا ما للَّه حاش قُلْنَ« گفتند که فرموده نقل مصرى زنان زبان از که آنجا ای و )52  هی

ـ ند او از بـدى  چیهـ  کـه  دادند گواهى گفتار نیا با و )51 همان:(»سوء منْ  سـراغ  و دهی
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، طبرسـی (.هاسـت  يبد نیتر بزرگ از گناه بر میتصم و عزم که است پرواضح و، میندار

  )34، ص5 ج، ق1406

 قصد هرگز معصوم ند وا گونه بیان شده است که پیامبران معصوم هم ایندر روایات 

 خلیفـۀ ، مـأمون  مجلـس  شده: در نقل الرضا اخبار  عیون کند. از باب نمونه در نمی گناه

 .آري :فرمـود  ند؟ا معصوم پیامبران که گویید نمی شما آیا: پرسید رضا امام از عباسی

 جوییکام تصمیم عزیز همسر: فرمود امام چیست؟ »بِه تمه ولَقَد«  آیۀ تفسیر پس: گفت

 عزیز همسر همچون، دید نمی را پروردگارش برهان اگر نیز یوسف و گرفت یوسف از

 بـه  و کنـد  نمـی  گنـاه  قصد هرگز معصوم و بود معصوم او ولی گرفت؛ می تصمیم مصر

، 1، جش1380، صـدوق (.ابوالحسـن  اي تـو  بر آفرین: گفت مأمون. رود  نمی گناه سراغ

  )24ص، 14 باب

شده توسط طبري مبنی بر عـزم و تصـمیم    در خصوص روایت مطرحنظر:  تحلیل و

؛ آیاتی یستن آیات قرآن سازگار با این بر گناه قابل ذکر است او�ً حضرت یوسف

که خداوند پیامبرانش را داراي مقام عصمت دانسته و آنان را از هر گونه گناه و لغزشی 

یاد نمـوده   به محسن و مخلَص از یوسفدر این سوره نیز خداوند  داند. می مصون

، 2ج، 1371، ندارد(قرشـی هـا   آن سـوي  . مخلَصینی که شیطان حتـی راه نفـوذ بـه   است

ـ  او راهی به) 83: (صو به تعبیر شیطان )281ص ص نـدارد. همچنـین   سوي انسان مخلَ

کنـد. بنـابراین    مـی  نفـی  سوي گنـاه را  هب سفحتی قصد یو ،آیات خداوند در ادامۀ

ایـن   اًثانیـ  شخص معصـوم پـذیرفت.   شود این روایت طبري را در خصوص می چطور

ـ دان مـی  را معصوم پیامبران در تعارض با روایات فراوانی است کهروایت طبري   د.ن

 گنـاه  قصد کسی است که هرگز معصوم ..)و. 24ص، 14 باب، 1، جش1380، (صدوق

ـ  امفسربه قول برخی  .رود  نمی گناه سراغ به و کند نمی نـد  ا هن در تفسیر این آیه کـه گفت

ی به هیچ فاسـقی نسـبت داد تـا چـه رسـد بـه       جایز نیست مضمون این روایت را حت«

توان تعابیر طبـري در   می چگونه) 25ص، 6 ج، ق1422، اندلسیابن عطیه »(یوسف نبی.

 در انجام این عمل ناشایست تا گشودن گره شلوارش پیش رفـت  که یوسفرا  این

و بـا تعبیـر    دانسـته تعـالی   متجلی از حـق ۀ آیین را یوسفخداوند اینکه  پذیرفت با

 ،وارده لـذا ایـن روایـت    .پیونـد داد  ،که بازتاب روح پـاکی و حقانیـت اسـت    مخلَص
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گنـاهی مبـرّا دانسـته؛     گونهکه پیامبران را از هر و روایاتی است آیات با قطعیمعارض 

