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چکیده
تاریخ گذاری احادیث جمال یوسف (ع) در منابع اهل سنّت و اعتبار سنجی اسانید آن مساله اصلی این ماالنه اسنت
نتایج ای پژوهش نشان میدهد که در موضوع جمال یوسف دو روایت از طرین کبنا ا حبنار(34ق ,شنا ) و ابن
اسحاق (151ق  ,بغداد) گزارش و روایت سو از طری انس ب مالک (33ق ,بصره) به رسول خدا نسنبت داده شنده
است علیرغم حضور برخی از صحابه به عنوان حلاه مشترک احادیث اول و دو  ,صاحبان جوامع حدیثی اهل سننّت
تا ابتدای قرن سو هجری چندان متمایل به گزارش آنها نبودند تا اینکه طبری( 313ق ),در تفسیر جامع البیان آنهنا را
گزارش کرد روایت سو هر چند در صحیح مسلم و برخی از منابع متاد بر وی بازتابیده است اما در سند آن ,سماع
ثابت بنانی از انس با تردید جدی روبروست حاکم نیسابوری ( 435ق) در کتاب المستدرک علنی الصنحیحی همنه
ای روایات را با ادعای تصحیح اسانید آنها بر پایه مبانی صحیحی گزارش کرد و نوعی صحت اسانید برای آنها قائل
شد؛ از نگاه رجالیان اهل سنّت تضبیف طرق ,تدلیس در شیوخ ,راویان مجروح ,مبنب بودن سنند ,خلند در اسنناد,
اعراض محدثان مدینه ,شیوع در مدرسه بصره ,مخدوش بودن تصحیح حاکم از جمله چالشها و مسائل فنرا روی این
احادیث است که در میزان اعتبار آنها اثر گذار بوده است از سوی دیگر ماایسه مضامی ای احادیث با تورات نشان
میدهد که دارای ب مایه توراتی هستند زیرا در بخشی از سِفر پیدایش به زیبایی عادی دوره جوانی وی اشناره شنده
است در نیمه نخست قرن اول هجری کبا ا حبار با گرته برداری نادرست از تورات زیبنایی اغنراق گوننه یوسنف
(ع) را در مدرسه مدینه مطرح کرد و در نیمه دو ای قرن از طری برخی از صحابه متمایل به ایشان در مدرسه بصنره
نشر یافت اب اسحاق در تثیبت ای متون به عنوان حدیث در قنرن دو هجنری نانش جندی داشنت و ببند از آن در
میراث اصحاب حدیث که فاد سندگرا بودند تلای به روایت شد و در میراث روایی بازتابید
کلید واژه ها :آسیا شناسی حدیث ,اسرائیلیات ,تاریخ گذاری حدیث ,جمال یوسف(ع)

1

دانشیار گروه علو قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران () ali.rad@ut.ac.ir

1

درآمد

برابر مضمون شماری از احادیث ,یوسف (ع) زیبایی فنوق البنادهای داشنته اسنت کنه هماننند آننرا دیگنران
نداشته و نخواهند داشت در ای پژوهه ای احادیث را بر پایه بر روش ترکیبی تحلینل سسنناد و منت  ,2تناریخ
گذاری کرده و اسانید آنها را آسیا شناسی کردهایم رهیافت مااله ای است که نشان دهد خاستگاه اصنلی,
مسیر و فرایند انتاال آنها به جوامع روایی چگونه بوده اسنت و اسنناد و مصنادر این احادینث از چنه مینزان
اعتبار برخوردار است به جهت محدویت نشر ,ای مااله به بررسی ای احادیث در جوامع روایی متاد اهنل
سنّت تا قرن پنجم هجری محدود شد و بخش احادیث شیبی در ماالهای مستال نشر خواهد یافت تا جنائی-
که برای نگارنده میسور بوده است مت روایات در تمامی مصادر حندیثی شنناخته جسنتجو شنده اسنت و در
صورتی که حدیثی در بیش از یک منبع گزارش شده باشد ,از که تنری تنا متناخری آن اسنتناد داده شنده
است هر روایت را به نا اولی راوی آن نامگذاری نمودهایم مااله از سه بخش اصلی گونههنا  ,آسنیاهنا و
تاریخ گذاری سامان یافته است که از برایند دو بخش نخست ,تحلیلنی از پدینداری این احادینث در بخنش
سو ارائه شده است
در اهمیت این پژوهه همین بس که به دنبال سنجش اعتبار روایات در یک موضوع مرتبط به تاریخ انبیاا
است؛ پیشفرض نگارنده این است که شرط اعتبار هر داده روایی ,احراز اعتبار اسنناد و مصنادر آن اسنت؛
روایاتی که در مصادر ضبیف گزارش شده باشند یا از فراینندی مشنکوک در جوامنع حندیثی رخننه کنرده
باشند ,شایسته استناد و ارجاع در اثبات یا تبیی آموزههای دینی نیستند هر چند کنه آمنوزه منذکور اخالقنی,
تاریخی یا عرفانی باشد یا به عنوان پیش فرض در تفسیر سایر داده دینی بویژه آینات قنرآن اثنر گنذار باشند
فرهنگ دینی باید مجموعه متوازن از دادههای مبتبر دیننی شنکل گرفتنه باشند و تسناهل در بخشنی از آن و
ترجیح بخشی بر بخش دیگر روا نیست؛ از ای رو ضروری است که اعتبار صدوری هنر داده رواینی پنیش از
تحلیل محتوای آن مورد بررسی و سنجش قرار بگیرد؛ البته ای سخ بدی مبننا نیسنت کنه اعتبنار مصندر و
سند مساوی با اعتبارحدیث است ,نه بلکه به عنوان شرط الز و نه شرط کافی احنراز آن ضنروری اسنت در
اعتبار سنجی صدور توجه به ناد بیرونی و تاریخ گذاری ضرورتی انکار ناپذیر است کنه کمتنر در مطالبنات
ناد احادیث مورد توجه محااان مسلمان بوده است
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 .1گونهها
 .1.1بازیابی متون

توجه به روش کلید واژه و روش مفهومی ,مبیار ما در بازیابی احادیث جمال یوسف (ع) بوده است از ایننرو
احادیث مشابه مضمون جمال یوسف (ع) چون مفاهیم حُس یوسف (ع) و صورت بدر گون وی نیز در این
مرحله بازیابی و گزارش شده است ترتیا گزارش روایات بر پایه قدمت راویان آنهنا بنوده اسنت تنا از این
طری تاثیر و تاثرها ,تغییر و تبدیل های احتمالی در متون و اسانید را باز شناخت
 .1.1.1روایت کعب األحبار

برابر ای روایت از کبا ا حبار (تولد  32سال قبل از هجرت – وفات  34هجری در حمن

شنا ) خداونند

زیبایی را به سه بخش تاسیم و دو سو آنرا به یوسف (ع) عطا کرده است و به فردی از انسانها چنی درجنه-
ای از حُس و جمال را نداده است:
« أخبرني أبو سعيد األخمسي ثنا الحسين بن حميد ثنا مروان بن جعفر السمري حدثني حميد بنن
معاذ حدثني مدرك بن عبد الرحمن ثنا الحسن بن ذكوان عن الحسن عن سمرة عن كعب قال ثم ولد ليعقنو
يوسف الصديق الذي اصطفاه اهلل واختاره وأكرمه وقسم له من الجمال الثلثين وقسم بين عباده الثلن  :3سنسس
خداوند یوسف (ع) را بنه یبانوب اعطنا کنرد؛ همنان یوسنف (ع) راسنتگویی کنه خداونند او را برگزیند و
گرامیش داشت و از جمال دوسو آنرا برای او داد و یک سو دیگر آن را میان بندگان خود توزیع کرد»
ادامه ای روایت تالش دارد پیوندی میان آد و یوسف (ع) در زیبایی ایجاد کند و زیبایی از دست رفته آد
را به یوسف (ع) برگرداند:
« وكان يشبه آدم يوم خلقه اهلل وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية فلما عصن
آدم نزع منه النور والبهاء والحسن وكان اهلل أعط آدم الحسن والجمال والنور والبهاء ينوم خلقنه فلمنا فعنل
وأصا الذنب نزع ذلك منه ثم وهب اهلل آلدم الثل من الجمال مع التوبة الذي تا علينه ثنم إن اهلل أعطن
يوسف الحسن والجمال والنور والبهاء الذي نزعه من آدم حين أصا الذنب وذلك أن اهلل أحب ان يرى العباد
انه قادر عل ما يشاء وأعط يوسف من الحسن والجمال ما لم يعطه أحدا منن الننا

ثنم أعطناه اهلل العلنم

بتأويل الرؤيا وكان يخبر باألمر الذي رآه في منامه انه سيكون قبل أن يكون علمه اهلل كما علم اآلدم األسنماء
كلها وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه وكان إذا تكلم رأيت شعاع النور في كالمه ويلتهنب التهابنا بنين
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ثناياه»4
 .1 .1.1روایت ابوسعید خدری

