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مسأله اصلی این مقالهه اسهت .نتهایی ایهن پهژوهش نشهان مهیدههد کهه در موضهوم جمهال

یوسف دو روایت از طری کعب األحبهار (م34ق ،شهام) و ابهن اسهحاق (م151ق ،بغهداد)
گههزارش گردیههده و روایههت سههوم از طری ه انههس بههن مالهه( (م93ق ،بصههره) بههه رسههول خههدا

نسههبت داده شههده اسههت .بهها وجههود حضههور برخههی از صههحابه بههه عنههوان حلقههه مشههتر
احادیههث اول و دوم ،صههاحبان جوامههع حههدینی اهههل سه ّهنت تهها ابتههدای قههرن سههوم هجههری

چندان متمایل به گزارش آنهها نبودنهد تها ایهن کهه طبهری (م310ق) در تفسهیر جهامع البیهان

آنها را گزارش کرد .روایت سوم ،هر چند در صحیح مسهلم و برخهی از منهابع متقهدم بهر وی
آمهده ،امهها در سهند آن ،سههمام نابههت بنهانی از انههس بها تردیههد جههدی رو بهه رو اسههت .حهها کم

نیشابوری (م405ق) در کتاب المستدر علی الصحیحین همه ایهن روایهات را بها ادعهای
تصحیح اسانید آنها بر پایه مبانی صحیحین گزارش کهرده و نهوعی صهحت اسهانید بهرای
آنهها قایههل شهده اسههت .از نگهاه رجالیههان اهههل ّ
سهنت تضههعیف طهرق ،تههدلیس در شههیو ،
راویان مجهروح ،معهنعن بهودن سهند ،خلها در اسهناد ،اعهران محهدنان مدینهه ،شهیوم در

مدرسه بصره ،مخدوش بهودن تصهحیح حها کم از جملهه چالشهها و مسها ل فهرا روی ایهن

احادیههث اسههت کههه در میههزان اعتبههار آنههها انههر گههذار بههوده اسههت .از سههوی دیگههر ،مقایسههه
مضامین این احادیث بها تهورات نشهان مهیدههد کهه دارای بنمایهه تهوراتی هسهتند؛ زیهرا در

بخشههی از سههفر پیههدایش بههه زیبههایی عههادی دوره جههوانی وی اشههاره شههده اسههت .در نیمههه

نخست قرن اول هجری کعب األحبار با گرته بهردار ی نادرسهت از تهورات ،زیبهایی اقهراق

گونه یوسف

را در مدرسه مدینه مطرح کهرد و در نیمهه دوم ایهن قهرن ،از طریه برخهی از

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران (.)ali.rad@ut.ac.ir

3

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

صحابه متمایل به ایشان در مدرسه بصره نشر یافت .ابن اسحاق در تثیبت این متون بهه

عنهوان حههدیث در قههرن دوم هجهری نقههش جههدی داشهت و بعههد از آن در میههرا اصههحاب

حدیث  -که فقا سندگرا بودند  -تلقی به روایت شد و در میرا

روایی جای گرفت.

کلیددددد وا ههددددا آسیبشناسههههی حههههدیث ،اسههههرا یلیات ،تاریخ گههههذاری حههههدیث ،جمههههال

یوسف

.

درآمد
بر اساس مضمون شماری از احادیث ،یوسف

زیبهایی فهوق العهادهای داشهته اسهت کهه

همانند آن را دیگران نداشته و نخواهند داشهت .در ایهن پژوههه ایهن احادیهث را بهر اسهاس روش

ترکیبههی تحلیههل دسههناد و مههتن 2،تاریخ گههذاری کههرده و اسههانید آنههها را آسیبشناسههی کههردهایههم.
رهیافت مقاله این است که نشان دهد خاستگاه اصلی ،مسهیر و فرآینهد انتقهال آنهها بهه جوامهع

روایی چگونهه بهوده اسهت و اسهناد و مصهادر ایهن احادیهث از چهه اعتبهاری برخهوردار اسهت بهه
جهت محدویت نشر ،این مقاله به بررسی این احادیث در جوامع روایی متقهدم اههل س ّهنت تها
قرن پنجم هجری محدود شد و بخش احادیث شیعی در مقالهای مستقل نشر خواههد یافهت.
تا جایی که برای نگارنهده میسهور بهوده ،مهتن روایهات در تمهامی مصهادر حهدینی شهناخته شهده

جست و جو شده اسهت و در صهورتی کهه حهدینی در بهیش از یه( منبهع گهزارش شهده باشهد ،از

کهن ترین تا متأخرین آن استناد داده شده است .هر روایت را بهه نهام اولهین راوی آن نام گهذاری

نمودهایم .مقاله در سه بخش اصلی گونهها ،آسیبها و تاریخ گذاری سامان یافته است که از
برآیند دو بخش نخست ،تحلیلی از پدیداری این احادیث در بخش سوم ارا ه شده است.

در اهمیت این پژوهه همین بس که به دنبال سنجش اعتبار روایات در ی( موضوم مرتبا

بههه تههاریخ انبیهها اسههت .پههیش فههرن نگارنههده ایههن اسههت کههه شههرط اعتبههار هههر داده روایههی ،احههراز

اعتبهار اسهناد و مصهادر آن ا سهت؛ روایههاتی کهه در مصهادر ضهعیف گهزارش شههده باشهند یها بهر انههر
فرآیندی مشکو در جوامع حدینی رخنه کرده باشند ،شایسته استناد و ارجام بهرای انبهات یها

تبیین آموزه های دینی نیستند؛ هر چند که آموزه مذکور اخالقی ،تاریخی یا عرفهانی باشهد یها بهه

عنوان پیشفرن در تفسیر سایر داده دینی بویژه آیات قرآن انر گذار باشهد .فرهنهد دینهی بایهد
مجموعه متوازن از داده های معتبر دینی شکل گرفته باشد و تساهل در بخشی از آن و تهرجیح
بخشی بر بخش دیگر روا نیست .از ایهن رو ضهروری اسهت کهه اعتبهار صهدوری ههر داده روایهی،
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« .2تاریخ گذاری احادیث بر اساس روش ترکیبی تحلیل دسناد و متن» ،ص.149 -127

اعتبار مصدر و سند مساوی با اعتبارحدیث است ،بلکه به عنوان شرط الزم و نه شهرط کهافی

احراز آن ضروری است .در اعتبارسنجی صدور ،توجه بهه نقهد بیرونهی و تاریخ گهذاری ضهرورتی

 .1گونهها
 .2 - 1بازیابی متون

توجهه بههه روش کلیههدواژه و روش مفهههومی ،معیههار مهها در باز یههابی احادیههث جمههال یوسههف

ب ههوده اس ههت .از ای ههن رو احادی ههث مش ههابه مض ههمون جم ههال یوس ههف

یوسف

 ،چ ههون مف ههاهیم حس ههن

و صورت بدرگون وی نیز در این مرحله بازیابی و گزارش شده است .ترتیب گزارش

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

انکار ناپذیر است ،اما محققان مسلمان در مطالعات نقد احادیث کمتر بدان توجه می کنند.

