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چکیده
در جوامع روایی و تفســیری 10 ،روایت درباره مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر وجود دارد که در آنها از
بیاحترامی حضرت یوسف(ع) به پدر ،سخن به میان آمده است .پنج روایت در منابع اماميه و پنج روایت در
منابع اهلسنت نقل شدهاند .روایات اماميه با اهلسنت تفاوت ماهوی دارند ،هرچند يكي از روايات اهلسنت
مشــابه روايات شيعه اســت ،اما همگی حكايت از اين دارند كه حضرت يوسف(ع) به پدرش احترام نكرد.
در این نوشــتار ،اســناد و متون این روایات براساس معیارهای نقد حدیث ،مورد نقد و بررسی تفصیلی قرار
میگیرند و به ريشــهيابي آنها پرداخته میشــود .از بررسی این روایات ،پی میبریم که هیچکدام قابل استناد
نیســتند؛ زیرا .1 :همگی دچار ضعف ســند بوده و از اقسام روایات ضعیف به شمار میروند .2 .در متن اين
روايات اختالفها ،تناقضها و ابهامهایی وجود دارد .3 .در آنها مطالب شاذ و متضاد با قرآن بیان شده است.4 .
روایتی متعارض در مقابل آنها وجود دارد که با متن قرآن ســازگار است .به نظر میرسد ریشه این روایات
به تلمود میرســد؛ زیرا در آنجا یوسف(ع) متهم شده که حالت ریاست و فرمانروایی به خود میگرفته است.
بنابراین علت رواج این روایات ،این تفکر موجود در تلمود بوده است که برخی از روایان ،با قبول این تفکر،
در صدد اتهام زنی به یوســف(ع) برآمدهاند .البته در قرآن و تورات ،از این اتهام خبری نیســت .قدیمیترین
منابع این روایت :تفســیر منسوب به علی بن ابراهیم ،جامع البيان طبري و تفسیر ابنابیحاتم است که به نظر
میرسد ،از طریق آنها رواج پیدا کرده است.
کلیدواژهها :یوسف(ع) ،عصمت انبيا ،اسرائيليات ،تفسير قمي ،جامع البيان طبري ،تفسير ابنابيحاتم.

مقدمه
در قرآن کریم از بياحترامي حضرت یوســف(ع) به
پدر خبري نیست .اما در برخی روایات به بياحترامي
او به پدر اشــاره شده است .حتي در برخي بيان شده
است كه به واســطه اين عمل ،از نســل او پيامبري
نخواهد بود .از این رو ،باید این روایات مورد بررسی
قرار گیرند ،تا صحت و ضعف آنها مشــخص شــود.
بنابراین از جمله سؤاالتی که در رابطه با این روایات
به ذهن خطور میکند ،از این قرارند :روایات مواجهه
حضرت یوســف(ع) با پدر از نظــر رجالی چگونه
هســتند؟ ریشه این روایات به چه کسی میرسد؟ آیا
در کتــاب مقدس از این بياحترامي ســخنی به میان
آمده است؟ آیا میتوان به این روایات استناد کرد؟ آیا
این روایات با متن قرآن سازگاری دارند؟ و  . ...این
نوشتار در صدد پاسخگویی به سؤاالت فوق است.

 .1ر.ك :جمال انسانیت ،صص.265-263

روایات مواجهه حضرت یوسف(ع) با پدر
از بررسی کتب تفســیری و روایی به  10روایت در
این موضوع دســت مییابیم که پنج روايت در کتب
اماميه و پنج روايت در منابع اهلســنت نقل شدهاند.
البته روايات موجود در شــيعه با روايات اهلســنت
تفاوت ماهوي دارند ،اما مضمون همه آنها حكايت از
اين دارد كه هنگام ورود حضرت يعقوب(ع) به مصر،
حضرت يوسف(ع) به او احترام نكرد.
 )1روایات اماميه

الف) روایات علی بن ابراهیم

علی بن ابراهیم میگوید« :حدثنی محمد بن عيســی
عن يحيی بن أکثم و قال ســأل موسی بن محمد بن
علی بن موسی مسائل فعرضها علی ابی الحسن(ع)... :
فنزل جبرئيل فقال له يا يوسف أخرج يدك فأخرجها
فخرج من بين أصابعه نور فقال ما هذا النور يا جبرئيل
فقــال هذه النبوة أخرجها اهلل من صلبك ألنك لم تقم
ألبيــك فحط اهلل نوره و محا النبوة من صلبه و جعلها
في ولد الوي أخي يوســف و ذلك ألنهم لما أرادوا
 .2ر.ک« :داســتان یوسف پیامبر(ع) ،اســوههای عملی و پیرایههای
خرافی» ،صص.72-61
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پيشينه بحث
با بررسیهایی که صورت گرفت ،کتاب یا پایاننامهای
که به این موضوع پرداخته باشــد ،یافت نشــد .البته
برخی از مفســران یا مؤلفان نســبت به اين روايات،
اظهــار نظرهایی نمودهاند ،ولی کار آنها کامل نبوده و
نیازمند بررسیهای بیشتری است.
از جملــه کارهایی که صورت گرفتــه و در آنها در
رابطه با اين روايات اظهار نظرهايي شده است ،از این
قرارند :کتاب «جمال انسانیت یا تفسیر سوره یوسف»
نوشته «نعمتاهلل صالحی نجف آبادی» كه نگارنده در
این کتاب نســبت به اين روایات ،در پاورقی کتاب،
1
اظهار نظرهایی نموده اســت و آنها را باطل میداند
و مقاله «داستان یوسف پیامبر(ع) ،اسوههای عملی و
پیرایههای خرافی» نوشته «جواد ایروانی» كه نگارنده
در این مقاله اشــاره میکند که روایاتی در باب عدم
احترام گزاری یوســف(ع) به پدر وجود دارد که قابل