برابر مضمون ای حدیث رسول خدا چهره یوسف (ع) را به سان ماه شنا چهناردهم توصنیف کنرده اسنت
مت ای روایت به نال ابوسبید خدری (  44یا  14ق ,مدینه) از رسول خدا چنی است:
« محمد بن يوسف العدل ثنا محمد بن عمران النسوي ثنا أحمد بن زهير ثنا الفضل بن غانم ثنا سنلمة
بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن روح بن القاسم عن أبي هارون عن أبي سعيد الخندري قنال سنمعت
رسول اهلل صل اهلل عليه وآله وسلم يقول وهو يصف يوسف حين رآه في السنماء الثالثنة قنال رأينت رجنال
صورته كصورة القمر ليلة البدر فقلت يا جبريل من هذا قال هذا أخوك يوسف»5
 .1 .1.1روایت أنس بن مالک

برابر ای روایت که انس ب مالک (  33ق ,بصره) آن را از رسول خدا نال کرده است خداوند به یوسف
(ع) و مادرش بخش یا نیمی از حُس را عطا کرده است:
« ( حدثنا ) أبو العبا

محمد بن يعقو ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني وحدثنا علي بن حمشاذ

العدل ثنا محمد بن غالب ابن حر وإسحاق بن الحسن بن ميمون ( قالوا ) ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن
سلمة أنبأ ثابت عن انس عن النبي صل اهلل عليه وسلم قال أعطي يوسف وأمه شطر الحسن .هذا حدي

صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه»4
ای حدیث با همی سند  -از طری حماد از ثابت بنانی از انس  -در منابع پیش از حاکم نیسابوری نیز
گزارش شده است 1حتی در صحیح مسلم نیز با اندکی تفاوت در محتوا گزارش شده است 8همچنی با
طرق مختلف و با تفاوت در مادار از یک سو تا نصف در زیبایی اعطا شده به یوسف (ع) در دو تفسیر
طبری و اب ابی حاتم رازی بازتابید و از ای طری در سایر تفاسیر روایی و اجتهادی پسی گزارش شد
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 .1.1داللت

قدر متیا و مفهو مشترک احادیث مذکور ای است که یوسف (ع) نوعی زیبایی خاص داشته اسنت؛ این
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مفهو از طری کاربرد واژگان جمال ,حُس  ,بدر و اسلوب حصر و تاکید در اعطای این نبمنت بنه یوسنف
(ع) قابل استنباط است در کتا لغت جمال به مبنای بَهاء (درخشنندگی) و حُسن (نیکویی و زیبنایی) آمنده
است و برای نمونه از جميل و جميلة یا جمالء برای اشاره به زیبایی ظاهری زن 13استفاده میشود 11هنر چنند
از دو واژه جمال و حُس برای توصیف زیبایی چهره استفاده می شود اما تفاوتهای ظریفی نیز میان آندو ادعا
شده است از نگاه عسکری اصل مبنای جمال در لغت عربی به درشنتی و بزرگنی حجنم ینا آثنار ینک شنی
اطالق می شود و در استبمال آن برای انسان اصل برای توصیف افبال ,اخالق و احوال ظناهری فنرد بنوده و
ببدها در توصیف صورت بکار رفته است بر خالف حس که برای توصنیف زیبنایی صنورت بنوده اسنت و
ببدها درباره رفتار و احوال بکار رفته است 12در روایت أبو سبید خدری نیز تشبیه صورت یوسف (ع) به ماه
شا چهارده نیز آشکارا بر ادعای زیبایی خاص چهره یوسنف (ع) داللنت دارد زینرا مناه و بنه طنور خناص
وضبیت آن در شا چهاردهم نماد زیبایی در فرهنگ عرب است 13روش است که تشبیه « صورته كصنورة
القمر ليلة البدر» بدون هیچ تردیدی به زیبایی و درخشندگی فوق الباده یوسف (ع) داللت صنریح دارد زینرا
ماه نماد زیبایی بوده و بویژه در شا چهاردهم به اوج درخشندگی و جذابیت خود منیرسند حناکم ببند از
مت اصلی روایت افزوده ای را از قول اب اسحاق نال میکند که همنی مضنمون را تاکیند دارد « :قنال ابنن
إسحاق وكان اهلل قد أعط يوسف من الحسن والهيبة ما لم يعطه أحدا من العالمين قبله وال بعده حت كنان يقنال واهلل

أعلم أنه أعطي نصف الحسن وقسم النصف اآلخر بين النا  »14کلید واژههای حس و هیبت به طور مبمول برای
توصیف زیبایی چهره افراد بکار میرود که با جمله « ما لم يعطه أحدا من العالمين قبلنه وال بعنده » بنر انحصنار
ای فضیلت و نبمت در یوسف (ع) تاکید دارد همچنی در بخنش دو رواینت کبنا از دو کلمنه حسن و
جمال برای تاکید به زیبایی یوسف (ع) استفاده شده است تا جای هیچ گونه تردیدی را در تحا ای زیبایی
برای یوسف (ع) را طرد نماید؛ همچنی در روایت کبا ا حبار نوعی اغراق در ترسیم تاللو ننور از دنندان-
های یوسف (ع) و بازتاب آن در هنگا سخ گفت وی به عنوان نمادهای زیبایی یوسف (ع) دیده میشود؛
وی با عبارت « ما لم يعطه أحدا من النا » تصریح و تاکید دارد که آنچه از حُسن و جَمنال بنه یوسنف (ع)
13

ثب البی کاربرد جمیله را برای اشاره به ماداری زیبایی جسمی زنان در دوره نخست از رشد ظاهری آنان بکار برده است است بنگرید :
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داده شده است به کسی از آدمیان داده نشده است که نوعی انحصار و برتنری خناص زیبنایی یوسنف (ع) را
به لحاظ کمیت و کیفیت نشان میدهد حدیث سو نیز به اعطای بخش یا نیمی از زیبنایی بنه یوسنف (ع) و
مادر وی اشاره دارد درباره ماصود اصلی ای حدیث دو احتمال مطرح است نخست اینکه بگوییم تلخنی
مضمون دو روایت نخست است و بر زیادت در زیبایی اعطا شده بر یوسف (ع) و مادر وی تاکیند دارد دو
اینکه ماصود از آن اخبار از اعطای بخشی از زیبایی بر یوسف (ع) و مادر وی بوده اسنت و ادعنای انحصنار
یا زیادت را ندارد اما ای احتمال با در نظر گرفت مجمنوع روایناتی کنه طبنری گنزارش کنرده  ,15منردود
است برابر ای روایات سهم یوسف (ع) و مادرش از زیبایی سایر موجودات بیش از همه بوده است چه آننرا
یک سو بدانیم و چه نصف زیرا ایندو به تنهایی ای میزان از زیبایی را داشتهاند از اینرو بنه لحناظ مضنمونی
در شمار دو روایت نخست قرار میگیرند
 .1آسیبها

در ای بخش مصادر و اسناد احادیث جمال یوسف (ع) را با رویکرد آسیا شناسی بررسی میکننیم وجنود
ضبف در سند اعم از راوی ضبیف و طری غیر مبتبر ,همچنی اعراض یا اقبال محدثان دوره تدوی بنه این
احادیث مبیار ارزیابی ما در ای بخش بوده است نظر به تفاوت آسیا های و کاستیها گونه های احادینث,
آسیا شناسی هر حدیث را مستال از همدیگر آوردهایم
 .1.1آسیب شناسی روایت کعب

 ناش کبا در داخل نمودن اسرائیلیات در میراث اسالمی قابل انکار نیست و محااان شیبه و اهلسنّنت در ای ماوله هم داستان هستند14و پژوهشهای جدید نیز همی واقبیت را اثبات کرده
است 11برابر صریح برخی از گزارشات تاریخی اما علی (ع) وی را دروغگوی حرفه ای خوانده
و در حضور خلیفه دو وی را تکذیا کرده است؛ دالیل و زمینه های ای برخورد جدی و سخت
اما با وی در برخی از پژوهشهای کاویده شده است 18محااان اهل سنّت و شیبه به عد اعتماد بر
مناوالت وی تصریح دارند و حتی بر کذب و خرافه بودن شماری از آنها تاکید دارند برای نمونه
اب کثیر یکی از علل تضبیف بسیاری از مناوالت تاریخی را استناد آنها به کبا االحبار دانسته

25

 .جامع البيان ,ج ,21ص . 172 – 172

14

الوضاعون و احاديثهم ,ص  41؛ معالم المدرستين ,ج ,1ص  231؛ أضواء عل السنة المحمّدية ,ص 153 - 152

11

كعب األحبار مسلمة اليهود في االسالم؛ كعب األحبار و تسبقه دراسة لألثر اليهودي في الحدي النبوي و التفسير

18

الصحيح من سيرة اإلمام علي(ع) ,ج  – 13ص 51 – 43

6

است

13

بخاری و ترمذی نیز با گزارش برخی از روایات تردیدهای ضمنی خود را درباره میراث

اهل کتاب و کبا االحبار گوشزد کرده اند

23

به دلیل حمایت دستگاه خالفت از کبا االحبار

بسیار طبیبی و عادی به نظر میرسد که اقوال وی در قص

انبیاء از اقبال عوا برخوردار شود به

نظر نگارنده خاستگاه اقوال محمد ب اسحاق نیز همی کبا االحبار است که به نا برخی از
صحابه برچسا خورده است انباشت ای اقوال به مرور در ذهنیت صحابه و تاببان تاثیر خود را
گذاشت و در منابع مکتوب با اسناد به برخی از صحابه ای اطمینان غیر واقبی به ای آرا داده شد
اقوال کبا االحبار با هوشمندی وی و حمایت دستگاه خالفت ,ساده لوحی برخی از صحابه
فرایند پیچیده ای را طی نمود و تبدیل به حدیث نبوی شود وی برای ای منظور نیازمند به
شاگردانی داشت که مصاحبت رسول خدا را درک کرده بودند و تمایالت سیاسی به خالفت نیز
داشتند؛ لذا ای گزافه نیست که ادعا شود وی اغراض یهودگرایانه خود را در استناد سخنان خود
به عنوان روایت به رسول خدا به فراست انجا میداد و تالش داشت هماره شا را بر مدینه و
مدارس حدیثی اسالمی برتری بخشد