  .مردود استبنابراین 

  فریقین مفسران اکثر اتفاق مورد حکم با حدیث مخالفت .5

از پیـامبران   حیقب عمل م و یا صدوریتصم و عزم ،ان شیعه و اهل سنّتمفسربسیاري از 

 و عصـمت  مقـام  بـا  دارند ایـن عمـل   می ل متقن مردود دانسته و بیانخداوند را با د�ی

دشـمنان و یهودیـان    ذهـن  ۀپرداختـ  ساختهرا این سخنان  در تضاد است. لذاآنان  نبوت

در اینجا از باب نمونه به چند مـورد از  د. دارن ارزشی گونه هیچدانند که  می  پردازي قصه

  .شود می تفاسیر اشاره

ـ دل طرفـى  از وسفی مورد در« نویسد: می طبرسی در تفسیرش  محکـم  هـاى  لی

 عمـل  صـدور  نکـه یا بـر  دارند د�لت ،ستین مجازى و احتمال گونه هیچ قابل که عقلى

 مقـام  بـا  و سـت ین زیجـا  وسفی از کی چیه ،آن بر میتصم و عزم نیهمچن و حیقب

 سوره نیهم اتیآ در شواهدى زین میکر قرآن نظر از و دارد منافات او نبوت و عصمت

 دنبالۀ جمله آن از ؛نکرد زین گناه قصد وسفی که دهد یم مطلب نیا بر گواهى که است

": فرموده که است هیآ نیهم
ککَذل رِفنَصل نْهع وءالس و شاءالْفَح

 چیهـ  وسفی ازلذا  "

  )34، ص5 ج، ق1406، طبرسی(».نزد سر رهیصغ نه و رهیکب نه گناهى

 و غمبـر یپ وسفی«نویسد:  می نیز المیزانصاحب کتاب شریف  یع�مه طباطبای

 حفـظ  گنـاهى  و لغـزش  هـر  از را او، عصـمت همین  و بوده الهى عصمت مقام داراى

 اخـ�ص  آن و آورده او بـراى  خداونـد  کـه  بزرگـى  صـفات  آن، نیا بر ع�وه، دکن می

 تر دامن پاك او که گذارد نمى باقى دىیترد چیه جاى ،کرده اثبات اش درباره که تىیعبود

ـ ا ریـ غ مگـر  ،دهنـد  نسبت وى به را ها يدیپل نیا امثال که بوده آن از تر بلندمرتبه و  نی

 و مـن  بـه  را خـود  نفس، بود ما مخلص بندگان از او" :فرموده اش درباره خدا که است

ـ احاد لیـ وتأ و دادم حکمـت  و علـم  را او هـم  مـن  و داده اختصـاص  مـن  بندگى  ثی

 خـدا  بـه  بـوده  زکاریپره و شکور و صبور اى بنده او" که کند مى حیتصر زین و "آموختم

 را او خداونـد  کـه  حـدى  بـه  بوده کوکارانین از، نبوده جاهل و ظالم، کرده نمى انتیخ

 جـز  عـالى  درجاتى و عیرف مقاماتى نیچن چگونه و ".است کرده جدش و پدر به ملحق

 در میمسـتق  و اعمال در صالح و، ارکان در منزه و پاك وجدان صاحب که انسانى براى
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 آن انجام بر و افتهی شیگرا تیمعص سوى به که کسى اما و شود؟ مى سریماست،  احوال