پذیرش نیستند ،اما خود روایات را ذکر نمیکند.
از آنجــا که این اظهــار نظرها به صــورت مختصر
میباشــند ،ضرورت پرداختن با تفصیل بیشتر به اين
موضوع آشکار میشود ،تا همه جوانب و همه روایات
مورد بررســی قرار گیرند ،نه برخی روایات خاص.
بنابراین وجه تمایز ايــن تحقيق با کارهای قبلی ،در
نقل مورد به مورد روایات و نقد و بررســی تفصیلی
ســندی و متنی هریک از آنها براساس معیارهای نقد
حدیث و ريشهيابي آنها است و از آنجا که تا به حال،
در این باره پژوهشــي انجام نگرفته اســت ،جنبه نو
بودن آن مشخص میشود.
2
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وس َف َو َألْقُو ُه ِفي َغيابَ ِت
قتل يوســف قال «ال َت ْق ُت ُلوا ُي ُ
الْ ُج ِّب» 3فشــكر اهلل له ذلك و لمــا أرادوا أن يرجعوا
إلى أبيهم من مصر و قد حبس يوسف أخاه قال « َف َل ْن
َأ ْب َر َح ْ َ
ض َح َّتى َي ْأ َذ َن لِي َأبِي َأ ْو َي ْح ُك َم اهللُ لِي َو ُه َو
ال ْر َ
خَ ْي ُر الْ ِ
ين» 4فشــكر اهلل له ذلك فكان أنبياء بني
حاك ِم َ
5
إسرائيل من ولد الوي »...؛
« ...پس جبرئیل نازل شد و به او گفت :ای یوسف(ع)
دســتت را بيرون آور ،پــس آن را بيرون آورد ،و از
بین انگشتانش نوری خارج شد ،یوسف(ع) گفت :ای
جبرئیل! این چیست؟ گفت :این نبوت (پیامبری) است
که خداونــد آن را از صلب تو خارج کرد؛ زيرا براي
پدرت برنخاستی ،پس خداوند نورش را فروگذاشت
و نبوت را در صلب او از بین برد و آن را در فرزندان
الوی برادر یوســف(ع) قرار داد ،و آن کسی است که
به هنگام اراده آنها (برادران) بر قتل یوسف(ع) ،گفت:
َ
وس َ
ــف َو َألْقُو ُه ِفي َغ َيابَ ِة الْ ُج ِّب» .بنابراين
«ل َت ْق ُت ُلوا ُي ُ
خداوند بــه خاطر آن ،مــزد او را داد و هنگامی که
خواســتند از مصر نزد پدرشان برگردند ،در حالی که
یوســف(ع) برادرش را زندانی کرده بود ،گفتَ « :ف َل ْن
َأ ْب َر َح ْ َ
ض َح َّتى َي ْأ َذ َن لِي َأبِي َأ ْو َي ْح ُك َم اهللُ لِي َو ُه َو
ال ْر َ
ــر الْ َح ِ
ين» .پس خداونــد مزد کارش را داد و
اك ِم َ
خَ ْي ُ
پیامبران بنیاسرائیل از فرزندان الوی هستند .»...
همچنين در تفســير قمي آمده اســت« :قال علي بن
إبراهيــم  ...فلما وافى يعقوب و أهله و ولده مصر قعد
يوســف على ســريره و وضع تاج الملك على رأسه
فأراد أن يراه أبوه على تلك الحالة فلما دخل أبوه لم
يقم له فخروا كلهم له سجدا فقال يوسف « َيا َأبَ ِت هذا
َت ْأ ِو ُ
ياي ِم ْن ق َْب ُل ق َْد َج َع َلها َر ِّبي َح ًّقا َو ق َْد َأ ْح َس َن
يل ُر ْء َ
َ
ــجنِ َو جا َء بِ ُك ْم ِم َن الْ َب ْد ِو ِم ْن
الس ْ
بِي ِإ ْذ أخْ َر َج ِني ِم َن ِّ
طان بَ ْي ِني َو بَ ْي َن إِخْ َو ِتي إ َِّن َر ِّبي لَ ِط ٌ
يف
بَ ْع ِد َأ ْن ن ََز َغ الشَّ ْي ُ
 .3يوسف.10 ،
 .4يوسف.80 ،
 .5تفسير القمي ،ج ،1صص356و.357

يم»»6؛
يم الْ َح ِك ُ
لِما َيشا ُء ِإن َُّه ُه َو الْ َع ِل ُ
« ...پس هنگامی که یعقــوب و اهلش و فرزندانش
به مصر رســیدند ،یوسف(ع) بر تختش نشست و تاج
پادشــاهی بر سر نهاد ،پس اراده کرد ،تا پدرش او را
در آن حــال ببیند ،پس هنگامی که پدرش بر او وارد
شد ،برای او برنخاست ،پس همه آنها برای یوسف(ع)
به ســجده افتادند و یوســف(ع) گفتَ « :يا َأبَ ِت َه َذا
َت ْأ ِو ُ
اي ِم ْن ق َْب ُل ق َْد َج َع َل َها َر ِّبي َح ًّقا َوق َْد َأ ْح َس َن
يل ُرؤْ َي َ
َ
الس ْجنِ َو َجا َء بِ ُك ْم ِم َن الْ َب ْد ِو ِم ْن بَ ْع ِد
بِي ِإ ْذ أخْ َر َج ِني ِم َن ِّ
ان بَ ْي ِني َوبَ ْي َن إِخْ َو ِتي إ َِّن َر ِّبي لَ ِط ٌ
يف لِ َما
َأ ْن ن ََز َغ الشَّ ْي َط ُ
يم»».
يم الْ َح ِك ُ
َيشَ ا ُء ِإن َُّه ُه َو الْ َع ِل ُ
بررسی روایات علی بن ابراهیم
در رابطه با تفســیر قمی باید گفت :در سلسله اسناد
این کتاب راویان ضعیفی وجــود دارند که به کذب،
غلو و جعل حدیث متهم هســتند و روشــن است که
توثیق علی بن ابراهیم شــامل این افراد نخواهد شد.
برخی روایات تفسیری با موازین عقل و شرع سازگار
نیست که در بسیاری از آنها دست واضعان حدیث و
خرافه پردازان به خوبی نمایان است .بنابراین تفسیری
که در اختیار شــیخ کلینی بوده ،متفاوت با تفسیری
است که هماکنون در دســت ما است .به این ترتیب
وجود اسرائیلیات و روایاتی که در مقیاس معیارهای
متنی به هیچ وجه قابل اعتنا و اعتماد نیســت ،اعتبار
تفسیر قمی موجود را زیر سؤال میبرد 8.در نتیجه این
تفسیر منســوب به علی بن ابراهیم است و در نسبت
آن تشکیک وارد است.
بر ســند روایت اول اشــکاالتی وارد است که از این
قرارند .1 :شخصيت محمد بن عيسي اختالفي است،
9
به طوري كه شــيخ طوسي او را ضعيف شمرده است
7

 .6يوسف.100 ،
 .7تفسير القمي ،ج ،1صص355و.356
 .8ر.ک« :اعتبار ســنجی روایات تفسیری علی بن ابراهیم در تفسیر
قمی» ،صص.158-143
 .9رجال الشيخ الطوسي ،ص.448

 .10رجال النجاشي ،ص.333
 .11معجم رجال الحديث ،ج ،20صص33و.34
 .12قاموس الرجال ،ج ،10صص.299-297
 .13معجم رجال الحديث ،ج ،20صص81و.82
 .14یوسف99 ،و.100
 .15جمال انسانیت ،ص .264نیز ر.ک« :داستان یوسف پیامبر(ع)،
اسوههای عملی و پیرایههای خرافی» ،صص.72-61