21

 حدیث معنعن :سند ای روایت دارای دو بخش است :بخش نخست به شکل تحدیث شفاهی ازاخمسی کوفی تا حس ب ذکوان است که حاکم آنرا به شکل مسند و متصل آورده است بخش
دو که در اصل بخش اصلی سند نیز میباشد به شکل مبنب بوده و از حس بصری شروع و با
واسطه سمره به کبا االحبار میرسد از وضبیت سند پیداست که حاکم آنرا در کوفه از اخمسی
شنیده است و سایر راویان به جز کبا کوفی هستند نمونههای مشابه دیگری با همی سند در
المستدرک گزارش شده است که مضمون قص

انبیا را دارند و ای نمونه ها شاهدی بر ای مدعا

هستند که اخمسی طری نیسابوری به ای روایات بوده است

22

در همه ای نمونه ها نال حس

بصری از سمره مبنب است و و ای از اعتبار آن میکاهد زیرا هماره به قرینه عد امکان مالقات یا
عد استماع از شیخ هماره یا حذف راوی ضبیف از سند احتمال تدلیس در مروی منه را با خود
13

البداية و النهاية ,ج ,1ص  13؛ ج , 1ص  43؛ ج  2ص  15؛ ج 2ص  143؛ ج  4ص  13 – 43؛ ج  8ص 111 – 114

23

الصحيح ,ج  ,8ص  143؛ السنن ,ج ,4ص 243

21

مصر وأهل البيت (ع) ,ص 238 - 231

22

المستدرك علی الصحيحين ,ج  , 2ص  531و ص544

7

دارد 23و حداقل اینکه سند را دچار ارسال یا ابها میکند 24و برای اعتبار آن شراید خاصی الز
است 25خود حاکم متوجه ای ضبف در سند خود بوده و در طرد نگره عد استماع حس بصری
از سمره مینویسد « :وحدي

سمرة ال يتوهم متوهم ان الحسن لم يسمع من سمرة فإنه قد سمع

منه »24خود ای داوری حاکم نشان میدهد که جریان یا رهیافتی نسبت به ای طری و سماع
تردید جدی داشته است ببدها نیز ذهبی برای امکان ای استماع به ادعای خود حس بصری در دو
روایت استشهاد کرده است ولی به دنبال آن به اختالف عالمان در احتجاج به روایت سمره از
طری حس تصریح دارد 21هر چند که خود در ادامه به همی امکان گراییده است « :فالصحيح
لزوم االحتجاج بروايته عنه ،وال عبرة بقول من قال من األئمة :لم يسمع الحسن من سمرة ،ألن
عندهم علماً زائداً عل ما عندهم من نفي سماعه منه »28شایان ذکر است که عمده اسناد سمره در
مسند احمد ب حنبل نیز از طری قتاده از حس بصری از سمره میباشد 23و در سایر مصادر حدیثی
نیز همی طری مشهود است 33به نظر میآید تردید در ای سماع اعتبار خیلی از روایات سمره را با
تردید جدی روبرو کرده است که امثال ذهبی را به ای دلیل تراشی واداشته است
 حدیث مقطوع :مصدر اصلی ای روایت کبا االحبار است و دقت در سند نشان میدهد کهمضمون آن قول و ر أی وی است بدون اینکه آنرا از صحابی نال کرده باشد یا به رسول خدا اسناد
داده باشد از ای رو جزء روایات ماطوع است زیرا بیانگر گفتار یا کردار تاببی است 31لذا از اعتبار
روایت مرفوع و موقوف نیز برخوردار نیست 32حضور کبا االحبار در مصدر اولیه شمار متبددی
23

الرواشح السماويه ,ص  243؛ شرح صحیح مسلم ,ج ,1ص 33

24

الرواشح السماويه ,ص 33

25

شرح صحيح مسلم ,ج ,1ص  , 32ص  121؛ التمهيد ,ج ,1ص 2

24

المستدرك علي الصحيحين ,ج , 1ص 215

21

سير اعالم النبالء ,ج ,3ص 184

28

تاريخ االسالم ,ج ,4ص 232

23

مسند احمد ,ج ,5ص 23 -1

 33سنن سعيد بن منصور ,ج ,2ص  ,233ص 325؛ السنن دارمي ,ج ,1ص  342؛ ج ,2ص  , 133ص  ,131ص  , 254ص 244؛ السنن ابن
ماجه ,ج ,1ص  , 215ص  ,231ص  ,348ص  ,358ص 533
31

معجم مصطلحات الرجال والدراية ,ص 113

32

الرواشح السماويه ,ص 244
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از روایات کتاب تاریخ انبیا المستدرک پر رنگ است که آنها از طری راویانی چون ابوهریره,
عکرمه و نال کرده است و اعتبار چندانی به مناوالت آنها در تاریخ و قص

انبیا وجود ندارد

 جرح شخصیت سمره :سمره ب جندب (  53ق ,بصره) راوی ای حدیث از کبا ا حبار ,ازشمار صحابه مشکوک الحال است است 33وی جزو ده نفر صحابی بوده است که رسول خدا پیش
بینی تلخی برای مرگ آخری فرد آنها کرده بود « :آخرکم موتاً فی النار» و سمره آخری نفری از
آنان بود که از دنیا رفت و در آب داغ جان سسرد 34شخصیت سمره دو مرحله دارد :دوره صحابی
گری وی در عصر نبوی در مدینه که به دلیل وجود سایر صحابه امکان مخالفت با سنّت و سیره
نبوی را نداشت دوره دو از ورود به سیاست و پذیرش قدرت از سوی مباویه و زیاد ب ابیه تا
مرگ وی است که با اعال وفاداری عملی به بنی امیه به یکی از عمال آنها تبدیل شود گزارشاتی
از انحراف وی در دوره خلیفه دو موجود است که به دلیل اقدا به خرید و فروش شراب مورد
لب خلیفه واقع شد رابطه وی با زیاد ب ابیه تا حدی نزدیک بوده است که وی وقتی از کوفه
آهنگ بصره میکرد او را خلیفه خود قرار میداد وی به بهانه گرایش به خوارج خون افراد بی
شماری را ریخت

35

شخصیت سمره به دلیل ارتکاب گناهانی چون همکاری با زیاد ب ابیه و

مباویه ,قتل عا بی گناهان ,اقدا به خرید و فروش شراب ,آزار همسایه ,جبل فضائل برای مباویه
و اظهار ضدیت با اما علی(ع) جرح شده است

34

وی در سساه عبید اهلل ب زیاد ناش جدی در

تحریک مرد برای خروج علیه اما حسی (ع) و جنگ با وی در کارزار عاشورا داشت 31به طور
خالصه برایند شخصیت و کارنامه سمره نشان میدهد که وی از جمله کارگزاران خد اسال اموی
و احیاگران فرهنگ جاهلی بود که در پوشش صحابی به دنبال مشوّه نمودن چهره اسال و تشویش
33

وی بسیار سخت گیری بر خوارج بود و شمار زیادی از آنها و دیگر مخالفان زیاد ب ابیه را در بصره و کوفه به قتل رساند و خود در بصره
یا کوفه از به طرز فجیبی از دنیا رفت دانشیان اهل سنّت پیش گویی نبوی درباره مرگ سمره وی را چنی گزارش و تطبی میکنند که
سمره دچار سرماخوردگی شدیدی شد به گونه ای که از درون احساس سردی و یخناکی شدیدی میکرد و گرمای حررات آتش او را گر
نمی کرد تا اینکه برای وی حما در آب داغ را تجویز کردند و وی در دیگی پر از آب داغ تلف شد سير اعالم النبالء ,ج ,3ص  185؛
تاريخ االسالم ,ج ,4ص 234

34

ابوهریره هماره از مرگ پیش هنگا سمره از وی هراس داشت و به خود می لرزید و بیهوش میشد اگر می خواستند ابوهریره را به خشم
آورند به او میگفتند :سمره از دنیا رفت ابوهریره یک سال قبل از سمره از دنیا رفت تاريخ االسالم ,ج ,4ص 233 - 232

35

سیر اعالم النبالء ,ج ,3ص  184؛ االصابة ,ج  ,3ص 153

34

الحدي النبوي بين الرواية والدراية ,ص 334 – 383

31

شرح نهج البالغة ,ج  ,4ص 18
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در آثار اسالمی بود 38حال پرسش ای است که با ای تضبیفها و تردیدها در شخصیت سمره
چگونه میتوان مناوالت دوره دو حیات وی اعتماد کرد برابر ظاهر سند ای محتمل است که
سمره با کبا که نزد خلیفه دو و مباویه از وجاهت برخوردار بود ,ارتباط داشت و از ای طری
اقوال وی را در مدارس کوفه و بصره ترویج داد شایان ذکر است کبا در اواخر عمر خود به شا
شا نیز از دنیا رفت