احادیث جمال یوسف

پیش از تحلیل محتهوای آن ،بررسهی و سهنجش شهود .البتهه ایهن سهخن بهدین معنها نیسهت کهه

روایات بر پایه قدمت راویان آنهها بهوده اسهت تها از ایهن طر یه تهأنیر و تأنرهها ،تغییهر و تبهدیلهای

احتمالی در متون و اسانید را باز شناخت.
 .1 -2 - 1روایت کعب األحبار

بههر پایههه ایههن روایههت از کعههب األحبههار ( 32سههال قبههل از هجههرت _ 34ق حمههص ) خداونههد

زیبایی را به سه بخهش تقسهیم و دو سهوم آن را بهه یوسهف

چنین درجهای را از حسن و جمال نداده است:

عطها کهرده و بهه فهردی از انسهانها

ن
احلسی بن محید ،ثنا مروان بن جعفر السمری ،حدثین محید
أخبر ین أبو سعید األمخیس ،ثنا
بن معاذ ،حدثین مدرك بن عبد الرمحن ،ثنا احلسن بن ذكوان ،عنن احلسنن ،عنن سنرة ،عنن
كعب قال :مث ولد لیعقوب یوسف الصدیق الذی اصطفاه اهلل و اختاره و أ كرمن و قسن لن
3
الثلثی و قس ن
ن
بی عباده الثلث؛
احلمال
من ج

سپس خداوند یوسف

را به یعقوب اعطا کهرد؛ همهان یوسهف

راسهت گویی

که خداوند او را برگزید و گرامیاش داشت و از جمال دوسوم آن را به او داد و ی(
سوم دیگر آن را میان بندگان خود توزیع کرد.

ادامه این روایت تالش دارد پیوندی میان آدم و یوسف

از دست رفته آدم را به یوسف

برگرداند:

در زیبایی ایجهاد کنهد و زیبهایی

و كان یشب آدم یوم خلق اهلل و صوره و نفخ فی من روح قبل أن یصنیب اععصنی  ،فلمنا
 .3المستدر علی الصحیحین ،ج ،2ص.573 - 572
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احلمنال و الننور و
عیص آدم نزع من النور و الهباء و احلسن ،و كان اهلل أعطی آدم احلسنن و ج
الهبناء ینوم خلقن فلمنا فعنل و أصناب النذنب ننزع ذلنو منن  ،مث وانب اهلل ندم الثلنث مننن
احلمننال و النننور و
احلمننال مننت التول ن الننذی ،نناب علی ن  ،مث ون اهلل أعطننی یوسننف احلسننن و ج
ج
ن
الهباء الذی نزع من آدم حی أصاب الذنب و ذلنو أن اهلل أحنب ان ینری العبناد انن قنادر
م
احلمال ما مل یعطن أحند منن الننا  ،مث أعطناه
عیل ما یشاء و أعطی یوسف من احلسن و ج
اهلل العلن لتیلیننل الرویننا و كننان نمبننر لنناألمر الننذی رآه ك منامن انن سننی ون قبننل أن ی ننون
علم اهلل كمنا علن اندم األ سناء كلونا و كنان وذا ،بسن رأینل الننور ك كنواح و كنان وذا
4
 ،ل رأیل شعاع النور ك كالم و یلهتب الهتالا ن
بی ثنایاه.

 .2 - 1روایت ابوسعید خدری

برابههر مضههمون ایههن حههدیث رسههول خههدا چهههره یوسههف

را بههه سههان مههاه شههب چهههاردهم

توصیف کرده است .متن این روایت به نقل ابوسعید خدری (م  64یا  74ق ،مدینه) از رسهول

خدا

چنین است:

حممد بن یوسف العدل ،ثننا حممند بنن عمنران النسنوی ،ثننا أمحند بنن ااینر ،ثننا الف نل بنن
غننا  ،ثنننا سننلم بننن الف ننل ،حنندثین حممنند بننن وس ن ا  ،عننن رلب بننن القاس ن  ،عننن أ
اارلن ،عن أ سعید ن
یقنول و انو یصنف یوسنف ن
حنی
احلدری قال :سعل رسنول اهلل
م
رآه ك السماء الثالث  ،قال :رأیل رجال صور ،كصورة القمر لیل البندر ،فقلنل :ینا جبر ینل
5
من اذا؟ قال :اذا أخوك یوسف.

 .3 - 1روایت أنس بن مالک

بههر اسههاس ایههن روایههت  -کههه انههس بههن مالهه( (م  93ق ،بصههره) آن را از رسههول خههدا

کرده است  -خداوند به یوسف

و مادرش بخش یا نیمی از حسن را عطا کرده است:

نقههل

(حدثنا) أبو العبا حممد بن یعقوب ،ثننا حممند بنن وسن ا الصننعاین ،و حندثنا عنیل بنن
محشاذ العدل ،ثنا حممد بن غالب ابنن حنرب و وسن ا بنن احلسنن بنن میمنون ،قنالوا ثننا
قنال :أعطنی
عفنان بنن مسنل  ،ثننا محناد بنن سنلم  ،أنبنی ثالنل ،عنن انن  ،عنن الننی
6
یوسف و أم شطر احلسن .اذا حدیث ص یح عیل شرط مسل و مل نمرجاه.