 عنـى ی ،شده شمرده گناهان نیبدتر خدا نید در که تىیمعص هم آن ،ردیگ مى هم میتصم

 و او بـه  احسـان  و خدمت نیبا�تر ها مدت که کسى به انتیخ و ،شوهردار زن با زناى

 نـه ، بردارنـد  شیـ رو از را انسان اسم اصو�ً که دارد جا کسى نیچن، کرده او عرض به

 او خداوند و، بنشانند هم رسالت و نبوت کۀیار بر را او شمردنش انسان بر ع�وه نکهیا

 حکمـت  و علـم  و بسـپارد  او دسـت  به را خود نید دیکل، نموده خود وحى بر نیام را

، ش1380، (طباطبایی».سازد ملحق لیخل میابراه امثال به و دهد اختصاص او به را خود

  )13ص، 11ج

 اگرچـه  .اسـت  سـاختگی  روایات و اسرائیلیات از آکنده تفسیري البیان جامع تفسیر

 از را روایـات  سـقم  و صـحت  مسئولیت ،تفسیر مقدمۀ در و کرده ذکر را اسانید طبري

 و سـو  یـک  از کار این در او افراط، است نهاده خواننده ۀعهد بر و برداشته خود دوش

 سـوي  از دهد می جلوه مخدوش را الهی پیامبران چهرۀ که باطل روایات از بسیاري نقل

 موجب اهل سنت را نان و محققمفسرا از بسیاري تند واکنش و اعتراض و انتقاد، دیگر

 بـه جنـون تحـدیث مـتهم کـرده      طبـري را  ،شیخ محمـد عبـده   که آنجا تا ؛است هشد

، (رشید رضـا چه ناسازگار با عقل باشد ذکر نموده است.که هر حدیثی را اگراي  هگون به

 ایـن ، اندیشـمند  انمفسـر  اگـر « نویسد: می ایشان در ادامه )299ـ298ص ،3ج، ق1414

 انکـار  پیـامبران  عصـمت  مقـام  بـه  اعتقـاد  از حمایـت  براي را اسرائیلی ابلهانۀ روایات

 که پذیرفت نمی و گرفت نمی قرار روایات گونه این تأثیر تحت کس هیچ دیگر، کردند می
"م12، جهمـان (».زناسـت  بـر  تصمیم معناي به) عزیز همسر و یوسف( طرف دو از "ه ،

  )33ص

شـدت اظهـار    بـه  ،پس از ذکر بیشتر این تفاسیرِ سیاه و آلوده تفسیر کشافصاحب 

در قرآن که حجت بر سایر کتـب  «گوید:  کند و در بخشی از مطالب خود می تأسف می

را آورده که صـالحین   یوسف ۀخداوند تمام و کمال قص، هاست آن ۀکنند و تصدیق

اقتدا کننـد. امـا خداونـد خـوار و ذلیـل       به یوسف دامنی پاكتا پایان جهان در عفاف و 

احسن القصص را به جـایی رسـانیدند کـه     ۀیشان سورها گرداند کسانی را که در کتاب

زنا کرد و... خداوند سه مرتبـه او را نهـی نمـود و بارهـا      ۀاراد، پیامبر و مقتداي مؤمنان
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قرآن را برایش خواند و توبیخ عظیم کرد و وعید عذاب شـدید داد امـا او    ۀکوبند آیات

تـرین   شـرم  متنبه نشد تا آنکه جبرئیل را فرستاد تا وي را به جبر نهی کند. راستی اگر بی

اند برخـورد   ترین چیزي که از یوسف نقل کرده کاران و بدکارترین افراد به کوچکزشت

راسـتی اینـان چـه    . شـد  ایستاد و اعضایش خشک مـی  ینبضش از حرکت بازم، کرد می

 و روایـات  این«: نویسد می ادامه در ایشان »!مذهب زشت و چه گمراهی آشکاري دارند

 و خـدا  بـه  بسـتن  دروغ جـز  دینـی  که هجبری و هحشوی که هستند روایاتی، ها آن نظایر

 عقایـدي  چنین ـ بحمداهللا ـتوحید و عدل اهل و اند نموده جعل، ندارند خویش پیامبران

، 2ج ،ق1407، زمخشـري (».گرفـت  خـرده  آنـان  روایـات  و سخنان بر بتوان که ندارند

  )457ص

ـ     ایـن  فخر رازي نیز پس از نقل  شدر تفسـیر  یوسـف  24 ۀگونـه روایـات ذیـل آی

 إلیالمعصـ  هذه مثل و الس�م... هیعل وسفی إلى نسبوها یالت إلیالمعص هذه إن«نویسد:  می