نزد مباویه رفت و ماا ارجمندی یافت و در حم

 تضعیف محتوایی روایات سمره :شماری از روایات مردود سمره میتوان به نال مضامینی چون«الميت يعذ بالنياحة عليه»  « ,ال عبرة بأذان بالل» « ,خلق المرأة من ضلع» « ,جواز حلب الماشية
بغير إذن أصحابها» « ,اإلذن في شر

النبيذ بعد ما نهي عنه» « ,الدجال يبرئ األكمه واألبرص» و

«وحي الشيطان إل حواء» با ایرادت و مناقشات محتوایی روبرو است 33و از ظاهر آنها خد مشی
فاهی – سیاسی سمره و تمایل وی به ترویج آموزه های جاهلی و اهل کتاب پیداست روایت وی
از کبا ا حبار در موضوع جمال یوسف (ع) نیز در شمار همی دسته از مناوالت وی است که به
دنبال ترویج اندیشههای جاهلی و توراتی بوده است
 .1.1آسیب شناسی روایت خدری

 -تصحیف سند و تقطیع متن :سند ای روایت در سیره اب هشا حمیری که تهذیا و تلخی

سنیره

اب اسحاق است ,با سندی متفاوت از سند المسنتدرک نانل شنده اسنت کنه احتمنال تصنحیف ینا
تحریف سند از سوی حاکم نیسابوری را تاویت میکند اب هشا ای حندیث را چننی نانل منی-
کنند « :قال ابن إسحاق :وحدثني جعفر بن عمرو ،عن القاسم بن محمند :أن رسنول اهلل (ص) قنال:
اشتد غضب اهلل عل امرأة أدخلت عل قوم من ليس منهم ،فأكل حرائبهم ،واطلع عل عوراتهم .ثنم
رجع إل حدي أبي سعيد الخدري قال :ثم أصعدني إل السماء الثانية ،فإذا فيها ابنا الخالة :عيسن
بن مريم ،ويحي بن زكريا ،قال :ثم أصعدني إل

السماء الثالثة ،فإذا فيها رجل صورته كصوورة القمور

ليلة البودر ،قال :قلت :من هذا يا جبريل؟ قال :هذا أخوك يوسف بن يعقو » 43تببینر ابن هشنا در
38

موسوعة المصطف والعترة (ع) ,ج ,8ص 12

33

الحدي النبوي بين الرواية والدراية ,ص 383

43

السيرة النبوية ,ج ,2ص 215
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طری یا اسناد اب اسحاق به ابوسبید خدری ساکت است و برای کشنف آن الز اسنت بنه ابتندای
ای بخش که گزارش داستان مبنراج نبنوی اسنت مراجبنه کننیم ابن هشنا سنند ابن اسنحاق در
گزارش وقایع مبراج را چنی گزارش کرده است« :قال ابن إسحاق :وحدثني من ال أتهم عنن أبني
سعيد الخدري رضي اهلل عنه أنه قال :سمعت رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم يقول :لمنا فرغنت ممنا
كان في بيت المقد  ،أت المعراج ،ولم أر شنياا قن أحسنن مننه» 41و در ادامنه ابن اسنحاق در
گزارش حوادث آسمان دنیا در شا مبراج این سنند را گنزارش منی کنند « :قنال ابنن إسنحاق:
وحدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول اهلل (ص) أنه قنال :تلقنني المالئكنة حنين دخلنت
السماء الدنيا  ،فلم يلقني ملك [ ...و ] قال أبو سعيد الخدري فني حديثنه »42:از عند تصنریح ابن
اسحاق به واسطه های خود با ابوسبید خدری و یاد کرد آننان بنا تببینر «وحندثني منن ال أتهنم » و
«بعض أهل العلم» سند وی را دچار ارسال و نال از مجاهیل کرده است محمد ب عبند اهلل بن نمینر
درباره ای گونه از اسناد اب سسحاق که آنها را از افراد مجهول نال می کند ,تصریح به بطالن آنهنا
دارد« :إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين ،فهو حسن الحدي صدوق ،إنما أوتي من أنه يحدث
عن المجهولين أحادي باطلة »43برخی نیز منفردات روایی اب اسحاق را هزار حدیث دانستهاند که
احدی در نال آنها با وی مشنارکت نداشنت 44رواینت ابوسنبید خندری نینز در ادامنه همنی سنند
گزارش شده است به نظر میآید اقدا حاکم نیسنابوری از چنند حالنت خنارج نیسنت؛ اول اینکنه
بگوییم حاکم از ضبف ای سند آگاهی داشته و آنرا با طری دیگری نال کرده است کنه بنا اصنل
سند اب اسحاق در سیره متفاوت است و در حایات سند اصلی ای رواینت از ابن اسنحاق نیسنت
ای فرض هر چند محتمل است اما فاقد قرینه و دلیل در ماا ثبوت است زیرا طری دیگنری بنرای
اب اسحاق غیر از نال اب هشا گزارش نشده است دو اینکه حاکم سند اب اسحاق را تغیینر داده
و با سند مت قبلی آن تصحیف یا خلد نموده است زیرا راوی این منت در سنیره ابن اسنحاق نینز
همان ابوسبید خدری است به نظر میآید که حاکم به تاطیع حدیث ابوسبید خدری از سنوی ابن
اسحاق دقت ننموده است ,نکته ای که به خوبی اب هشا به آن توجه نشان داده است و بنا عبنارت
41

همان ,ص 213

42

همان

43

تاريغ بغداد ,ج ,1ص 242

44

همان

11

«ثم رجع إل حدي أبي سعيد الخدري» آنرا نشان داده است البته احتمال دارد ای آسیا از سنوی
کاتا و راوی اب اسحاق یبنی سلمة ب فضل رخ داده باشد یا اینکه حاکم به نسخه اصنلی و اولینه
سیره اب اسحاق قبل از تهذیا اب هشا دسترسی داشته و به آن اعتماد نموده است در فرض اخیر
نال اب هشا بر روایت حاکم ترجیح خواهد داشت زیرا وی مستایم از سیره اب اسحاق نال کرده
است ولی حاکم آنرا از نالی منسوب به اب اسحاق آورده است به هر روی سند ای روایت دچنار
تصحیف و تاطیع در مت است شایان ذکر است کنه افنزوده رواینت اول کنه حناکم آننرا بنه ابن
اسحاق نسبت داده است در سیره اب هشا نیز یافت نشد
 تضعیف ابن اسحاق  :اب اسحاق به ارتباط با اهل کتاب و نال اخبار از آنان عالقمند بوده اسنت 45وآگاهی وی از دیدگاههای اهل تورات و اهل انجیل در موضوعات مختلف روش اسنت 44و خنود
مسننتایم بننه کتابننت سننخنان آن مننی پرداخننت 41گسننتردگی مناننوالت وی از تنناریخ انبیننا احتمننال
دسترسی وی به منابع مکتوب اهل کتاب را نیز تاویت میکند درباره شخصیت حدیثی اب اسحاق
نیز دو جریان متاابل هم وجود دارد؛ جریان نخست و غالا که وی را در شمار سایر تاببان تکنریم
میکند جریان دو  ,جریان جرح و ناد وی است که دالیل متبددی برای تضنبیف شخصنیت وی
اقامه میکند :مالک ب انس مباصر اب اسحاق ,وی را کذّاب و دجال خوانده و زمیننه هنای تببیند
وی از مدینه را فراهم کرد عروة ب زبیر به دلیل ادعای اب اسحاق در نال روایت از همسنر وی –
فاطمه بنت منذر – او را دروغگو و خبیث خواند و سوگند یاد کرد که اب اسحاق هرگنز فاطمنه را
ندیده است البته در ماابل ای ادعا دفاعینه هنای حدسنی از ابن اسنحاق بنه عمنل آمنده اسنت کنه
انتزاعی محض و حدسی هستند تا مستند 48بنه نظنر منیآیند خنود عنروه متوجنه این دفاعینه هنای
احتمالی بوده است ولی شیوه تحدیث اب اسحاق از همسر به گونهای بوده است کنه او را وادار بنه
تکذیا کرده است زیرا مستلز دیدار با وی بوده است همچنی گزارشاتی از تردید اهل مدینه در
نال روایات اب اسحاق نیز موجود است که به نظنر منیآیند کنه ریشنه در همنی نفنی و طردهنای
مالک و عروه دارد هر چند سفیان ب عیینه تالش دارد اتها اب اسحاق از سوی اهل مدیننه را نفنی

45

جد وی یسار ب خیارِ از مسیحیان محبوس شده در قلب ه نایره از روستای تمر عراق بود و به عنوان اولی برده از عراق به مدینه وارد شد و
 44بردگی درآمد و مولی بنی قیس ب مخرمه یا فارسی بوده است تاريخ بغداد ,ج  ,1ص 232 -231
به
البداية و النهايه ,ج ,1ص 14
41