این حدیث ،با همین سند از طری حماد ،از نابت بنهانی ،از انهس در منهابع پهیش از حها کم

6

 .4همان.
 .5همان ،ص.571
 .6همان ،ص.570

شده است 8.همچنین با طرق مختلف و با تف اوت در مقدار از یه( سهوم تها نصهف در زیبهایی
اعطها شهده بههه یوسهف

در دو تفسههیر طبهری و ابهن ابههی حهاتم رازی بازتابیههد و از ایهن طر یه در

 .4 - 1داللت

قدر متیقن و مفهوم مشتر احادیث مذکور این است که یوسف

نوعی زیبهایی خهاص

داشته اس ت .این مفهوم از طری کاربرد واژگان جمال ،حسن ،بدر و اسهلوب حصهر و تأ کیهد در
اعطای این نعمت به یوسف

قابل استنباط است .در کتب لغهت ،جمهال بهه معنهای بهها

(درخشههندگی) و حسههن (نیکههویی و زیبههایی) آمههده اسههت؛ بههرای نمونههه از جمیههل و جمیل ه یهها

در منابع اهل ّ
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سایر تفاسیر روایی و اجتهادی پسین گزارش شد.
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نیشابوری نیز گزارش شده است؛ 7حتی در صحیح مسلم نیز با اندکی تفاوت در محتوا گزارش

جمههال بههرای اشههاره بههه زیبههایی ههاهری زن 10اسههتفاده مههیشههود 11.هههر چنههد از دو واژه جمههال و

حسهن بههرای توصههیف زیبههایی چههره اسههتفاده میشههود ،امهها تفاوتههای ریفههی نیههز میههان آن دو

ادعهها شههده اسههت .از نگههاه عسههکری ،اصههل معنههای جمههال در لغههت عر بههی بههه درشههتی و بزرگههی

حجههم یهها آنههار یهه( شههی اطههالق میشههود و اصههل در اسههتعمال آن بههرای انسههان بههرای توصههیف
افعههال ،اخههالق و احههوال ههاهری فههرد بههوده و بعههدها در توصههیف صههورت بههه کههار رفتههه اسههت؛ بههر

خالف حسن که برای توصیف زیبایی صورت بوده اسهت و بعهدها بهرای رفتهار و احهوال بهه کهار

رفته است.
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در روایت أبو سعید خدری نیز تشبیه صورت یوسف

ادعای زیبایی خاص چهره یوسف

بهه مهاه شهب چههارده نیهز آشهکارا بهر

داللهت دارد؛ ز یهرا مهاه و بهه طهور خهاص وضهعیت آن در

شب چهاردهم نماد زیبایی در فرهند عرب است 13.روشن است که تشهبیه «صهورته کصهور

القمر لیل البدر» بدون هیچ تردیدی بهه زیبهایی و درخشهندگی فهوق العهاده یوسهف

داللهت

ّ
المصنف ابن ابی شیبه ،ج ،7ص.469
 .7ر : .مسند احمد ،ج ،3ص ،148ص286؛ مسند ابویعلی ،ج ،6ص108؛
 .8صحیح مسلم ،ج ،1ص.100 - 99
 .9جامع البیان ،ج ،12ص270؛ تفسیر القرآن العظیم ،ج ،7ص.2136
 . 10نعالبی کاربرد جمیله را برای اشاره به مقداری زیبایی جسهمی زنهان در دوره نخسهت از رشهد هاهری آنهان بهه کهار بهرده
است است (ر : .فقه اللغ (نعالبی) ،ص.)64
 .11العین ،ج ،6ص142؛ الصحاح ،ج ،4ص.1661
 .12الفروق اللغوی  ،ص.166
 .13در شعر کسا ی« :فهی جمال کبدر طالع * بذت الخل جمیعا بالجمال» (الصحاح ،ج ،4ص )1661این معنا روشهن
است که به زیبایی اهری و جسمانی معشوقه خود اشاره دارد.
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صهریح دارد؛ ز یهرا مههاه نمهاد زیبهایی بههوده ،بهه و یههژه در شهب چههاردهم کههه بهه اوج درخشههندگی و

جذابیت خود میرسد.

حهها کم بعههد از مههتن اصههلی روایههت افههزودهای را از قههول ابههن اسههحاق نقههل کههرده کههه بههر همههین

مضمون تأ کید می کند:

م
قنال ابنن وسن ا  :و كننان اهلل قند أعطنی یوسننف منن احلسنن و اعیبن مننا مل یعطن أحند مننن
العن ن
ناعی قبل ن و ب لعننده حننی كننان یقننال :و اهلل أعل ن أننن أعطننی نصننف احلسننن و قسنن
14
النصف انخر ن
بی النا .

کلیدواژه های حسن و هیبت به طور معمول برای توصیف زیبایی چهره افراد به کار مهیرود
ً
که با جمله «ما لم یعطه أحدا من العالمین قبلهه و ال بعهده» بهر انحصهار ایهن فضهیلت و نعمهت

در یوسههف

تأ کیههد دارد .همچنههین در بخههش دوم روایههت کعههب از دو کلمههه حسههن و جمههال

برای تأ کید بر زیبایی یوسف

این زیبایی برای یوسف

استفاده شهده اسهت تها جهای ههیچ گونهه تردیهدی را در تحقه

باقی نگذارد.

همچنین در روایت کعب األحبار نوعی اقراق در ترسیم تأللو نور از دندانهای یوسف

و

دیهده مهیشهود.

بازتاب آن در هنگام سهخن گفهتن وی بهه عنهوان نمادههای زیبهایی یوسهف
ً
وی با عبارت «ما لم یعطه أحدا من الناس» تصریح و تأ کید دارد که آنچه از حسن و جمال بهه
یوسف

داده شده ،به کسهی از آدمیهان داده نشهده اسهت کهه نهوعی انحصهار و برتهری خهاص

زیبایی یوسف

را به لحاظ کمیت و کیفیت نشان میدهد.

حدیث سوم نیز به اعطای بخش یا نیمی از زیبایی به یوسف

و مادر وی اشهاره دارد .در

باره مقصود اصهلی ایهن حهدیث دو احتمهال مطهرح اسهت :نخسهت ،ایهن کهه بگهوییم تلخهیص
مضمون دو روایت نخسهت اسهت و بهر ز یهادت در زیبهایی اعطها شهده بهر یوسهف

و مهادر و ی

تأ کید دارد .دوم ،این که مقصود از آن ،اخبار از اعطای بخشی از زیبایی به یوسف

و مهادر

وی بهوده اسههت و ادعهای انحصههار یها ز یههادت نههدارد؛ امها ایههن احتمهال بهها در نظهر گههرفتن مجمههوم

روایههاتی کههه طبههری گههزارش کههرده 15،مههردود اسههت .ایههن روایههات سهههم یوسههف

و مههادرش را از

زیبایی بیش از سایر موجودات میداند؛ چه آن را ی( سوم بدانیم و چه نصف؛ زیرا ایهن دو بهه
تنهههایی ایههن میههزان از زیبههایی داشههتهانههد .از ایههن رو بههه لحههاظ مضههمونی در شههمار دو روایههت
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 .14المستدر علی الصحیحین ،ج ،2ص.570
 .15جامع البیان ،ج ،12ص.271 – 270

 .2آسیبها
می کنیم .وجود ضعف در سند ،اعم از راوی ضعیف و طری قیر معتبهر ،همچنهین اعهران یها
اقبال محدنان دوره تدوین به این احادیث معیار ارزیابی ما در این بخش بوده اسهت .بها توجهه

به تفاوت آسیبها و کاستیهای گونههای احادیهث ،آسیبشناسهی ههر حهدیث را مسهتقل از
همدیگر آوردهایم.