 جـوز ی فیفک، منه �ستنکف ریخ کل عن أبعدهم و تعالى اللَّه خلق أفسق إلى نسبت لو

ـ المؤ! الس�م و الص�ة هیعل الرسول إلى إسنادها ایـن  البـاهره...   القـاهرة  بـالمعجزات  دی

تـرین   فاسـق  بـه  اگر، و مثل این معصیت... دادند نسبت یوسف بهها  آن که نافرمانی معصیت و

 از ایـن عمـل پرهیـز    ،شـود  داده نسـبت  گونـه خیـري  هرمتعال و یا دورترینش از  خداوند مخلوق

محکم که خداوند او را با معجزات  توان این عمل را به رسولش نسبت داد می پس چگونه کرد. می

  )444، ص10ج، ق1421، شافعی رازي(». ده است...و درخشان تأیید کر

  گیري نتیجه. 6

ارزیـابی   باید مورد تحقیق و قطع متن به و سند حیث از طبري تفسیر قابل ذکر است که

 وجود دارد که از نظـر سـندي مخـدوش    در تفسیرش زیرا روایات فراوانی ؛بگیردقرار 

 روایـت ، بیان شد ایـن روایـت   ،شده توسط ایشان در بحث سندي روایت مطرح .است

 و هـم  ناشـناخته و مجهـول بـوده    آن ل)یسـرائ راویان (ا برخی از هم است زیرا مقطوع

سران شیعه به اتفاق این روایـت را از لحـاظ   یست. مفن معلوم معصوم به آن سند اتصال

ن اهل سنّت نیـز سـند ایـن روایـت را دچـار      امفسربرخی از  دانند. می سندي مخدوش

چنـد مـورد   دند که در این مقاله به و نظراتی را در این خصوص بیان کرخدشه دانسته 

  .شداشاره 
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زیـرا از   اسـت؛  از لحاظ متنـی نیـز مخـدوش    ،ل زیاديهمچنین این روایت به د�ی

ن و سـنت قطعـی و   بـا قـرآ   لحاظ متنی نیز روایاتی مورد قبول اسـت کـه در تعـارض   

د روایت ایشان در تعارض با قرآن شثابت  که درحالیعقلی نباشد.  همچنین دلیل معتبر

روایت بـا یـک    تعدادي یوسف بهۀ از سور 24 آیۀ ذیل در طبري و سنت قطعی است.

 فعـل  انجـام  بـر  یوسف حضرت قطعی عزم و همت صراحت با ،مضمون مشترك

 کرده پیشروي جایی تا روایات این یاتئجز به هکند. ایشان در توج می ذکر را ناشایست

 کـه  درحـالی کنـد.   مـی  اشـاره  توسـط حضـرت یوسـف   دن بند شلوار باز کر بر که

او ، داراي مقام عصمت الهیه است و عصـمت  از طرف خداست و پیغمبري یوسف

دیتی که خداونـد بـه او   آن صفات بزرگ و اخ�صِ عبو .دارد را از هرگناهی مصون می

از آن  تـر  تر و بلندمرتبـه  دامن گذارد که او پاك تردیدي باقی نمیجاي هیچ  ،عطا فرموده

اش  خداونـد دربـاره  کـه  ا را به وي نسبت داد؛ مگـر نـه این  ه است که بتوان این آلودگی

نفس خود را به من و بندگی من اختصـاص  ، فرموده است: او از بندگان مخلَص ما بود

اي  من نیز او را دانش و حکمت دادم و تأویل احادیث را به وي آموختم و او بنده، داده

از ، گر و نـادان نبـوده  سـتم ، کـرده  به خـدا خیانـت نمـی   ، بسیار شکیبا و پرهیزکار بوده

یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ، ارشکرا به پدران درستبوده و خداوند او  نیکوکاران

این روایت از لحاظ متنی نیـز مخـدوش بـوده و جزئـی از      لذا قطعاًملحق کرده است. 
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