ب) روایت یعقوب بن یزید

ابنبابويه میگویــد« :أبی رحمه اهلل قال حدثنا أحمد
بن إدريس و محمد بن يحيــی العطار عن محمد بن
أحمد بن يحيی عن يعقوب بــن يزيد عن غير واحد
رفعوه الی ابی عبداهلل(ع) قال :لما تلقى يوسف يعقوب
ترجل له يعقوب و لم يترجل له يوسف فلم ينفصال من
العناق حتى أتاه جبرئيل فقال له يا يوسف ترجل لك
الصديق و لم تترجل له ابسط يدك فبسطها فخرج نور
من راحته فقال له يوسف ما هذا قال هذا آية ال يخرج
19
من عقبك نبي عقوبة»؛
«هنگامی که یوســف(ع) با یعقوب(ع) مالقات کرد،
یعقــوب(ع) برای یوســف(ع) به پا خاســت ،ولی
یوســف(ع) برای یعقوب(ع) برنخاســت ،پس هنوز
از معانقه فارغ نشــده بودند ،تا اینکه جبرئیل نزد او
آمد و به او گفت :ای یوســف(ع)! آن صدیق برای تو
برخاست و تو برای او برنخاستی ،دستت را بگشای،
 .16يوسف.24 ،
 .17حجر39 ،و.40
 .18لباب التأويل ،ج ،2ص.523
 .19علل الشرايع ،ج ،1ص55؛ بحار االنوار ،ج ،12صص280و.281
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و نجاشي ثقه ميداند 10،هرچند قول نجاشي اولويت
دارد .2 .يحيي بن أكثم از راویان سنی است که آیۀاهلل
خویی او را از خبیثان میداند .3 11.موسی بن محمد
12
معروف به موسی المبرقع برادر امام هادی(ع) است
که آیۀاهلل خویی ضمن ذکــر روایتی بیان میدارد که
در صورت صحت ،نهایت خباثت موسی و جرئت او
را بر امام میرســاند 13.بنابراین این روایت از لحاظ
سندی ضعیف بوده و قابل اســتناد نیست .در رابطه
با روایت دوم باید گفت :این روایت فاقد ســند بوده
و منقطع میباشــد و در ضمن به معصومی نسبت داده
نشده است و تنها از قول علی بن ابراهیم بیان میشود،
بنابراین قابل استناد نیست.
بر متن این روایات نیز اشکاالتی وارد است که از این
قرارند :این روایات با آیات قرآن در تضاد هســتند؛
زیرا در قرآن ،وقتي برادران و پدر و مادر يوسف(ع)
به مصر وارد ميشــوند .او پدر و مــادر خود را در
آغوش ميگيرد و آن دو را بر تخت پادشــاهي خود
وس َف َآ َوى ِإلَ ْي ِه َأبَ َو ْي ِه
مينشــاندَ « :ف َل َّما َدخَ ُلوا َع َلى ُي ُ
َوق َ
يــنَ .و َر َف َع َأبَ َو ْي ِه
َال ا ْدخُ ُلوا ِم ْص َر إ ِْن شَ ــا َء اهللُ َآ ِم ِن َ
ــج ًدا  14.»...از عبارت « َف َل َّما
َع َلى الْ َع ْر ِش َوخَ ُّروا لَ ُه ُس َّ
وس َ
آوى ِإلَ ْي ِه َأبَ َو ْي ِه» معلوم میشود،
ــف َ
َدخَ ُلوا َع َلى ُي ُ
یوسف(ع) در محلی به انتظار ورود یعقوب(ع) توقف
کرده بوده و این منتهای تواضع است که یوسف(ع) قب ً
ال
در محل مالقات حاضر شود و برای ورود پدر انتظار
بکشد 15.در نتیجه از بیاحترامی او به پدرش خبری
نیســت ،بلکه قرآن نهایت احترام حضرت یوسف(ع)
به پدر و مادرش را به تصویر میکشــد .همچنين در
قرآن ،حضرت يوســف(ع) از بنــدگان مخ َلص خدا

ين» 16و
معرفي شده اســتِ « :إن َُّه ِم ْن ِع َبا ِدنَا الْ ُمخْ َل ِص َ
خداونــد متعال تصریح ميكند که مخلصین کســانی
هســتند که از هرگونه اغوای شیطان مصون هستند:
َ
ــم ِفي ْ َ
«ق َ
ال ْر ِ
ض
َــال َر ِّب بِ َما أ ْغ َو ْي َت ِنــي َ ُلزَ ِّي َن َّن لَ ُه ْ
17
ين».
ين .إ َِّل ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ُم الْ ُمخْ َل ِص َ
َو َ ُل ْغ ِو َي َّن ُه ْــم َأ ْج َم ِع َ
بغدادی مینویسدِ « :إن َُّه ِم ْن ِع َبا ِدنَا الْ ُمخْ َل ِصين»؛ یعنی
او از بندگانی است که آنها را برای نبوت برمیگزینیم
و برای هدایت دیگران انتخاب میکنیم 18.پس شرط
اینکه بتواند به هدایت دیگران بپردازد ،این است که از
بدی و فحشا به دور باشد .از اين رو ،نميتواند چنين
عملي از ايشان سر زده باشد؛ زيرا بندگان مخلص جز
عملي كه رضاي خداوند در آن باشد ،انجام نميدهند.
بنابراین این روایات از لحاظ سندی و متنی مخدوش
بوده و قابل استناد نیستند.

پس از کف دستش نوری خارج شد ،پس یوسف(ع)
به او گفت :این چیست؟ گفت :این نشانهای است که
به خاطر عقوبت عملــت از عقب تو پیامبری خارج
نمیشود».
بررسی روایت یعقوب بن یزید
این روایت مرفوع و مرســل میباشد ،پس از لحاظ
ســندی جزء روایات ضعیف است .متن روایت نیز با
آیات قرآن در تضاد است .همچنین در این روایت نور
از کف دست یوسف(ع) خارج میشود که با روایات
دیگر اختالف دارد.
ج) روایت هشام بن سالم
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ابنبابويــه میگوید« :حدثنا محمد بن علی ماجيلويه
عن محمد بن يحيی العطار عن الحســين بن الحسن
بــن أبان عن محمد بن أورمة عن محمد بن أبی عمير
عن هشام بن ســالم عن ابی عبداهلل(ع) قال :لما أقبل
يعقوب(ع) إلى مصر خرج يوســف(ع) ليستقبله فلما
رآه يوســف هم بأن يترجل ليعقوب ثم نظر إلى ما هو
فيه من الملك فلم يفعل فلما ســلم على يعقوب نزل
عليه جبرئيل فقال له يا يوسف إن اهلل تبارك و تعالى
يقول لك ما منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح إال ما
أنت فيه ابسط يدك فبسطها فخرج من بين أصابعه نور
فقــال له ما هذا يا جبرئيل فقال هذا آية ال يخرج من
صلبك نبي أبــدا عقوبة لك بما صنعت بيعقوب إذ لم
20
تنزل إليه»؛
«هنگامی که یعقوب(ع) به مصر رســید ،یوسف(ع)
برای استقبال او خارج شد ،هنگامی که یوسف(ع) او
را دید ،اراده کرد ،تا برای یعقوب(ع) برخیزد ،ســپس
بــه ملک خود نگاه کرد ،پــس آن کار را انجام نداد،
پس هنگامی که به یعقوب(ع) ســام داد ،جبرئیل بر
او نازل شــد و به او گفت :ای یوســف(ع)! خداوند
تبارک و تعالی میگوید :چــه چیزی تو را منع کرد،
 .20علل الشرايع ،ج ،1ص .55نیز ر.ک :االمالي ،صص251و252؛
مجمع البيان ،ج ،5ص405؛ بحار االنوار ،ج ،12صص280و.281