 .1 - 2آسیبشناسی روایت کعب

اسهالمی قابهل انکهار نیسهت و محققهان

نقش کعب در داخل نمهودن اسهرا یلیات در میهرا
شیعه و اهل ّ
سنهت در این مقوله هم داستان هستند و پژوهشهای جدید نیز همین واقعیت

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

در این بخش مصادر و اسناد احادیث جمال یوسف

را با رویکرد آسیبشناسی بررسی

احادیث جمال یوسف

نخست قرار میگیرند.

16

را انبات کرده است 17.به صریح برخهی از گزارشههای تهاریخی امهام علهی

وی را دروغ گهوی

حرفههای خوانههده و در حضههور خلیفههه دوم وی را تکههذیب کههرده اسههت .دالیههل و زمینههههای ایههن
برخورد جهدی و سهخت امهام بها وی در برخهی از پژوهشههای کاو یهده شهده اسهت 18.محققهان
اهل ّ
سنت و شیعه به عدم اعتماد بر منقوالت وی تصریح دارند و حتی بر کذب و خرافه بودن
شماری از آنها تأ کیهد دارنهد؛ بهرای نمونهه ابهن کثیهر یکهی از علهل تضهعیف بسهیاری از منقهوالت
تاریخی را استناد آنها به کعب االحبار دانسته است 19.بخاری و ترمذی نیز با گهزارش برخهی از
روایات تردیدهای ضمنی خود را در باره میرا

اهل کتاب و کعب االحبار گوشهزد کردهانهد.

20

به دلیل حمایت دستگاه خالفت از کعب االحبار بسیار طبیعهی و عهادی بهه نظهر مهیرسهد کهه
اقوال وی در قصص انبیا از اقبال عوام برخوردار شود.

به نظر نگارنده خاستگاه اقوال محمد بن اسحاق نیز همین کعب االحبار اسهت کهه بهه نهام

برخههی از صههحابه برچسههب خههورده اسههت .انباشههت ایههن اقههوال بههه مههرور در ذهنیههت صههحابه و

تابع ان تأنیر گذاشته و در منابع مکتوب ،با اسهناد بهه برخهی از صهحابه اطمینهانی قیهر واقعهی از
ّ
المحمدی  ،ص.153 - 152
 .16الوضاعون و احادینهم ،ص47؛ معالم المدرستین ،ج ،1ص291؛ أضوا علی السن
 .17کعب األحبار مسلم الیهود فی االسالم؛ کعب األحبار و تسبقه دراس لألنر الیهودی فی الحدیث النبوی و التفسیر.
 .18الصحیح من سیر اإلمام علی  ،ج ،13ص.51 – 49
 .19البدای و النهای  ،ج ،1ص19؛ ج ،1ص40؛ ج ،2ص75؛ ج ،2ص160؛ ج ،6ص70 – 69؛ ج ،8ص.117 – 116
 .20الصحیح ،ج ،8ص160؛ السنن ،ج ،4ص.260
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این آرا حاصل شده است .اقوال کعب االحبار با هوشهمندی وی و حمایهت دسهتگاه خالفهت

و سادهلوحی برخی از صحابه فرآیند پیچیدهای طی نمود و تبهدیل بهه حهدیث نبهوی شهد .وی
بهرای ایههن منظههور نیاز بههه شههاگردانی داشههت کهه مصههاحبت رسههول خههدا را در کههرده و تمههایالت
سیاسهی بهه خالفهت نیهز داشهتند .لهذا ایههن گزافهه نیسهت کهه ادعها شهود وی اقهران یهودگرایانههه

خود را در استناد سخنان خود به عنوان روایت به رسول خدا بهه فراسهت انجهام مهیداد و تهالش

داشت هماره شام را بر مدینه و مدارس حدینی اسالمی برتری بخشد.

21

 .1 - 1 - 2حدیث معنعن

س ههند ای ههن روای ههت دارای دو بخ ههش اس ههت :بخ ههش نخس ههت ب ههه ش ههکل تح ههدیث ش ههفاهی از

اخمسی کوفی تا حسن بن ذکوان است کهه حها کم آن را بهه شهکل مسهند و متصهل آورده اسهت.

بخههش دوم  -کههه در اصههل بخههش اصههلی سههند نیههز هسههت  -بههه شههکل معههنعن بههوده و از حسههن
بصری شروم شده و با واسطه سمره به کعب االحبار مهیرسهد .از وضهعیت سهند پیداسهت کهه
حهها کم آن را در کوفههه از اخمسههی شههنیده اسههت و سههایر راو یههان ،بههه جههز کعههب ،کههوفی هسههتند.

نمونههای مشابه دیگری با همین سند در المستدر گزارش شهده اسهت کهه مضهمون قصهص
انبیها دارنههد .ایهن نمونهههها شهاهدی بههر ایهن مههدعا هسهتند کههه اخمسهی طر یه نیشهابوری بههه ایههن
روایات بوده است 22.در همه این نمونه ها نقل حسن بصری از سمره معنعن است که از اعتبار

اعتبار آن می کاهد؛ زیرا هماره به قرینه عدم امکان مالقات یها عهدم اسهتمام از شهیخ یها حهذف
راوی ضعیف از سند احتمال تدلیس در مروی منهه را بها خهود دارد 23و حهداقل ایهن کهه سهند را

دچار ارسال یا ابهام میکند 24و برای اعتبار آن شرایا خاصی الزم است.

25

حها کم متوجهه ایههن ضهعف در سههند خهود بههوده و در طهرد نگههره عهدم اسههتمام حسهن بصههری از

سمره مینویسد:

و حدیث سرة ب یتوا متوا ان احلسن مل یسمت من سرة فإن قد ست من .