سير اعالم النبالء ,ج  ,1ص 53

48

همان ,ص 43

12

کند اما اسناد تاریخی خالف آنرا اثبات میکند 43یکی از ای گزارشها که تاریباً به بیسنت سنال از
مرگ اب اسحاق تبل دارد گویا ای مهم است که راویان مدینه مناوالت یزیند بن هنارون از ابن
اسحاق را گوش نداند و به دانایی خود بر وی تصریح کردند تالش یزید ب هارون در اقنناع آننان
به جایی نرسید 53برپایه گزارش دیگر دلیل اعراض اهل مدینه از ابن اسنحاق مسنالهای منبهم ولنی
غیر از ضبف احادیث او گفته شده است 51یحیی قطان نینز هرگنز از ابن اسنحاق رواینت نکنرد و
مکی ب سبراهیم با اینکه در بیست مجلس وی در ری حدیث شنیده بود به دلینل ناگفتنه ای رواینت
از اب اسحاق را ترک کرد و او را شمار کسانی برشمرد که ببد از مرگشان نیز موجا دردسنر وی
می شود 52همچنی مخالفی وی را از شمار قدریه ,قائل به تشبیه در صفات خداونند ,و متماینل بنه
تشیع 53نیز دانسته اند 54اب حنبل نیز اب اسحاق را به سرقت کتابهای دیگنران و درج آنهنا در آثنار
خود متهم میکرد 55خطیا بغدادی به تفصنیل اقنوال مخالفنان ابن اسنحاق را در تضنبیف ,عند
احتجاج به روایات وی را گزارش کرده است که برایند آن نشان دهنده وجود یک جریان انتانادی
و به شدت اهل احتیاط در مورد شخصیت و روایات اب اسحاق در همان قرن هنای اول و دو منی
باشد هر چند که افراد مبدودی نیز وی را تصدی کنرده انند امنا جرینان جنرح و ناند ابن اسنحاق
گسترده و قوی تر بوده است 54به هر روی هر چند اب اسحاق آغازگر جرینان تندوی حندیث در
مدینه بود و از گستردگی آگناهی از اخبنار برخنوردار بنود امنا بنه تببینر ذهبنی از فراسنت و ژرف
اندیشی الز برخوردار نبود

51

 -تضعیف راوی و کاتب ابن اسحاق :سلمة ب فضل ابرش (  131ق) کاتا و راوی مشهور کتاب

43

تاريخ بغداد ,ج  ,1ص 238 -231

53

همان ,ص 241

51

همان ,ص 242

52

تاريخ بغداد ,ج  ,1ص 242 -241

53

دلیل تشیع وی را نال روایت از اما باقر (ع) و اما صادق (ع) گفته اند که از نگاه محااان دلیل استواری بر شیبه بودن وی نیست زیرا

54

تاريخ بغداد ,ج  ,1ص 241 -243

55

همان ,ص 245

54

همان241 -245 ,

51

سير اعالم النبالء ,ج  , 1ص 35

نال ای گونه روایات در ای آثار عادی و طبیبی بوده و دلیل بر عااید شخصی فرد نیست بنگرید :موسوعة التاريخ اإلسالمي ,ج ,1ص -82
.82

13

سیره اب اسحاق 58نیز از نگاه رجالیان اهل سنّت توثی نشده و بیشتر در شمار ضبفاء قرار گرفته
است وی که در عمو اسناد روایات اب اسحاق حضور دارد به آسیاهایی چون ضبیف بودن,53
وجود مناکیر در مناوالت ,43سوء رای 41متهم است وی مدتی قاضی ری بود و حافظه قوی داشت
و با یک بار گوش دادن حدیث را حفظ میکرد 42اب حجر وی را صدوق اما کثیر الخطاء دانسته
است

43

اب جوزی خبری را در تاریخ طبری به دلیل وجود اب اسحاق و سلمه ب فضل تضبیف

کرده است وی در بیان تضبیف اب اسحاق به تدلیس و گزارش روایات به شکل مبنب و کثیر
الخطا بودن سلمه تصریح دارد ,هر چند هر دو را صدوق خوانده است 44جرجانی نیز به انفراد در
نال و وجود روایات غرائا در مناوالت سلمه تصریح دارد

45

وثیمة ب موسى از روایان اب

اسحاق است که گفتهاند احادیث موضوع را از وی نال میکرد 44محمد ب حمید رازی نیز کتاب
السیره اب اسحاق را از طری سلمه نال کرده است؛ عمو رجالیان اهل سنّت وی را فردی بسیار
دروغ پرداز ,غیر ثاه ,تخلید احادیث ,کثیر المناکیر

دانستهاند

41

ای قرائ نشان میدهد که

طری روایات اب اسحاق در المغازی و السیره ایشان قابل اعتماد نیستند
 .1.1آسیب شناسی روایت انس
تضعیف طریق حماد بن سلمه

در سند ای حدیث و نال های مشابه آن در منابع پیش از المستدرک حاکم نیسابوری ,حماد ب سلمه (
141ق)  48قرار دارد که حلاه مشترک تاببی در نال ای حدیث از صحابه بوده و ای روایت را از طری
ثابت ب اسلم بنانی از انس ب مالک نال کرده است محمد ب اسحاق ببد از مهاجرت به عراق استاد و شیخ
58

الكامل ,ج  , 3ص  341 – 343؛ ميزان االعتدال  ,ج  , 2ص 132

53

الضعفاء والمتروكين ,ص 184

43

ضعفاء العقيلي ,ج  , 2ص  153؛ المجروحين ,ج  , 1ص 338 - 331

41

تهذيب التهذيب ,ج  , 4ص 134 - 135

42

ميزان االعتدال  ,ج  , 2ص 132

43

تقريب التهذيب ,ج  ,1ص 318

44

المنتظم في تاريخ األمم والملوك  ,ج  , 1پاورقى ص 234

45

الكامل ,ج  , 3ص341

44

تاريخ اإلسالم ,ج  , 11ص 334

41

نک :تاريخ اإلسالم ,ج  , 18ص  428 – 424؛ منهج في اإلنتماء المذهبي ,ص 14 - 13

48

العلل ,ج ,1ص131

14

حدیث حماد ب سلمه و حماد ب زید – مبروف به حمادی بصره  -نیز بوده است 43لذا ابوزرعه در ماا
ماایسه حماد ب زید با حماد ب سلمه که مباصر با یکدیگر و هر دو بصری هستند حدیث حماد ب زید را
بسیار اثبت ,اصح و اتا از وی گفته اند

13

از برخی گزارشات نوعی رقابت علمی در امامت و استادی

حدیث بصره برای ایندو گزارش شده است که حماد ب زید گوی سبات را از حماد به سلمه ربود 11شاید
ای فضای رقابتی میان ایندو در نال حدیث ,حماد ب سلمه را به نوعی تساهل در نال سوق داده باشد و
دقت وی را تحدیث کاست هر چند شخصیت حماد ب سلمه با تبابیری چون از شمار ابدال ,12مفتی مصر,
صالح ثاه توصیف شده است 13اما اعتبار حدیث مورد بحث ما و سایر روایات مناول از وی با ابهامات و
تردیدهای جدی روبروست که عمده آنها به ضبف در طری نال ,ضبف در حافظه و انفراد در نال بر می-
گردد در نگاه برخی از سند شناسان طری حماد در نال از انس ب مالک را در صورتی که وی در نال آن
منفرد باشد ,مبتبر ندانستهاند زیرا تردید جدی در سماع وی وجود دارد 14طری روایت جمال یوسف (ع)
نیز همی ویژگی را دارد شمار منفردات وی را هزار حدیث گفتهاند که نزد غیر او یافت نمیشد و محااان
آنها را غرائا متفرد حماد دانستهاند 15نسائی نیز طری هشا ب عمرو الفزاری به حماد را منفرد دانسته 14و
احمد ب حنبل طری قیس به حماد ب سلمه را مخدوش میدانست

11

از سوی دیگر حماد از شمار افراد

کثیر الروایه بود؛ شمار روایات مناول از وی را دهها هزار حدیث گفتهاند 18که به طور طبیبی نال ای تبداد
حدیث دقت و ثبت و ضبد راوی را مورد تردید قرار میدهد همانطوی که اب حجر به تغییر حفظ وی
تصریح دارد 13به همی دلیل یحیی ب مبی کتاب جامع حماد را از طری هفده نفر استماع کرد تا به مت
تغییر یافته آن از طری قدر متیا و مشترک نال راویان یحیی دست یابد دلیل آن ای بود که حماد چون از

43

تاريخ بغداد ,ج  ,1ص 243

13

الجرح والتعديل ,ج  ,1ص 182

11

همان ,ج  , 3ص 138

12

به دلیل نداشت فرزند علیرغم ازدواج وی با هفتاد زن الکامل ,ج  ,2ص 253
تهذيب التهذيب  ,ج  , 3ص 14 - 11

14

التعديل والتجريح ,ج  , 1ص 211

15

معرفة الثقات ,ج  ,1ص 121؛ علل الترمذی ,ص 414 - 413

14

من لم يرو عنه غير واحد ,ص 243

11

ضعفاء العقيلي  ,ج  , 1ص 21

18

معرفة الثقات ,ج  , 1ص 121

13

تقريب التهذيب ,ج  , 1ص 238

13

15

حفظ تحدیث میکرد ,احادیث وی دچار ناصان و زیادت میشد 83همچنی اب ابی البوجاء  -برادر ناتنی
حماد ب سلمه  -در کتابهای حدیثی او دستبرده است 81گزارشاتی از مخالفت سسماعیل ب علیة با برخی از
احادیث حماد ب سلمه و اثبات وقوع خطا در آنها وجود دارد که در نهایت حماد اشتباه خود را پذیرفت
وجود أحادیث منکرة در روایات اعتاادی وی نیز ادعا شده است