از اینکه برای بنده صالح من فرودآیی ،مگر آنچه در
آن هستی ،دستت را باز کن ،پس دستش را باز کرد و
از بین انگشتانش نوری خارج شد ،به جبرئیل گفت:
این چیســت ای جبرئیل ،گفت :این نشانهای است که
به خاطر عقوبــت عملی که با یعقوب(ع) انجام دادی
کــه برای او فرود نیامدی ،هرگز از صلب تو پیامبری
خارج نمیشود».
بررسی روایت هشام بن سالم
در ضعف ســند ایــن روایت همین بــس که محمد
بن اورمه آن را روایت کرده اســت؛ زیرا نجاشــی و
ابنغضائری او را به غلو نســبت دادهاند 21و شــیخ
طوسی میگوید که در روایات او خلط صورت گرفته
است 22.شیخ طوســی در جای دیگر ،او را به ضعف
24
نسبت داده است 23.ابنداود نیز او را ضعیف میداند.
طوســی ،ابنداود و حلی میگویند که از روایات او
هر آنچه در کتب حسین بن سعید و غیره باشد ،قابل
اعتماد اســت و اگر در نقل آن روایات تنها باشد ،به
آن اعتماد نمیکنند 25.در رابطه با این روایت نیز باید
گفت که قابل اعتماد نیســت؛ زيرا روایت او در جای
دیگر يافت نشد .در رابطه با متن روایت نيز باید گفت
که با آیات قرآن در تضاد است .بنابراین این روایت از
لحاظ سندی و متنی ضعیف بوده و قابل استناد نیست.
د) روایت مروک بن عبید

کلینی میگوید« :عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد
عن مروک بن عبيد عمن حدثه عن ابی عبداهلل(ع) قال:
إن يوسف(ع) لما قدم عليه الشيخ يعقوب(ع) دخله عز
الملك فلم ينزل إليه فهبط جبرئيل(ع) فقال يا يوسف

 .21رجال النجاشي ،صص329و330؛ رجال ابنالغضائری ،ج،5
ص.160
 .22الفهرست ،ص.143
 .23رجال الشيخ الطوسي ،ص.448
 .24رجال ابنداود ،صص499و.500
 .25الفهرســت ،ص143؛ رجال العالمه الحلي ،صص252و253؛
رجال ابنداود ،صص499و.500

ابســط راحتك فخرج منها نور ساطع فصار في جو
السماء فقال يوسف يا جبرئيل ما هذا النور الذي خرج
من راحتي فقال نزعت النبوة من عقبك عقوبة لما لم
26
تنزل إلى الشيخ يعقوب فال يكون من عقبك نبي»؛
«هنگامی که حضرت یعقوب(ع) نزد یوســف(ع) آمد،
ع ّزت ملک و پادشــاهی او را فراگرفت ،پس برای او
فرود نیامد ،پس جبرئیل نازل شد و گفت :ای یوسف(ع)
دستت را بگشــای ،پس از آن نور تابانی خارج شد،
یوســف(ع) گفت :ای جبرئیل این نوری که از دســتم
خارج شد ،چیست؟ گفت :نبوت از عقب تو بریده شد،
به خاطر عقوبت اینکه برای حضرت یعقوب(ع) فرود
نیامدی ،پس از عقب تو پیامبری نخواهد بود».
بررسی روایت مروک بن عبید
این روایت مرسل میباشــد .متن آن نیز با قرآن در
تضاد اســت .بنابراین این روایت از لحاظ ســندی و
متنی ضعیف بوده و قابل استناد نیست.

السبخي
الف) روايت فرقد ّ

ابنابيحاتم ميگويــد« :حدثنا أبي ،ثنا عبداهلل بن أبي
زياد ،حدثني ســيار ،ثنا جعفر بن سليمان قال :سمعت
فرقدا يقول ... :قال :فلما لقيه ذهب يوسف ليبدأه بالسالم،
أن يعقوب أكرم على اهلل منه فاعتنقه
فمنــع ذلك ،ليعلم ّ
27
و قبله و قال :السالم عليك أيها الذاهب األحزان»؛
« ...هنگامی که به او رسیدند ،یوسف(ع) رفت تا آغاز
 .26الکافی ،ج ،2صص311و.312
 .27تفسير القرآن العظيم ،ج ،7صص2196و2197؛ الدر المنثور،
ج ،4ص .35طبري اين روايت را به دوگونه با اندكي تغيير در سند و
متن ،نقل كرده اســت كه از اين قرارند« :حدثني الحرث ،قال :ثنا عبد
العزيز ،قال :ثنا جعفر بن ســليمان ،عن فرقد السبخي ،قال ... :فلما دنا
كل واحد منهما من صاحبه ،فذهب يوســف يبدؤه بالسالم ،فمنع من
ذلك ،و كان يعقوب أحق بذلك منه و أفضل ،فقال :الســام عليك يا
ذاهب األحزان عني» و «حدثنا القاســم قال :و حدثني من سمع جعفر
بن سليمان يحكي ،عن فرقد السبخي ،قال :خرج يوسف يتلقى يعقوب
و ركب أهل مصر مع يوسف ،ثم ذكر بقية الحديث ،نحو حديث الحرث،
عن عبد العزيز» (جامع البيان ،ج ،13ص.)43

ب) روايت ثعلبي

فلما دنا ّ
كل واحد منهما من
ثعلبي ميگويد« :قالواّ ... :
صاحبه ذهب يوســف ليبدأه بالسالم فمنع من ذلك و
أحق بذلك منه و أفضل ،فابتدأه يعقوب
كان يعقــوب ّ
بالسالم و قال :الســام عليك أيّها الذاهب باألحزان،
وس َ
ــف آوى
فذلك قوله ع ّزوجلَ « :ف َل َّما َدخَ ُلوا َعلى ُي ُ
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 )2روايات اهلسنت