26

این داوری حا کم نشان میدهد که جریان یا رهیهافتی نسهبت بهه ایهن طر یه و سهمام تردیهد
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 ،ص.238 - 237
 .21مصر و أهل البیت
 .22المستدر علی الصحیحین ،ج ،2ص 591و .564
 .23الرواشح السماویه ،ص269؛ شرح صحیح مسلم ،ج ،1ص.33
 .24الرواشح السماویه ،ص.99
 .25شرح صحیح مسلم ،ج ،1ص 32و 127؛ التمهید ،ج ،1ص.2
 .26المستدر علی الصحیحین ،ج ،1ص.215

دو روایهت استشههاد کهرده اسهت ،ولهی بهه دنبههال آن بهه اخهتالف عالمهان در احتجهاج بهه روایههت

سمره از طری حسن تصر یح دارد؛ 27هر چند که در ادامه به همین امکان گراییده است:

شههایان ذکههر اسههت کههه بیشههتر اسههناد سههمره در مسههند احمههد بههن حنب هل نیههز از طر ی ه قتههاده ،از

حسن بصری ،از سمره است 29و در سایر مصادر حدینی نیز همهین طر یه مشههود اسهت 30.بهه

نظر مهی آیهد تردیهد در ایهن سهمام اعتبهار خیلهی از روایهات سهمره را بها تردیهد جهدی رو بهه رو کهرده
است که امنال ذهبی را به این دلیل تراشی واداشته است.

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

فالص یح لزوم ابحتجاج بروایت عن  ،و ب عبرة لقول من قال من األمئن  :مل یسنمت احلسنن
م م
28
من سرة ،ألن عندا علما اائد عیل ما عندا من نیف ساع من .

احادیث جمال یوسف

جدی داشته است .بعدها نیز ذهبی برای امکان این استمام بهه ادعهای خهود حسهن بصهری در

 .2 - 1 - 2حدیث مقطوع

مصدر اصلی این روایت کعب االحبار است و دقت در سند نشان میدهد که مضمون آن

قهول و رأی وی اسهت؛ بهدون ایهن کههه آن را از صهحابی نقهل کهرده باشهد یهها بهه رسهول خهدا اسههناد

داده باشد .از این رو جز روایات مقطوم است؛ زیرا بیان گر گفتهار یها کهردار تهابعی اسهت 31.لهذا

دارای اعتبار روایت مرفوم و موقوف نیز نیسهت 32.حضهور کعهب االحبهار در مصهدر اولیهۀ شهمار

متعهددی از روایههات کتههاب تهاریخ انبیهها المسههتدر پررنهد اسههت و آنههها از طر یه راو یههانی چههون
ابهوهریره ،عکرمهه و  ...نقهل شهده اسهت و اعتبهار چنهدانی بهه منقهوالت آنهها در تهاریخ و قصهص

انبیا وجود ندارد.

 .3 - 1 - 2جر ح شخصیت سمره

سههمره بههن جنههدب (م  59ق ،بصههره) راوی ایههن حههدیث از کعههب األحبههار ،از شههمار صههحابه

مشکو الحال است 33.وی جزو ده نفر صحابی بوده اسهت کهه رسهول خهدا پیشبینهی تلخهی
 .27سیر اعالم النبال  ،ج ،3ص.186
 .28تاریخ االسالم ،ج ،4ص.232
 .29مسند احمد ،ج ،5ص.23 -7
 .30سنن سعید بن منصور ،ج ،2ص 239و 325؛ سنن الدارمی ،ج ،1ص362؛ ج ،2ص ،139ص 254 ،191و 264؛ سنن
ابن ماجه ،ج ،1ص 358 ،348 ،297 ،275و .593
 .31معجم مصطلحات الرجال و الدرای  ،ص.170
 .32الرواشح السماویه ،ص.264
 .33وی بسیار سخت گیر بر خوارج بود و شمار زیادی از آنها و دیگر مخالفان زیاد بن ابیه را در بصره و کوفه به قتل رسهاند و
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ً
برای مرگ آخرین فرد آنها کرده بود« :آخرکم موتا فی النار» و سمره آخرین نفری از آنهان بهود کهه از

دنیا رفت و در آب داغ جان سپرد.

34

شخصههیت سههمره دو مرحلههه دارد :دوره صههحابی گری وی در عصههر نبههوی در مدینههه کههه بههه
دلیل وجود سایر صحابه امکان مخالفت بها س ّهنت و سهیره نبهوی نداشهت .دوره دوم از ورود بهه
سیاست و پذیرش قدرت از سوی معاویه و زیاد بن ابیه تا مرگ وی است که با اعهالم وفهاداری

عملههی بههه بنههی امیههه بههه یکههی از عمههال آنههها تبههدیل شههد .گزارشهههایی از انحههراف وی در دوره
خلیفه دوم موجود است که به دلیل اقدام به خرید و فروش شراب مورد لعهن خلیفهه واقهع شهد.
رابطه وی با زیاد بن ابیه تا حدی نزدی( بوده است که وی وقتی از کوفه آهند بصهره مهیکهرد،

او را خلیفه خود قرار میداد .وی به بهانه گرایش به خوارج خون افراد بیشماری را ریخت.

35

شخصیت سمره به دلیل ارتکهاب گناههانی چهون همکهاری بها ز یهاد بهن ابیهه و معاو یهه ،قتهل

عههام بی گناهههان ،اقههدام بههه خر یههد و فههروش شههراب ،آزار همسههایه ،جعههل فضههایل بههرای معاو یههه و
ا هار ضدیت با امام علی

جرح شده است 36.وی در سپاه عبیهد ا بهن ز یهاد نقهش جهدی

در تحری( مردم برای خروج علیه امام حسهین

و جنهد بها وی در کهارزار عاشهورا داشهت.

37

به طور خالصه برآیند شخصیت و کارنامه سمره نشان میدهد که وی از جمله کارگزاران خا
اسههالم امههوی و احیههاگران فرهنههد جههاهلی بههود کههه در پوشههش صههحابی بههه دنبههال مشه ّهوه نمههودن

چهره اسالم و تشویش در آنار اسهالمی بهود 38.حهال پرسهش ایهن اسهت کهه بها ایهن تضهعیفهها و
تردیههدها در شخصههیت سههمره چگونههه مههیتههوان منقههوالت دوره دوم حیههات وی اعتمههاد کههرد از

اهر سند برمیآید که سمره با کعب  -که نزد خلیفه دوم و معاو یهه از وجاههت برخهوردار بهود -