83

82

اب جوزی در الموضوعات موارد

متبددی از طرق روا یات اباطیل و مناکیر را گزارش کرده است که در طری آن حماد ب سلمه حضور دارد
و راویان به هدف اعتبار بخشی به روایات مجبول خود وی را در اسناد خود قرار میدادند

84

تدلیس شیوخ در اسناد حماد

همچنی برخی به نوعی تدلیس شیوخ در اسناد حماد اشاره دارند؛ در عمو روایاتی که حماد آنها از طری
حمید الطویل 85از انس روایت میکند به طور قطع وی آنها از انس نشنیده است بلکه از طرق ثابت بنانی
شنیده است از ای گزارش شده است که یحیی ب مبی ببد از مرگ حمید در نال احادیث وی از انس
توقف کرد زیرا دچار شک شده بود

84

تضعیف عفان بن عثمان

عفان ب عثمان نیز که در سند روایت به عنوان راوی از حماد ب سلمه حضور دارد چندان مورد وثوق یحیی
ب مبی نبوده است؛ وی که برای شنیدن حدیث حماد از وی روانه بصره شد با وضبیت تردیدآمیزی در
نال روایات حماد از طری او و دیگر راویان وی مواجه شد و مجبور به استماع آن از هفده راوی شد

81

تضعیف طریق ثابت به انس

ثابت ب اسلم بنانی نیز از شمار تاببان و از زهاد بصری است؛ وی هر چند در عمو منابع رجالی اهل سنّت
توثی شده است اما گرایش به نال قص

داشته است و در حفظ نیز چندان تایید نشده است از اینرو برابر

برخی از اسناد ببضی از تاببان به کتابت حدیث از وی اقدا نمیکردند 88همچنی مبروف است که احمد
83

الجرح والتعديل  ,ج  , 1ص 315

81

الموضوعات ,ج  , 1ص 31

82

الجرح والتعديل ,ج  , 2ص 153

83

الضعفاء ,ص 32 - 31

84

نک :الموضوعات ,ج  , 1ص 122؛ ص  , 113ص 231؛ ج  , 3ص  , 133ص  , 233ص  , 252ص 258

85

شایان ذکر است حماد ب سلمه پسر خواهر حمید بوده است :الجرح والتعديل  ,ج  , 3ص 143

84

ضعفاء العقيلي ,ج  , 1ص 241 – 244

81

التعديل والتجريح ,ج  , 1ص 253

88

الكامل ,ج  , 2ص 133

16

ب حنبل به طری ثابت ب اسلم از انس ب مالک اطمینان نداشت زیرا آن را روشی برای جبل حدیث می-
دانست همانطوری که اهل مدینه طری اب منکدر از جابر را چنی میدانستند و ای روش به عنوان حیلهای
جهت اعتبار بخشی صوری به روایات در دوره اب حنبل مشهور بوده است« :قال أحمد بن حنبل :قال أهل
المدينة إذا كان حدي

غل

يقولون ابن المنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحيلون

عليهما »83ای عبارت گویای ای مهم است که طری ثابت از انس ,طریای مشکوک و غیر قابل اعتماد بوده
است جرجانی در پایان تصریح دارد که مشکالت موجود در احادیث وی از طری راویان وی در آنها نفوذ
کرده است و گرنه خود وی در نال حدیث ثاه بوده است
جمال یوسف (ع) که از شمار قص

33

با توجه به مضمون روایت انس در موضوع

انبیا به شمار میآید ای احتمال وجود دارد که در حفظ و ثبت و

ضبد دقی مت آن احتیاط الز از سوی ثابت صورت نگرفته باشد انس ب مالک نیز به نظر میآید که ای
روایت را از امثال کبا یا ابوهریره اخذ کرده باشد؛ ضم اینکه وی روایت را به رسول خدا اسناد نداده
است و می تواند قول وی تلای شود
 .1.2نقد تصحیح حاکم نیسابوری

حاکم نیسابوری ( 435ق) در المستدرک علی الصحیحی مدعی است که در ای کتاب روایناتی را گنزارش
کرده است که بر مبنا و شراید مسلم و بخاری صحیح هستند ولی در صحیحی گزارش نشده است 31اما آینا
وی در ای ادعا خود توفی داشته و ص ادق بوده اسنت ینا خینر محاانان اهنل سننّت بنر شنماری از رواینات
مستدرک حاکم و روش وی در گزینش در آنها ناد هنای جندی وارد کنردهانند بنرای نموننه ابن جنوزی
(531ق) ذیل روایت « عن عائشة قالت  :قال رسول اهلل صل اهلل علينه وسنلم  " :ال تسنكنوهن الغنر وال
تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور» از غفلت حاکم در تصحیح ای روایت تبجا نموده و چنی
نوشته است « :هذا الحدي ال يصح وقد ذكره أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري في صحيحه والعجب كيف خفن
عليه أمره  .قال أبو حاتم بن حبان  :كان محمد بن إبراهيم الشنامي يضنع الحندي علن الشناميين ال يحنل
الرواية عنه إال عند االعتبار  .روى أحادي ال أصول لها من كالم رسول اهلل صنل اهلل علينه وسنلم ال يحنل
االحتجاج به »32ذهبی (148ق) نیز تصریح دارد که حاکم واهیات را تصحیح کرده اسنت 33از ناندهای این
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محااان بر میآید که حاکم در ادعای خود در تصحیح تمامی روایات صحیحی ناکا مانده است و بسنیاری
از روایات واهی و موضوع در کتاب وی رخنه کرده است و حداکثر توفی وی ای بوده اسنت کنه نیمنی از
روایات صحیح مسلم و بخاری بنا بر سلیاه خود در سند تصحیح نماید ضبف حاکم تا حدی بوده است کنه
برخی از عالمان چون ذهبی کتاب اختصاصی در اثبات وجوه ضبف مستدرک حاکم و سنبک تصنحیح وی
نگاشته اند ای کتاب که به نا مختصر مستدرک گنزارش شنده اسنت حناوی ناندها ,تبلیانه هنا و تلخنی
ذهبی و تهذیا ای کتاب از احادیث مجبول و واهی است 34اب حجنر (852ق) نینز در منوارد متبنددی بنه
چشم پوشی حاکم در تصحیح اسناد دارای ضبف و اشکال تصنریح کنرده و احادینث تصنحیح شنده وی را
تضبیف نموده است 35اب کثیر (114ق) نیز اقوال متبددی را عالمان اهل سنّنت در ناد حناکم و اعنراض از
شیوه وی در تصحیح احادیث گزارش کرده است که شماری از آنهنا بنه اعتمناد حناکم بنه راوینان مجهنول
کوفی بر می گردد از جمله آن قول ابواسحاق ارموی است که تصحیحات حاکم را پنداره وی دانسته اسنت
که مابول اصحاب حدیث قرار نگرفت و منجر به طرد روایات وی و سرزنش حاکم گردیند 34البتنه بنه نظنر
می آید که تصحیح احادیث مناقا و فضائل ویژه اما علی(ع) نیز در ای نادها بی تناثیر نبنوده اسنت بنویژه
آنکه حاکم از نال احادیث مجبول فضائل مباویه خودداری می کرد و نادهایی بر اعراض شامیان از فضنائل
علوی داشت 31از سوی دیگر نادهای اسناد و طرق احادیث جمال یوسف (ع) که گذشت ,به روشنی نشنان
می دهد که دلیل اعراض مسلم و بخاری از ثبت ای احادیث در صحیحی چه بوده است بنه هنر روی عند
گزارش ای روایات در منببی غیر از مستدرک خود قرینه ای بر ضبف مصدر ای احادیث دارد
 .1تاریخ گذاری

نظر به عد صدور روایات در خالء فرهنگی و اجتماعی و وجود زمینه ها و اسباب برای لزو صدور آنهنا,38
داشت رهیافت تاریخی به خاستگاه ,فرایند و بنو جغرافینایی پدینداری هنر حندیثی الز اسنت براینند این
رهیافت هم در فهم دقی حدیث اثر گذار است و هم در اعتبار سننجی آن نانش آفنری اسنت؛ همچننی در
تبیی زمان تاریبی پدیداری حدیث و ترسیم مسیر پیمایش آن در مدارس و مصادر حندیثی کارآمند اسنت
در ای بخش از مااله با استفاده از نتایج بخش پیشی مااله در تحلیل اسنانید احادینث جمنال یوسنف (ع) بنه
34

سير اعالم النبالء ,ج ,1ص 48

35

لسان الميزان ,ج ,1ص  243؛ ج ,5ص 115
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البداية و النهايه ,ج ,11ص 433
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تاریخ گذاری تاریبی میپردازیم و تطورات آن را در ادوار چهارگانه ذیل نشان خواهیم داد پیشتر بنر این
مهم تاکید داریم که چون تحلیل اسانید و مصادر نشان داد که راویان اصلی ای احادینث گرایشناتی بنه اهنل
کتاب داشتند ناگزیر نیم نگاهی به پیشینه جمال یوسف (ع) در منابع پیشا اسالمی نیز داشتیم کنه در دوره اول
بدان پرداخته ایم
 .1.1دوره پیشا بعثت:

برای تاریخ گذاری احادیث جمال یوسف (ع) الز است ماداری پیش تنر از عصنر ببثنت نبنوی را بکناویم
زیرا احتمال دارد که در منابع اهل کتاب ای انگاره وجود داشته و از ای طری وارد احادینث اسنالمی شنده
است از اینرو برای رد یا قبول ای احتمال و تبیی دقی پدیداری انگاره جمال یوسف (ع) به تورات مراجبه
کردیم و اشاراتی را درباره زیبایی یوسف جوان هنگا حضورش در خانه فوطیفار یافتیم « :و آنچه داشت بنه
دست یوسف واگذاشت  ،و از آنچه با وی بود ،خبر نداشت جز نانی که می خورد و یوسنف خنوش انندا و
نیک منظر بود »33ای مت در ترجمههای دیگر تورات چننی آمنده اسنت :ینک «پنس او هرچنه داشنت بنه
دست یوسف سسرد ،و از هیچچیز خبر نداشت جز نانی که میخورد و یوسف منردی خنوشانندا و خنوش
سیما بود»

133

دو «فوتیفار هرچه داشت به دست یوسف سسرد و دیگر کاری به کارهنای خاننه نداشنت مگنر

غذایی که میخورد یوسف خوش هیکل و زیبا بود»

131

سه «فوتیفار هر چه داشت به دست یوسف سنسرد و

دیگر کاری به کارهای خانه نداشت مگر غذائی که میخورد»

132

چهار «پس فوطیفار مسنوولیت اداره تمنا

اموال خود را بدست یوسف سسرد و دیگر او برای هیچ چیز فکر نمیکرد جنز این کنه چنه غنذایی بخنورد
یوسف جوانی خوشاندا و خوش قیافه بود»

133

و در ترجمه انگلیسی آن چنی آمده است:

And he left all that he had in Josephs hand; and he knew not aught that was
with him, save the bread which he did eat. And Joseph was comely, and
well-favored134.
از ای ترجمه ها چنی بر نمیآید که یوسف (ع) زیبایی فراتر از تناسا اندا و خوش سیمایی دوره جوانی
داشته باشد و ای نشان میدهد که نوعی تغییر در انتاال مت تورات از سوی مترجمان آن (به احتمال بسیار
33

تورات :پیدایش  , 4 :33ترجمه قدیم

133

تورات :ترجمه هزارهنو :پیدایش 4 :33

131

تورات :ترجمه مژده :پیدایش 4 :33

132

تورات :ترجمه دری :پیدایش 4 :33

133

تورات :ترجمه تفسیری پیدایش 4 :33
(ASV) Genesis 33: 4

134
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قوی کبا ا حبار و اب اسحاق) به عربی صورت گرفته است همانطوری که اب اثیر به وقوع خلد و غلد
و تحریف و تبدیل در روش کبا االحبار و دیگر یهودیان مسلمان شده در ترجمه متون توراتی تصریح
دارد است که تشخی

آن بر عمو صحابه در آن دوره دشوار بوده است 135زیرا مت اصلی به عبری بوده و

در اختیار عمو مسلمانان نیز نبوده است البته به دلیل جایگاه فرازمند قرآن نیز نوعی گریز از مراجبه به
تورات نیز میان مسلمان وجود داشت افزون بر تورات جستجوها و پرس و جوهای نگارنده برای یافت
مستندی درباره زیبایی فوق الباده یوسف (ع) در منابع یهودی نیز به نتیجه ای نرسید؛ به نظر میآید در
صورت وجود سندی مبتبر بر اثبات ای واقبیت و درستی ادعای کبا ا حبار حداقل در نگاشتههای جدلی
از آن به عنوان ابزاری در مساله تفاضل پیامبران از سوی یهودیان استفاده میشود
 .1.1دوره بعث نبوی

در دوره ببثت نبوی ردپایی از جمال یوسف (ع) در برخی از گزارشات حادثنه مبنراج بنه چشنم منیخنورد
برابر روایت ابوسبید خدری که مشاهده جمال یوسف (ع) را با مبراج نبوی پیوند زده است ,رسنول خندا در
گزارش وقایع مبراج که سبکی کامالً قصه سرایانه دارد به ای مهم اشاره دارند که در آسنمان سنو یوسنف
(ع) را میبینند که چهره زیبایی به درخشندگی ماه شا چهارده داشته است فارغ از درستی اسنانید و طرین
ای روایت که در آسیا شناسی بدان پرداختیم ,ظاهر اسانید آن نشنان منیدهند کنه گفتگنو دربناره زیبنایی
یوسف (ع) در عصر رسول خدا از زمان مبراج ایشان به طور رسمی از سوی ایشان مطرح و تایید شده اسنت
اما تاریخ دقی مبراج ایشان در مکه یا مدینه مبلو نیست اما به هر حال از سال دو ببثت تا دو هجرت بنازه
زمان مشهور برای ای واقبه است که در آیات نخستی سوره اسراء بدان اشاره شده است از ای رو برابر ای
تاریخ نه چندا ن قطبی مبراج میتوان گفت که موضوع جمنال یوسنف (ع) از زمنان مبنراج نبنوی در مینان
مسلمانان مطرح شده است البته مضمون ای روایت به سان روایت کبا نیست و قابل حمنل بنر دو احتمنال
است؛ اول اینکه بگوییم نوعی گرته بنرداری روشنمند از حندیث کبنا ا حبنار در آن رخ داده اسنت و بنه
منظور اعتبار بخشی به ادعای کبا از سوی حلاه مشترک اصلی جبل یا به ابوسبید خدری نسبت داده شنده
است احتمال دو اینکه زیبایی مذکور در ای روایت را برابر سیاق و شراید خاص سلوک مبراج پیامبر کنه
ناظر به عوالم فرامادی یا برزخی بوده اسنت بنه جمنال مبننوی یوسنف (ع) تفسنیر کننیم زینرا زیبنایی منادی
صورت یوسف (ع) با مرگ وی از بی رفته شده و به همراه روح وی به عالم برزخ منتال نشده اسنت
135
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 134برابر برخی از گزار شات استخوانهای جسد یوسف از مصر به شا حمل گردید و در بیت المادس دف شد نک :كتا من اليحضره
الفقيه ,ج  , 1ص  , 133ح 534

21

فرض احتمال اخیر روایت دو مستال از نال کبا بوده و در کنار همدیگر مکمل زیبایی ظناهری و مبننوی
برای یوسف (ع) خواهند بود اما شایسته است که توجه کنیم زمانی گزارش ابوسبید خندری اعتبنار خواهند
داشت که با سایر گزارشات صحابه از مبراج تبارض نداشته باشد ماایسه گزارشات صنحابه نشنان منیدهند
که طری ای روایت در منابع اهل سنّت به ابوسبید خدری منتهی منیشنود و بنه ننوعی وی در این نانل آن
انفراد دارد همچنی در منابع مبتبر روایی و سیره نگاری شیبی نیز چنی حدیثی گنزارش نشنده اسنت و تنهنا
منبع آن همی السیره اب اسحاق می باشد به نظر میآید که ای روایت ببندها و تحنت تناثیر رواینت کبنا
جبل شده و به رسول خدا نسبت داده شده است تا مضمون سخ کبا تایید شود از ای رو به لحاظ تاریخی
متاخر از روایت کبا باید پدید آمده باشد البته می تواند قبل تر نیز جبل شده باشد تا زمینه را برای پنذیرش
روایت کبا را پدید آورده باشد استفاده از بستر واقبه مبراج زمیننه مناسنبی را بنرای پنردازش این انگناره
پدید آورده است نکته جالا و محل تامل ای است که پیامبران روینت شنده در آسنمانهای هفتگاننه منورد
توجه بنی اسرائیل و یهودی هستند و ردپایی از مشاهده پیامبران دیگری چون مسیح ,زکرینا و یحینی و در
آنها دیده نمیشود و ای نشان میدهد که انگیزه خاصی در ای گزینش بنوده اسنت هنر چنند اصنل مبنراج
نبوی به دلیل ن

قرآنی و تواتر روایات قطبی است اما افزودن شاخ و برگ ها به ای واقبه از سنوی راوینان

قابل انکار نیست همانطوری که شماری از منتادان روایات مبراجیه بدان تصریح دارند

131

در نتیجه احادینث

کبا و ابوسبید به دلیل مضمون مشترک به نظر میآید که در دوره ببثنت نبنوی مطنرح نبودنند و ببندها در
دوره صحابه پدید آمدهاند
 .1.1دوره صحابه