کننده سالم باشــد ،پس او را از آن منع كرد ،تا بداند
که یعقوب(ع) نزد خداوند از او بزرگتر اســت ،پس
يعقوب(ع) او را در آغوش كشــيد و بوسيد و گفت:
سالم بر تو اي دور كننده غمها».
بررسي روايت فرقد
از بررسي روايات ،پي ميبريم كه فرقد از اتباع تابعان
ميباشد كه روايات خود را به واسطه تابعان از صحابه
نقل ميكند ،امــا در اين روايت ،آن را به تابعان و ...
نسبت نداده است .بنابراين از لحاظ سند ضعيف است؛
زيرا در آن قطع صورت گرفته است و معلوم نيست كه
او اين روايت را از چه كسي شنيده است.
از لحاظ متن نيز ضعيف ميباشد؛ زيرا با آيات قرآن
در تضاد اســت؛ در قــرآن ،از بياحترامي حضرت
يوســف(ع) خبري نيست .هرچند در اين روايت بيان
ميشود كه او در صدد آغاز سالم بوده ،ولي نتيجه اين
اســت كه حضرت يعقوب(ع) آغاز كننده سالم شد و
يوسف(ع) از اين كار خودداري كرد .درست است كه
اين روايت در صــدد اثبات مقام حضرت يعقوب(ع)
است كه نسبت به يوســف(ع) مقام واالتري داشت،
اما چون به بیاحترامی یوسف(ع) به یعقوب(ع) ختم
ميشود ،قابل پذيرش نيست.
نكته قابل توجه اينكه معلوم نيست چه كسي حضرت
يوسف(ع) را از احترام به پدر بازميدارد ،در حالي كه
چنين عملي براي پيامبر خدا قابل قبول نيســت .اگر
منع كننده شيطان باشد كه پيامبران اسير او نميشوند
و اگر فرشته خدا باشد كه به كار نادرست امر نميكند.

ِإلَ ْي ِه َأبَ َو ْي ِه َو َ
ين»»28؛
قال ا ْدخُ ُلوا ِم ْص َر إ ِْن شا َء اهللُ آ ِم ِن َ
«گويند ... :پــس هنگامي كه هريك از دو نفر به هم
صحبت خود نزديك شد ،يوســف(ع) رفت تا آغاز
كننده ســام باشد ،پس او را از آن منع كرد ،در حالي
كه يعقوب(ع) نسبت به آن عمل ،از يوسف(ع) محقتر
و افضل بود ،بنابراين يعقوب(ع) آغاز كننده سالم شد
و گفت :سالم بر تو اي دور كننده غمها ،پس آن قول
خداوند عزوجل اســت كه فرمودَ « :ف َل َّما َدخَ ُلوا َعلى
ــف آوى ِإلَ ْي ِه َأبَ َو ْي ِه َو َ
وس َ
قال ا ْدخُ ُلوا ِم ْص َر إ ِْن شــا َء
ُي ُ
ين»».
اهللُ آ ِم ِن َ
بررسي روايت ثعلبي
ايـن روايـت فاقد سـند بوده و بـا لفظ «قالـوا» آمده
كـه نشـان دهنـده ضعـف سـند اسـت ـ و چـه بسـا
ممكـن اسـت از جملـه اخبار اسـرائيلي باشـد كه در
ايـن تفسـير وارد شـده اسـت ـ و حكايـت از ايـن
دارد كـه ثعلبـي آن را صحيـح نميدانسـته اسـت؛
زيـرا در غيـر ايـن صـورت آن را بـا ايـن لفـظ ذكر
نميكـرد .از لحـاظ متـن نيـز ضعيـف ميباشـد كـه
علاوه بـر آنچـه در روايت قبل بيان شـد كه نسـبت
بـه ايـن روايـت نيـز وارد اسـت ،نوعـي تناقـض در
متـن روايـت مشـاهده ميشـود؛ زيـرا آيـهاي كه در
متـن روايـت ذكـر شـده اسـت ،بيـان كننـده احترام
يوسـف(ع) نسـبت بـه پدر اسـت كه بـه اسـتقبال او
و مـادرش مـيرود و ربطـي بـه آغاز سلام توسـط
يعقـوب(ع) نـدارد ،بلكـه بـا آن در تضـاد و نشـان
دهنـده نهايـت احترام يوسـف(ع) به پدر اسـت .پس

29
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 .28يوسف.99 ،
 .29الكشف و البيان ،ج ،5ص .258صاحب تاج التراجم ،كه خود
نيز در قرن پنجم ميزيسته ،اين روايت را با اندكي تغيير ،اينگونه نقل
كرده اســت« :چون به نزديك يكديگر رسيدند ،يوسف(ع) خواست
كه ابتدا كند به ســام ،يعقوب(ع) او را منــع كرد؛ زيرا كه يعقوب(ع)
فاضلتــر بود و او اوليتر بود كه ســام ابتدا كند ،و خود ابتدا كرد و
گفت :الســام عليك يا مذهب األحزان .سالم بر تو اى آن كه ديدار
تو اندوهان را ببرد» (تــاج التراجم ،ج ،3ص .)1122همانطور كه
مشاهده ميشود ،اين روايت نيز بدون سند نقل شده است .اما در آن،
يعقوب(ع) ،يوسف(ع) را از ابتدا كردن به سالم منع ميكند.

چگونـه ممكن اسـت كه از آغاز سلام امتنـاع نموده
با شد .
در اين روايت نيز منع كننده ســام معلوم نيست ،اما
اگر با توجه به روايــت صاحب تاج التراجم كه در
واقع ترجمهاي از اين روايت ارائه داده اســت ،منع
كننــده را خود يعقوب(ع) در نظــر بگيريم ،باز هم
قابل پذيرش نيســت؛ زيرا پيامبران به كار نادرست
امر نميكنند .همچنين از ايــن نظر با روايات ديگر
اختالف دارد.
ج) روايت بغوي

بغوي ميگويــد« :و روي  ...فلما دنا كل واحد منهما
من صاحبه ذهب يوسف يبدأه بالسالم ،فقال جبريل:
ال حتى يبدأ يعقوب بالســام ،فقال يعقوب :الســام
30
عليك يا مذهب األحزان»؛
«و روايت شده اســت  ...پس هنگامي كه هريك از
دو نفر به هم صحبت خود نزديك شــد ،يوســف(ع)
رفت تا آغاز كننده ســام باشد ،پس جبرئيل گفت:
خير ،تا اينكه يعقوب(ع) آغاز كننده سالم باشد ،پس
يعقوب(ع) گفت :سالم بر تو اي دور كننده غمها».
بررسي روايت بغوي
اين روايت فاقد سند بوده و با لفظ «روي» ذكر شده
اســت ،بنابراين از لحاظ سند ضعيف است .از لحاظ
متن نيز ضعيف ميباشد؛ زيرا در اين روايت ،جبرئيل
منع كننده سالم معرفي ميشود ،در حالي كه در هيچ
يك از روايات اين موضوع ،اين مســئله به جبرئيل

 .30معالم التنزيل ،ج ،2صص514و515؛ التفســير المظهري ،ج،5
ص .200از ديگر مفســران قرن ششم ،ابنجوزي با لفظ «قيل» و به
صورت ناقص (زاد المســير ،ج ،2ص ،)473زمخشري بدون سند و
به صورت ناقص (الكشــاف ،ج ،2ص )505و ميبدي بدون سند و با
تغيير در محتوا (كشف االسرار ،ج ،5ص )137و با اضافاتي از جمله
با اشــاره به آيهاي كه در روايت ثعلبي آمده است ،اين روايت را نقل
كردهاند .اما هيچ كدام به اين مســئله كه جبرئيل ،يوسف(ع) را از ابتدا
كردن به ســام منع كرده است ،اشاره نكردهاند .بغدادي اين روايت را
با اندكي تغيير در محتوا بيان كرده اســت (ر.ك :لباب التأويل ،ج،2
ص.)555

نســبت داده نشــده و بغوي در نقل آن مفرد است.
همچنين از اين نظر با روايــات ديگر اختالف دارد.
عــاوه بر آن ،نقدهاي وارد بــر روايت فرقد ،بر اين
روايت نيز وارد است.