ارتباط داشته و از این طری اقوال وی را در مدارس کوفه و بصره ترویی داده است .شهایان ذکهر
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خود در بصره یا کوفه به طرز فجیعی از دنیا رفت .دانشیان اهل ّ
سنت پیش گویی نبوی در باره مرگ سمره وی را چنهین
گزارش و تطبی میکنند که سمره دچار سرماخوردگی شدیدی شد؛ به گونهای که از درون احسهاس سهردی و یخنهاکی
شدیدی میکرد و گرمای حررات آتش او را گرم نمیکهرد تها ایهن کهه بهرای وی حمهام در آب داغ را تجهویز کردنهد و وی در
دیگی پر از آب داغ تلف شد (سیر اعالم النبال  ،ج ،3ص185؛ تاریخ االسالم ،ج ،4ص.)234
 . 34ابوهریره هماره از مرگ پیش هنگام سمره از وی هراس داشت و بهر خهود میلرزیهد و بیههوش مهیشهد .اگهر میخواسهتند
ابهوهریره را بههه خشههم آورنههد ،بههه او مههیگفتنهد :سههمره از دنیهها رفههت .ابههوهریره یهه( سهال قبههل از سههمره از دنیهها رفههت (تههاریخ
االسالم ،ج ،4ص.)233 – 232
 .35سیر اعالم النبال  ،ج ،3ص186؛ االصاب  ،ج ،3ص.150
 .36الحدیث النبوی بین الروای و الدرای  ،ص.394 – 389
 .37شرح نهی البالق  ،ج ،4ص.78
 .38موسوع المصطفی و العتر  ،:ج ،8ص.12

شام نیز از دنیا رفت.

 .4 - 1 - 2تضعیف محتوایی روایات سمره

بالل»« ،خل المهرأ مهن ضهلع»« ،جهواز حلهب الماشهی بغیهر دذن أصهحابها»« ،اإلذن فهی شهرب
النبیههذ بعههد مهها نهههی عنههه»« ،الههدجال یبههرك األ کمههه واألبههرص» و «وحههی الشههیطان دلههی حههوا » بهها

ایههرادت و مناقشههههای محتههوایی رو بههه رو اسهت 39و از ههاهر آنههها خهها مشههی فقهههی _ سیاسههی
سهمره و تمایههل وی بههه تههرویی آموزههههای جههاهلی و اهههل کتههاب پیداسههت .روایههت وی از کعههب

األحبار در موضهوم جمهال یوسهف

نیهز در شهمار همهین دسهته از منقهوالت وی اسهت کهه بهه

دنبال ترویی اندیشههای جاهلی و توراتی بوده است.

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

شههماری از روایههات مههردود سههمره چههون« :المیههت یعههذب بالنیاح ه علیههه»« ،ال عبههر بههأذان

احادیث جمال یوسف

است کعب در اواخر عمر خود بهه شهام نهزد معاو یهه رفهت و مقهام ارجمنهدی یافهت و در حمهص

 .2 - 2آسیبشناسی روایت خدری
 .1 - 2 - 2تصحیف سند و تقطیع متن

سند این روایت در سیره ابن هشام حمیری  -که تهذیب و تلخیص سیره ابن اسحاق است

 با سندی متفاوت از سند المستدر نقل شده است که احتمال تصحیف یا تحر یهف سهنداز سوی حا کم نیشابوری را تقویت میکند .ابن هشام این حدیث را چنین نقل میکند:

قنال:
قال ابن وس ا  :وحدثین جعفر بنن عمنرو ،عنن القاسن بنن حممند :أن رسنول اهلل
اشتد غ ب اهلل عیل امرأة أدخلل عیل قوم من لی مهن  ،فی كنل حنرائهب  ،و اعلنت عنیل
عوراهت  .مث رجت ویل حدیث أ سنعید ن
احلندری قنال :مث أصنعدین ویل السنماء الثانین  ،فنإذا
فهیا النا ن
احلال عییس بن مر ،م ،و م ی بن اكر یا ،قال :مث أصعدین ویل السماء الثالث  ،فإذا
فهیا رجل صور ،كصورة القمر لیل البدر ،قال :قلل :من اذا یا جبر ینل؟ قنال :انذا أخنوك
40
یوسف بن یعقوب.

تعبیهر ابهن هشهام در طر یه یها اسهناد ابههن اسهحاق بهه ابوسهعید خههدری سهاکت اسهت و بههرای

کشف آن الزم است به ابتدای این بخهش  -کهه گهزارش داسهتان معهراج نبهوی اسهت  -مراجعهه
کنیم .ابن هشام سند ابن اسحاق در گزارش وقایع معراج را چنین گزارش کرده است:

قال ابن وس ا  :و حندثین منن ب أهتن  ،عنن أ سنعید ن
احلندری _ ریض اهلل عنن _ أنن قنال:

 .39الحدیث النبوی بین الروای و الدرای  ،ص.389
 .40السیر النبوی  ،ج ،2ص.275
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سعل رسنول اهلل
قط أحسن من .

41

م
یقنول :عنا فرغنل نا كنان ك بتنل اعقند  ،أمل اععنراج ،و مل أر شنی ا

و در ادامه ابن اسهحاق در گهزارش حهواد

می کند :

آسهمان دنیها در شهب معهراج ایهن سهند را گهزارش

أن قال، :لقنین
قال ابن وس ا  :و حدثین لعض أال العل عمن حدث عن رسول اهلل
ن
ن
حنی دخلنل السنماء الندنیا ،فلن یلقنین ملنو ...و قنال أبنو سنعید احلنندری ك
اعال ئ ن
42
حدیث ...

عدم تصریح ابن اسحاق به واسطه های خهود بها ابوسهعید خهدری و یهاد کهرد آنهان بها تعبیهر «و

حههدننی مههن ال أتهههم» و «بعههأ أهههل العلههم» سههند وی را دچههار ارسههال و نقههل از مجاهیههل کههرده
است .محمد بن عبد ا بن نمیر به بطالن این گونه از اسهناد ابهن دسهحاق  -کهه آنهها را از افهراد
مجهول نقل می کند  -تصریح می کند:

وذا حنندع عمننن سننت من ن مننن اععن ن
نروفی ،فوننو حسننن احلنندیث صنندل  ،و ننا أو مل مننن أن ن
43
ن
اعجوولی أحادیث لاعل .
مدع عن

برخی نیز منفردات روایی ابهن اسهحاق را ههزار حهدیث دانسهتهانهد کهه احهدی در نقهل آنهها بها

وی مشارکت نداشت 44.روایت ابوسعید خدری نیز در ادامه همهین سهند گهزارش شهده اسهت.

به نظر میآید اقدام حا کم نیشابوری از چند حالت خارج نیست:

اول ،این که بگوییم حا کم از ضهعف ایهن سهند آ گهاهی داشهته و آن را بها طر یه دیگهری نقهل

کرده است که بها اصهل سهند ابهن اسهحاق در سهیره متفهاوت اسهت و در حقیقهت ،سهند اصهلی
این روایت از ابن اسحاق نیست .این فرن ،هر چند محتمل است ،اما فاقد قرینهه و دلیهل در

مقام نبوت است؛ زیرا طری دیگهری بهرای ابهن اسهحاق ،قیهر از نقهل ابهن هشهام ،گهزارش نشهده

است.