پیش از تحلیل وضبیت تاریخی ای دوره ابتدا الز است درباره پرسش ذیل ماداری درنگ داشته باشیم:
آیا مسلمانان عصر رسول خدا به جمال یوسف (ع) اعتااد داشتند
ممک است گفته شود که به دلیل آگاهیهای تاریخی یا ارتباط آنها بنا اهنل کتناب این آگناهی بنرای آننان
حاصل بوده است؛ لک به نظر میآید ای آگاهی بر فرض وجود آن عمومیت نداشت زینرا مسنتلز تنرویج
آموزههای توراتی در میان مسلمانان بود که با ممنوعیتهای نبوی روبرو بنود ,البتنه پنیشتنر اثبنات واقبینت
داشت ای انگاره در تورات الز است که پیشتر گذشت که چنی ادعایی از تورات قابل اثبنات نیسنت؛ در
نتیجه حتی با فرض ارتباط و آگاهی مسلمانان از تورات چنی اعتاادی قابل اثبنات نیسنت در قنرآن نینز آینه
صریحی در ای مدعا وجود ندارد و اگر بود به طور قطع کبا و دیگران بهتر بود بنا قرآننی سنازی مندعای
131

نک « :تأملّی در روایات مبراج »
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خود اعتبار بیشتری برای آن میتراشیدند میتوان با سبک شناسی مت روایات کبا و ابوسبید حتی خنالف
آن ادعا کرد که نه تنها مسلمان چنی آگاهی نداشتند بلکه شاید تردیدهایی نیز درباره آن وجود داشت این
ادعا را با نشانه شناسی در مت روایات کبا و اب اسحاق میتواند تاویت نمود زیرا نوعی اصرار و تاکید در
ادعای زیبایی برجسته یوسف (ع) در روایات آندو دیده میشود و ای با آگاهی و اطمینان قبلی مسنلمانان از
ای امر قابل جمع نیست؛ اساساً اگر مسلمانان به ای امر آگاهی داشتند نینازی بنه این اصنرار و اطنالع آنندو
نبود اما اینکه ایندو از ای اصرار و اغرا ق به دنبنال چنه هندفی بودنند اساسن ًا چنرا وارد این ماولنه شندند
پرسشهایی است که پرداخت به آنها مجال وسیبی میطلبد اما به اختصار میتوان گفت که زمینه هنایی بنرای
طرح آن موجود بوده است که میتوان به استفاده از آن برای برتری جنویی اهنل کتناب در تفضنیل یوسنف
(ع) بر رسول خدا اشاره کرد که به عنوان ینک فضنیلت و خصیصنه منحصنر بنه فنرد یوسنف (ع) منیباشند
همچنی سبک قصه سرایانه در هر دو روایت کبا و انس با ادبیات و فضنای فرهنگنی ببند از رحلنت نبنوی
که زمینه را برای حضور قصاص در مساجد و منابر فراهم شده بود ,138انطباق بیشنتری دارد بنه طنور مبمنول
ای گونه حکایات ساختاری عوا پسند و طوالنی دارند که در ای دو روایت نیز نشنانه هنای آن دینده منی-
شود در نتیجه میتوان گفت که خاستگاه اولیه احادیث جمال یوسف (ع) دوره صحابه است و کبنا نانش
بنیادی در طرح آن داشت و ببدها از سوی صحابه متمایل به وی نشر یافت
 .1.2دوره تابعان

در ای دوره آموزه جمال یوسف (ع) ببد از تالشهای کبا و اب اسحاق در اقناع نسنبی برخنی از صنحابه و
ترویج آن به مدد آنان آموزه ای مابول میان برخی از محدثان شناخته شد در ای میان بصره به دلیل حضنور
سمره ناش زیادی در ترویج ای آموزه داشت همچنی ببدها چون اب اسحاق از مدینه به عراق ( به احتمنال
بسیار قوی بغداد یا بصره) آمد و کتناب المبتندأ و المغنازی خنود را در عنراق بنه درخواسنت خلیفنه عباسنی
تدوی کرد ای آموزه از طری نشر نسخه های کتاب وی سرعت بیشتری در مدرسه های همجنوار آن چنون
کوفه و ری در ایران یافت از اینرو حضنور راوینان بصنری و رازی در حلانه هنای مشنترک اصنلی وفرعنی
نالهای اب اسحاق کامالً منطای می نماید زیرا عمده روایان و کاتبان وی از ای دو شهر هستند بنه هنر روی
حمایت خلیفه عباسی از کتاب اب اسنحاق در تنرویج ,تاییند و توسنبه محتنوای آن در سنایر مندارس نانش
آفری بود و به عنوان پشتوانه سیاسی و اجتماعی برای آن محسنوب منی شند ببند از دوره تاببنان ,در عصنر
تدوی جوامع اولیه روایات کبا و اب اسحاق با نوعی مااومت در انتاال روبرو شد روایت کبنا بنه دلینل
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شبهه تدلیس در شیوخ از طری حس بصری با محدودیت شدید در نال روبرو شد و به جوامنع اولینه رواینی
راه نیافت روایت اب اسحاق مسیر خود را در میان شاگردان بصری و رازی از طری کتاب خود اب اسنحاق
ادامه داد ولی روایت ابوسبید به دلیل اقبال برخی از اصحاب حدیث متاد چون احمد بن حنبنل ,ابنویبلی,
اب ابی شیبه کوفی شیوع یافت و وارد صحیح مسلم شد
نتیجهگیری

حدیث نخست برای اولی بار در بازه زمانی  12تا  32هجری از سوی کبا ا حبار در مدرسه مدینه مطرح
شد؛ به دلیل حمایت خلیفه دو از جایگاه کبا در نال قص

و آموزههای اهل کتاب ,اقدا وی در

برگردان نادرست و توا با اغراق از دیدگاه تورات درباره زیبایی یوسف (ع) از سوی برخی از صحابه
مابول واقع شد اسلوب قصه سرایانه ای روایت و اطناب آن نشانههایی از انطباق ساختاری آن با وضبیت
قصه گویان در ای دوره تاریخی است که به تفصیل و پیچیدگی در نال زیبایی یوسف (ع) گرویده و بدی
منظور آنرا در پیوند با زیبایی آد ترسیم کرده است؛ حدیث دو به احتمال زیاد در نیمه دو قرن اول در
مدینه متاثر از روایت کبا و با استفاده از ظرفیت داستان مبراج رسول خدا بازسازی شد اطناب ,ساختار
قصه ,ترویج پیامبران بنی اسرائیل نشانه هایی از اثر پذیری گوینده آن از وضبیت حاکم در ای دوره است؛
البته نظر به حضور اب اسحاق در نال ای روایت جبل آن در مدرسه بصره نیز محتمل است اب اسحاق در
نیمه دو قرن اول هجری به دلیل عالقه شدید به انتاال آموزههای اهل کتاب در نوشته های خود ناش جدی
در ترویج دیدگاه کبا درباره جمال یوسف (ع) داشت تبارشناسی کبا االحبار و اب اسحاق نشانههایی
از گرایشات ای دو به اهل کتاب را اثبات میکنند زیرا هر دو دارای تبار یهودی و مسیحی بوده و یکی از
علل اعراض عالمان مباصر آندو اعتماد آنها به آرای اهل کتاب بوده است؛ مسلمان قرن اول بدلیل عد
آگاهی از مت عبری تورات یا دسترسی به ترجمه عربی آن امکان ارزیابی اقوال کبا و اب اسحاق را
نداشتند سمره در انتشار مناوالت کبا در بصره ناش داشت و به دلیل وجاهت سیاسی و اجتماعی در پرتو
عنوان صحابه ,نال وی ناد پذیر نبود اعتماد خلیفه عباسی به اب اسحاق در نگارش المبتدأ و المغازی نیز به
تثبیت ای باور در اذهان راویان و مسلمانان منجر شد البته هوشمندی شماری از محدثان سه قرن نخست
هجری در اعراض از ای روایات قابل انکار نیست حدیث سو نیز تلخی

روایت دو از طری اب اسحاق

در مدرسه بصره بازتابید هر چند طرق دیگری نیز برای آن در سایر مدارس گزارش شده است اما به نظر
میآید ب مایه اصلی ای رو ایت همان نال اب اسحاق از ابوسبید خدری است که ویرایش و تلخی

یافته

است در نتیجه میتوان گفت احادیث جمال یوسف (ع) در نیمه اول قرن هجری در بو مدرسه حدیثی
مدینه از سوی کبا ا حبار مطرح گردید ببد از کبا ابتدا سمره ب جندب و سسس اب اسحاق در انتاال
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ای احادیث در مدرسه بصره ناش جدی داشتند ببد از پیرایش کتاب اب اسحاق از سوی اب هشا رگه-
هایی از ای احادیث منسوب به صحابه بازماند و از ای طری در برخی از جوامع اصحاب حدیث متاد اهل
سنّت بازتابید اما در غالا آنها که رویکرد متنی نیز در اعتبار سنجی مناوالت اهل کتاب داشتند ,گزارش
نشد در ابتدای قرن چهار هجری طبری با تجمیع و گزارش ای احادیث در تفسیر خود ,کارکردی
تفسیری برای آنها در داستان سوره یوسف (ع) قائل شد و سسس اب ابی حاتم رازی همانها را با تکمیل مت
گزارش کرد در پایان ای قرن حاکم نیسابوری با ادعای تصحیح ای احادیث بر مبنای مسلم و بخاری به
دنبال اعتبار بخشی به آنها بود تا کاستی اعراض صاحبان جوامع مبتبر اهل سنّت از ای احادیث را جبران
کند ولی تصحیح وی با نادهایی روبروست به واقع خاستگاه پدیداری ای احادیث مدینه بود سسس به بصره
انتاال یافت لک مسیر انتاال آنها با آسیاهای جدی روبرو شد
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