د) روايت ابوعمرو شيباني

 .31المحرر الوجيز ،ج ،3ص282؛ البحر المديد ،ج ،2ص.628

هـ) روايت قرطبي

قرطبي ميگويد« :ويروى  ...فلما دنا كل واحد منهما
فمنع من ذلك،
من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسالم ُ
وكان يعقوب أحــق بذلك منه وأفضل؛ فابتدأ يعقوب
بالسالم فقال :السالم عليك يا ُم ْذ ِهب األحزان ،وبكى
وبكى معه يوسف؛ فبكى يعقوب فرح ًا ،وبكى يوسف
32
لِما رأى بأبيه من الحزن»؛
«و روايت ميشــود  ...پس هنگامي كه هريك از دو
نفر به هم صحبت خود نزديك شــد ،يوسف(ع) رفت
تا آغاز كننده سالم باشد ،پس از آن منع شد ،در حالي
كه يعقوب(ع) نسبت به آن عمل ،از يوسف(ع) محقتر
و افضل بود ،بنابراين يعقوب(ع) آغاز كننده سالم شد،
پس گفت :ســام بر تو اي دور كننده غمها ،و گريه
كرد و يوسف(ع) به همراه او گريست؛ پس يعقوب(ع)
گريســت ،در حالي كه شــاد بود ،و يوسف به خاطر
غمي كه در پدر خود ديد ،گريست».
بررسي روايت قرطبي
اين روايت فاقد سند بوده و با لفظ «يروي» ذكر شده
اســت ،بنابراين از لحاظ سند ضعيف ميباشد و نشان
دهنده عدم اعتماد قرطبي به آن اســت .از لحاظ متن
نيز ضعيف ميباشد و همان نقد روايت فرقد ،نسبت به
اين روايت نيز وارد است .نكته قابل توجه اينكه منع
كننده ســام ،در اين روايت با فعل مجهول ذكر شده
است كه نشان دهنده اضطراب در روايت است.
بررسی سند روایات مواجهه حضرت یوسف(ع)
با پدر
به طور کلی آنچه در رابطه با سند روایات بياحترامي
یوسف(ع) به پدر گفته شد را میتوان به صورت زیر
 .32الجامع الحــكام القرآن ،ج ،10ص .268در قرن هشــتم كه
قرطبي در آن ميزيســته ،ابوحيان اندلســي با لفــظ «قيل» (البحر
المحيط ،ج ،6صص325و )326و نيشابوري با لفظ «يحكى» (تفسير
غرائب القرآن ،ج ،4ص )125اين روايت را نقل كردهاند.
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ابنعطيه ميگويد« :و قال أبوعمرو الشــيباني :تقدم
يوســف يعقوب في المشــي في بعض تلك المواطن
فهبط جبريــل فقال له :أ تتقدم أبــاك؟ إن عقوبتك
31
لذلك أال يخرج من نسلك نبي»؛
«و ابوعمرو شيباني گويد :يوســف(ع) به هنگام راه
رفتن در بعضي از آن ســرزمينها ،بر يعقوب(ع) پيشي
گرفت ،پس جبرئيل فرود آمــد و به او گفت :آيا بر
پدرت پيشــي گرفتي؟ همانا جزاي تو براي آن ،اين
است كه هرگز از نسل تو پيامبري خارج نميشود».
بررسي روايت ابوعمرو شيباني
ابوعمرو شــيباني كه نامش ســعد بن إياس است ،از
تابعان ميباشــد و روايات خود را به واسطه صحابه
از پيامبر(ص) نقــل ميكند ،اما در اين روايت ،آن را
به صحابه نســبت نداده است ،بنابراين اين روايت از
لحاظ ســند ،مقطوع و ضعيف ميباشــد؛ زيرا در آن
قطع صورت گرفته اســت .از لحاظ متن نيز ضعيف
است؛ زيرا از مفسران قبل از ابنعطيه و همعصران او،
هيچ يك اين روايت را بيان نكردهاند ،بنابراين او در
نقل اين روايت مفرد است .همچنين اين روايت مشابه
روايات شيعه است ،از اين رو نقدهاي وارد بر روايات
شيعه ،بر آن نيز وارد است ،هرچند كه از لحاظ محتوا
بــا آنها تضاد دارد .عالوه بر آن ،اين روايت با تمامي
روايات اهلســنت اختالف دارد و با آنها قابل جمع
نيست؛ زيرا در ديگر روايات ،يوسف در صدد احترام
برميآيد ،اما از آن منع ميشود ،در صورتي كه در اين
روايت ،به صورت صريح بياحترامي از او سر ميزند.
نيز نقدهاي وارد بر روايــت فرقد ،بر اين روايت نيز

وارد است.

خالصه کرد:
بنابراین از این  10روایت ،چهار روایت فاقد ســند،
دو روایــت دارای راویان ضعیف ،یک روایت مرفوع
و مرسل ،یک روایت مرســل ،یک روایت مقطوع و
يك روايت منقطع میباشد .از این رو همگی از اقسام
روایات ضعیف به شمار میروند و قابل استناد نیستند.
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بررسی متن روایات مواجهه حضرت یوسف(ع)
با پدر
به طور کلی آنچه در رابطه با اشــکاالت متن روایات
بياحترامي یوســف(ع) به پدر گفته شد را میتوان به
صورت زیر خالصه کرد:
روایات اماميــه :روایات علی بــن ابراهیم :هردو با
آیات قرآن در تضاد هستند .روایت یعقوب بن یزید:
با آیات قرآن در تضاد است .همچنین در این روایت
نور از کف دســت یوســف(ع) خارج میشود که با
روایات دیگر اختالف دارد؛ زیرا در روایات دیگر از
بین انگشتان یوسف(ع) خارج میگردد .روایت هشام
بن سالم :با آیات قرآن در تضاد است .روایت مروک
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روايات