دوم ،این که حا کم سند ابن اسحاق را تغییر داده و با سند متن قبلی آن تصحیف یها خلها

نموده است؛ زیرا راوی این متن در سیره ابن اسحاق نیز همان ابوسعید خهدری اسهت .بهه نظهر

می آید که حا کم به تقطیع حدیث ابوسعید خهدری از سهوی ابهن اسهحاق دقهت ننمهوده اسهت؛

14

 .41همان ،ص.273
 .42همان.
 .43تاریغ بغداد ،ج ،1ص.242
 .44همان.

أبههی سههعید الخههدری» آن را نقههل کههرده اسههت .البتههه احتمههال دارد ایههن آسههیب از سههوی کاتههب و

راوی ابن اسحاق ،یعنی سلم بن فضل ر داده باشد یا این که حا کم به نسخه اصلی و اولیه
در فهرن اخیهر نقههل ابهن هشههام بهر روایههت حها کم تههرجیح خواههد داشههت؛ ز یهرا وی مسههتقیم از

سههیره ابههن اسههحاق نقههل کههرده اسههت ،ولههی حهها کم آن را از نقلههی منسههوب بههه ابههن اسههحاق آورده

است .به هر روی ،سند این روایت دچهار تصهحیف و تقطیهع در مهتن اسهت .شهایان ذکهر اسهت

که افزوده روایت اول  -که حا کم آن را بهه ابهن اسهحاق نسهبت داده اسهت  -در سهیره ابهن هشهام

نیز یافت نشد.

 .2 - 2 - 2تضعیف ابن اسحاق

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

سیره ابن اسحاق قبل از تهذیب ابن هشام دسترسی داشته و به آن اعتماد نموده است.

احادیث جمال یوسف

نکته ای که ابن هشام به خوبی به آن توجه نشان داده است و با عبهارت «نهم رجهع دلهی حهدیث

ابن اسحاق به ارتبهاط بها اههل کتهاب و نقهل اخبهار از آنهان عالقهمنهد بهوده اسهت 45و آ گهاهی

وی از دیههدگاه های اهههل تههورات و اهههل انجیههل در موضههوعات مختلههف روشههن اسههت 46.او خههود
مستقیم به کتابت سخنان آن میپرداخت 47.گسهتردگی منقهوالت وی از تهاریخ انبیها احتمهال
دسترسی وی به منابع مکتهوب اههل کتهاب را نیهز تقو یهت مهیکنهد .در بهاره شخصهیت حهدینی
ابن اسحاق نیهز دو جر یهان متقابهل ههم وجهود دارد :جر یهان نخسهت و قالهب کهه وی را در شهمار

سایر تابعان تکریم میکند .جریان دوم ،جریان جرح و نقد وی است که دالیهل متعهددی بهرای

تضعیف شخصیت وی اقامه میکند.
ّ
مال( بن انس ،معاصر ابن اسحاق ،وی را کذاب و دجهال خوانهده و زمینهههای تبعیهد وی
از مدینه را فراهم کرد .عرو بهن زبیهر بهه دلیهل ادعهای ابهن اسهحاق در نقهل روایهت از همسهر وی،

فاطمه بنت منذر ،او را دروغ گو و خبیث خواند و سوگند یاد کرد که ابن اسحاق هرگز فاطمهه را
ندیده است .البته در مقابل این ادعا دفاعیه های حدسی از ابن اسهحاق بهه عمهل آمهده اسهت
که انتزاعی محأ و حدسی هستند تا مستند.

48

 .45جد وی یسار بن خیار از مسیحیان محبوس شده در قلعه نقیره از روستای تمر عراق بود و به عنوان اولین برده از عهراق
به مدینه وارد شهد و بهه بر دگهی درآمهد و مهولی بنهی قهیس بهن مخرمهه یها فارسهی بهوده اسهت (تهاریخ بغهداد ،ج ،1ص-231
.)232
 .46البدای و النهایه ،ج ،1ص.16
 .47سیر اعالم النبال  ،ج ،7ص.53
 .48همان ،ص.49
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به نظر میآید خود عهروه متوجهه ایهن دفاعیهههای احتمهالی بهوده اسهت ،ولهی شهیوه تحهدیث

ابن اسحاق از همسر به گونهای بهوده اسهت کهه او را وادار بهه تکهذیب کهرده اسهت؛ ز یهرا مسهتلزم
دیدار با وی بوده است .همچنین گزارش هایی از تردید اهل مدینه در نقل روایات ابن اسحاق
نیز موجود است که به نظر میآید در همین نفهی و طردههای ماله( و عهروه ریشهه دارد .ههر چنهد

سههفیان بههن عیینههه تههالش کههرده اتهههام ابههن اسههحاق از سههوی اهههل مدینههه را نفههی کنههد ،امهها اسههناد
ً
تاریخی خالف آن را انبات میکند 49.یکی از این گزارشها  -که تقریبا به بیست سال از مرگ
ابن اسحاق تعل دارد  -گو یهای ایهن مههم اسهت کهه راو یهان مدینهه منقهوالت یز یهد بهن ههارون از
ابن اسحاق را گوش نداده و بهه دانهایی خهود بهر وی تصهریح کردهانهد .تهالش یز یهد بهن ههارون در
اقنام آنان به جایی نرسید.

50

بنهها بههر گههزارش دیگههر ،دلیههل اعههران اهههل مدینههه از ابههن اسههحاق مسههألهای مههبهم ،ولههی قیههر از

ضعف احادیث او گفته شده است 51.یحیی قطان نیز هرگز از ابن اسحاق روایت نکرد و مکی

مکی بن دبراهیم با این که در بیست مجلس وی در ری حدیث شنیده بود به دلیهل ناگفتههای
روایهت از ابههن اسهحاق را تههر کهرد و او را شههمار کسهانی برشههمرد کهه بعههد از مرگشهان نیههز موجههب

دردسههر وی میشههود 52.همچنههین مخههالفین وی را از شههمار قدر یههه ،قایههل بههه تشههبیه در صههفات
خداونههد ،و متمایههل ب ههه تشههیع 53نی ههز دانسههتهاند 54.اب ههن حنبههل نی ههز ابههن اس ههحاق را بههه س ههرقت
کتاب های دیگران و درج آنها در آنار خود متهم میکرد 55.خطیب بغدادی اقوال مخالفان ابهن
اسحاق را به تفصیل در تضعیف و ،عدم احتجاج به روایات وی گزارش کرده است که برآینهد