اماميه

راوي

موسي المبرقع

منبع روايت

راویان ضعیف و مجهول

تفسير قمي

یعقوب بن یزید

مرفوع و مرسل

علل الشرايع صدوق

مروک بن عبید

مرسل

الكافي كليني

ثعلبی

فاقد سند

علي بن ابراهيم
هشام بن سالم
فرقد السبخي

اهلسنت

وضعيت سند

بن عبید :با آیات قرآن در تضاد است.
روایات اهلسنت :روایت فرقد :با آیات قرآن در تضاد
و مبهم است .روایت ثعلبی :با آیات قرآن در تضاد و
مبهم است و نوعی تناقض در متن روایت وجود دارد.
همچنين با در نظر گرفتن روايت صاحب تاج التراجم،
در خصوص منع كننده سالم ،با ديگر روايات اختالف
دارد؛ زيرا در آن اين عمل به يعقوب(ع) نســبت داده
شده است .روايت بغوي :با آیات قرآن در تضاد است و
در خصوص منع كننده سالم ،با ديگر روايات اختالف
دارد؛ زيرا در آن اين عمل به جبرئيل(ع) نسبت داده
شده است .روايت ابوعمرو شيباني :با آیات قرآن در
تضاد است و با تمامي روايات اين موضوع در اماميه
و اهلسنت ،اختالف دارد و حتي با روايات اهلسنت
نيز قابل جمع نيست .روایت قرطبی :با آیات قرآن در
تضاد و مبهم اســت و نوعي اضطراب در متن روايت
مشاهده ميشود.
بنابراین این روایات همگــی با آیات قرآن در تضاد
هســتند و در بین خود نیــز اختالفهایی دارند ،پس
همگی ضعیف بوده و قابل اســتناد نیستند .همچنین

بغوي

ابوعمرو شيباني
قرطبی

فاقد سند

راوی ضعیف

منقطع

تفسير قمي

علل الشرايع صدوق

جامع البيان طبري و تفسير ابنابيحاتم
الكشف و البيان ثعلبي

فاقد سند

معالم التنزيل بغوي

فاقد سند

الجامع الحكام القرآن قرطبي

مقطوع

المحرر الوجيز ابنعطيه

نقــد دیگری که از لحاظ متنی بــر این روایات وارد
اســت ،وجود روایتی در مقابل آنها میباشــد که در
آن برخالف روایات دســته اول ،احترام یوسف(ع) به
پدرش به تصویر کشیده میشود:
در تفسیر عیاشی نقل شده است« :عن أبي بصير عن
أبي جعفر(ع) قال  ...فلما دخلوا على يوســف في دار
33
الملك اعتنق أباه فقبله و بكى ،و رفعه »...؛
« ...چون یعقوب(ع) در سراي پادشاهي بر یوسف(ع)
وارد شــد ،با پدر معانقه کرد و او را بوسید و او را بر
تخت خود نشاند .»...
همانطور که مشــاهده میشــود در ایــن روایت از
بياحترامي یوســف(ع) به پدر خبری نیســت و متن
آن ،با آیات قرآن ،سازگاری دارد .بنابراین برخالف
روایات دیگر ،این روایت که با آیات قرآن سازگاری
دارد ،قابل پذیرش است.

 .33تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.197
 .34ر.ك :كتــاب مقدس ،صص75و76؛ كتاب مقدس توراه ،ج،1
صص73و74؛ كتاب مقدس :عهد عتيق و عهد جديد ،صص-93
.95

نتیجهگیری
 .1به روایات مواجهه حضرت يوســف(ع) با پدر ـ
که در آنها از بیاحترامی حضرت یوســف(ع) به پدر،
ســخن به میان آمده اســت ـ از چهار منظر نقد وارد
میشــود .1 :ضعف ســند :هر  10روایت از اقسام
احادیث ضعیف به شمار میروند .2 .اختالف در متن:
در متن آنها اختالفات ،تناقضهــا و ابهامهایی وجود
دارد .3 .تضاد با قرآن :در آنها مطالب شــاذ و متضاد
با قرآن بیان شده اســت .4 .وجود روایت متعارض:
در روایتی برخالف این روایات ،احترام یوسف(ع) به
پدرش به تصویر کشــیده میشود که با روایات فوق
تعارض دارد .بنابراین این روایات قابل استناد نیستند.
 .2در قــرآن کریم از بياحترامي یوســف(ع) به پدر
خبری نیست .در تورات نیز از این اتهام خبری نیست.
اما در تلمود ،بیان شــده است که حضرت یوسف(ع)
حالت ریاســت و فرمانروایی به خود میگرفته و از
این رو ،پیش از همه برادرانش مرده است .بنابراین به
نظر میرسد ریشه این روایات به تلمود میرسد؛ یعنی
علت رواج ایــن روایات ،این تفکر موجود در تلمود
بوده اســت که برخی از راویان با قبول این تفکر ،در
صدد اتهام زنی به یوســف(ع) برآمدهاند؛ زيرا در بین
راویان غالیان نیز به چشم میخورند.
 .3روايات موجود در اماميه با روايات اهلسنت تفاوت
 .35ر.ک :گنجينهاي از تلمود ،ص.209
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بررسی مسئله بياحترامي حضرت یوسف(ع)
به پدر در کتاب مقدس
جهت اطالع از ریشــه این روایات به تورات رجوع
شــد ،اما در آنجا نیز از بياحترامي یوسف(ع) به پدر
خبری نیســت ،بلکه در تورات آمده است« :حضرت
يوســف(ع) به هنگام عزيمت يعقوب(ع) به مصر ،به
اســتقبال او رفت و او را در آغوش كشيد و گريست.
همچنيــن او پــدر و برادرانــش را در بهترين جاي
34
سرزمين مصر سكونت داد».
از این مطلب نهایت احترام یوسف(ع) به پدر فهمیده
میشود .اما در تلمود ذکر شده است :یکی از عواملی
که عمر انسان را کوتاه میکند ،حالت ریاست به خود
گرفتن اســت و چون یوســف(ع) حالت ریاست و
فرمانروایی به خود میگرفت ،پیش از همه برادرانش

مرد .تلمود این مطلب را از آیه ششــم باب اول سفر
خروج برداشت کرده است که میگوید« :و یوسف(ع)
35
و همه برادرانش و تمامی آن طبقه مردند».
به نظر میرسد ریشــه این نظر که یوسف(ع) حالت
ریاست به خود میگرفته ،از تلمود اخذ شده است و
راویان با این تفکر ،به اتهام زنی به یوســف(ع) روی
آورده و در این باره داســتان پــردازی نمودهاند ،به
خصوص که در بین راویان غالیان نیز وجود دارند.

ماهوي دارند ،هرچند يكي از روايات اهلسنت مشابه
روايات شــيعه است ،اما مضمون همه آنها حكايت از
اين دارد كه هنگام ورود حضرت يعقوب(ع) به مصر،
حضرت يوســف(ع) به او احتــرام نكرد .در روایات
اماميه ،حضرت یوســف(ع) به خاطر پیروی از هوی،
از این کار سرباز زد و برای پدرش برنخاست ،اما در
اهلسنت او در صدد احترام (آغاز سالم) برآمد ،ولی
توســط عاملی از این کار منع شد که این عامل مبهم
اســت و در آن اختالف وجود دارد .هرچند روایات
اهلســنت در صدد اثبات مقــام حضرت يعقوب(ع)
هستند كه نســبت به يوسف(ع) مقام واالتري داشت،
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اما چون نتیجه آن بیاحترامی به یعقوب(ع) اســت،
قابل پذيرش نيستند.
 .4قدیمیتریــن کتابی که در اماميه این روایت در آن
نقل شده ،تفسیر منســوب به علی بن ابراهیم است و
قدیمیترین کتابهايی که در اهلسنت ،این روایت در
آنها نقل شده ،جامع البيان طبري و تفسیر ابنابیحاتم
هستند .بنابراین به نظر میرسد ،از طریق این سه کتاب
رواج پیدا کرده است .هرچند مضمون این روایات در
اماميه و اهلسنت متفاوت هستند.

سال یازدهم
شماره  -43بهار 1395
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العربي ،چاپ اول1422 ،ق.
 ابنعجيبه ،احمد بن محمد ،البحر المديد فى تفسيرالقرآن المجيد ،تحقيق :احمد عبداهلل قرشــى رسالن،
قاهره ،دكتر حسن عباس زكى1419 ،ق.
 ابنعطيه اندلســى ،عبدالحق بن غالــب ،المحررالوجيز فى تفســير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبدالسالم
عبدالشــافى محمد ،بيروت ،دارالكتب العلميه ،چاپ
اول1422 ،ق.
 ابنابىحاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفســير القرآنالعظيم ،تحقيق :اســعد محمد الطيب ،عربستان ،مكتبة
نزار مصطفى الباز ،چاپ سوم1419 ،ق.
 ابنبابويه ،محمد بن علي ،االمالي ،كتابخانه اسالميه،1362ش.
 همو ،علل الشرايع ،قم ،مكتبۀ الداوري ،بيتا. ابنداود حلــی ،رجال ابنداود ،تهران ،دانشــگاهتهران1383 ،ق.
 ابنغضائری ،رجال ابنالغضائری ،در ضمن مجمعالرجال قهپایی ،قم ،اسماعیلیان ،چاپ دوم1364 ،ق.
 اسفراينى ،شاهفور بن طاهر ،تاج التراجم فى تفسيرالقرآن لالعاجم ،تحقيق :نجيب مايل هروى و علىاكبر
الهى خراســانى ،تهران ،علمى و فرهنگى ،چاپ اول،
1375ش.
 اندلســى ،ابوحيان محمد بن يوسف ،البحر المحيطفى التفســير ،تحقيق :صدقي محمــد جميل ،بيروت،
دارالفكر1420 ،ق.
 ایروانی ،جواد« ،داستان یوسف پیامبر(ع) ،اسوههایعملــی و پیرایههای خرافی» ،مجله الهیات و حقوق،
شماره  ،30زمستان 1387ش.

 بغدادى ،على بن محمد ،لبــاب التأويل فى معانىالتنزيل ،تصحيح :محمدعلى شاهين ،بيروت ،دارالكتب
العلميه ،چاپ اول1415 ،ق.
 بغوى ،حســين بن مسعود ،معالم التنزيل فى تفسيرالقرآن ،تحقيق :عبدالــرزاق مهدى ،بيروت ،داراحياء
التراث العربى ،چاپ اول1420 ،ق.
 تســتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،قم ،مؤسسةالنشر االسالمی1422 ،ق.
 ثعلبى نيشابورى ،احمد بن ابراهيم ،الكشف و البيانعن تفســير القرآن ،بيروت ،داراحياء التراث العربي،
چاپ اول1422 ،ق.
 حلي ،حســن بن يوسف ،رجال العالمه الحلي ،قم،دارالذخائر1411 ،ق.
 خويي ،سيد ابوالقاسم ،معجم رجال الحديث ،بيجا،بينا ،چاپ پنجم1413 ،ق.
 زمخشــرى ،محمود ،الكشاف عن حقائق غوامضالتنزيــل ،بيــروت ،دارالكتاب العربي ،چاپ ســوم،
1407ق.
 ســيوطى ،عبدالرحمــن ،الدر المنثور فى تفســيرالمأثور ،قم ،كتابخانه آيةاهلل مرعشى نجفى، 1404ق.
 صالحی نجف آبادی ،نعمتاهلل ،جمال انســانیت یاتفسیر سوره یوسف ،تهران ،امید فردا1385 ،ش.
 طبرســي ،فضل بن حســن ،مجمع البيان في علومالقرآن ،تهران ،ناصرخسرو1372 ،ش.
 طبرى ،محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آيالقرآن ،بيروت ،دارالمعرفه ،چاپ اول1412 ،ق.
 طوسي ،محمد بن حســن ،الفهرست ،نجف ،مکتبةالمرتضویة1356 ،ق.
 همو ،رجال الشــيخ الطوسي ،قم ،جامعه مدرسين،1415ق.
 -عیاشــی ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشی ،تهران،

92

چاپخانه علمیه1380 ،ق.
 فتاحی زاده ،فتحیه« ،اعتبار سنجی روایات تفسیریعلی بن ابراهیم در تفســیر قمی» ،فصلنامه مطالعات
اسالمی ،شماره  ،80تابستان 1387ش.
 قرطبى ،محمد بن احمــد ،الجامع الحكام القرآن،تهران ،ناصرخسرو ،چاپ اول1364 ،ش.
 قمي ،علي بن ابراهيم ،تفسير القمي ،قم ،دارالكتاب،1404ق.
 کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق :علیاکبرغفاری ،بیروت ،دارصعب؛ دارالتعارف ،چاپ چهارم،
1401ق.
 كتاب مقدس توراه ،ترجمه ماشــاءاهلل رحمان پورداود و موســي زرگري ،انجمن فرهنگي اتصر هتورا؛
گنج دانش ،چاپ اول1364 ،ش.
 كتاب مقدس يعني كتب عهــد عتيق و عهد جديدكــه از زبانهاي اصلــي عبراني و كلدانــي و يوناني
ترجمه شده است ،تهران ،انجمن كتاب مقدس ايران،
1362ش.
 -كتاب مقــدس :عهد عتيق و عهــد جديد ،ترجمه

فاضل خان همداني ،ويليام گلن و هنري مرتن ،تهران،
اساطير ،چاپ اول1380 ،ش.
 كهن ،راب ،ا ،گنجينــهاي از تلمود ،ترجمه از متنانگليســي امير فريدون گرگانــي ،بيجا ،يهودا حي،
1350ش.
 مجلســی ،محمدباقر بن محمدتقــی ،بحار االنوار،تهران ،كتابفروشي اسالميه1374 ،ش.
 مظهرى ،محمد ثناءاهلل ،التفســير المظهرى ،تحقيق:غالم نبى تونسى ،پاكستان ،مكتبة رشديه1412 ،ق.
 ميبدى ،احمد بن ابىســعد ،كشــف االسرار و عدةاالبرار ،تحقيق :علىاصغــر حكمت ،تهران ،اميركبير،
چاپ پنجم1371 ،ش.
 نجاشي ،احمد بن علي ،رجال النجاشي ،قم ،جامعهمدرسين1407 ،ق.
 نيشابورى ،حســن بن محمد ،تفسير غرائب القرآنو رغائب الفرقان ،تحقيق :زكريــا عميرات ،بيروت،
دارالكتب العلميه ،چاپ اول1416 ،ق.

سال یازدهم
شماره  -43بهار 1395