آن نشههان دهنههده وجههود یهه( جر یههان انتقههادی و بههه ش هدت اهههل احتیههاط در بههاره شخصههیت و

روایات ابن اسهحاق در همهان قرن ههای اول و دوم اسهت .ههر چنهد کهه افهراد معهدودی نیهز وی را

تصدی کردهاند ،اما جریان جرح و نقد ابن اسحاق گسترده و قویتر بوده است.
 .49تاریخ بغداد ،ج ،1ص.238 -237
 .50همان ،ص.241
 .51همان ،ص.242
 .52تاریخ بغداد ،ج ،1ص.242 -241
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گفتهانهد کهه از نگهاه محققهان دلیهل اسهتواری بهر شهیعه
و امام صهادق
 .53دلیل تشیع وی را نقل روایت از امام باقر
بودن وی نیست؛ زیرا نقل این گونه روایات در این آنار عادی و طبیعی بوده و دلیل بر عقاید شخصی فرد نیست (ر: .
موسوع التاریخ اإلسالمی ،ج ،1ص.)29 -28
 .54تاریخ بغداد ،ج ،1ص.241 -240
 .55همان ،ص.245
 .56همان.247 -245 ،

آ گاهی از اخبار برخوردار بود ،اما به تعبیر ذهبی دارای فراست و ژرفاندیشی الزم نبود.

57

 .3 - 2 - 2تضعیف راوی و کاتب ابن اسحاق

اسناد روایات ابن اسحاق حضور دارد  -به آسیبهایی چون ضعیف بودن 59،وجود مناکیر در

در منقههوالت 60و سههو رأی 61مههتهم اسههت .او مههدتی قاضههی ری بههود و حافظهههای قههوی داشههت و
حههدیث را بهها یهه( بههار گههوش دادن حف ه مههیکههرد 62.ابههن حجههر وی را صههدوق امهها کثیههر الخطهها

دانسهته اسهت 63.ابهن جهوزی خبهری را در تهاریخ طبهری بهه دلیهل وجهود ابهن اسهحاق و سهلمه بهن
فضل تضعیف کرده است .وی در بیان تضعیف ابهن اسهحاق بهه تهدلیس و گهزارش روایهات بهه

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

سلم بن فضل ابرش (م  191ق) کاتب و راوی مشهور کتاب سیره ابن اسحاق 58نیز از نگهاه
رجالیان اهل ّ
سنت تونی نشده و بیشتر در شمار ضهعفا قهرار گرفتهه اسهت .وی  -کهه در عمهوم

احادیث جمال یوسف

به هر روی ،هر چند ابن اسحاق آقهازگر جر یهان تهدوین حهدیث در مدینهه بهود و از گسهتردگی

شههکل معههنعن و کثیههر الخطهها بههودن سههلمه تصههریح کههرده ،هههر چنههد هههر دو را صههدوق خوانههده

اسههت 64.جرجههانی نیههز بههه انفههراد در نقههل و وجههود روایههات قرا ههب در منقههوالت سههلمه تصههریح

دارد.

65

ونیمه بههن موسههی از روایههان ابههن اسههحاق اسههت کههه گفتهههانههد احادیههث موضههوم را از وی نقههل

مهیکههرد 66.محمهد بههن حمیههد رازی نیهز کتههاب السههیره ابهن اسههحاق را از طر یه سهلمه نقههل کههرده
اسهت .عمهوم رجالیهان اههل س ّهنت وی را فهردی بسهیار دروغ پهرداز ،قیهر نقهه ،تخلهیا احادیهث،
کثیههر المنههاکیر ...دانسههتهانههد 67.ایههن قههراین نشههان مههیدهههد کههه طر ی ه روایههات ابههن اسههحاق در

المغازی و السیره قابل اعتماد نیست.

 .57سیر اعالم النبال  ،ج ،7ص.35
 .58الکامل ،ج ،3ص341 – 340؛ میزان االعتدال ،ج ،2ص.192
 .59الضعفا و المتروکین ،ص.184
 .60ضعفا العقیلی ،ج ،2ص150؛ المجروحین ،ج ،1ص.338 - 337
 .61تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.136 - 135
 .62میزان االعتدال ،ج ،2ص.192
 .63تقریب التهذیب ،ج ،1ص.378
 .64المنتظم فی تاریخ األمم و الملو  ،ج ،1پاورقی ص.206
 .65الکامل ،ج ،3ص.341
 .66تاریخ اإلسالم ،ج ،17ص.394
 .67ر : .همان ،ج ،18ص428 – 426؛ منهی فی اإلنتما المذهبی ،ص.74 - 73
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 .3 - 2آسیبشناسی روایت انس
 .1 - 3 - 2تضعیف طریق حماد بن سلمه

در سهند ایههن حهدیث و نقلهههای مشههابه آن در منهابع پههیش از المسهتدر حهها کم نیشههابوری،

حماد بن سلمه (م 167ق)  68قرار دارد که حلقه مشتر تابعان در نقل ایهن حهدیث از صهحابه
بوده و این روایت را از طری نابت بن اسهلم بنهانی ،از انهس بهن ماله( نقهل کهرده اسهت .محمهد

بن اسحاق بعد از مهاجرت به عراق اسهتاد و شهیخ حهدیث حمهاد بهن سهلمه و حمهاد بهن ز یهد،

معروف به حمادین بصره ،نیز بوده است 69.لذا ابوزرعه در مقام مقایسه حماد بن ز یهد بها حمهاد

بههن سههلمه  -کههه معاصههر بهها یکههدیگر و هههر دو بصههری هسههتند  -حههدیث حمههاد بههن ز یههد را بسههیار
انبت ،اصح و اتقن از وی دانسته است.

70

از برخههی گزارشههها نههوعی رقابههت علمههی در امامههت و اسههتادی حههدیث بصههره بههرای ایههن دو

گزارش شده است که حماد بن زید گوی سبقت را از حماد به سلمه ربود 71.شاید ایهن فضهای
رقابتی میهان ایهن دو در نقهل حهدیث ،حمهاد بهن سهلمه را بهه نهوعی تسهاهل در نقهل سهوق داده و

دقت وی را در تحدیث کاسته باشد .هر چند شخصهیت حمهاد بهن سهلمه بها تعهابیری چهون از

شمار ابدال 72،مفتی مصر ،صالح نقه توصیف شده است 73.اما اعتبار حدیث مورد بحث مها
و سههایر روایههات منقههول از وی بهها ابهامههات و تردیههدهای جههدی رو بههه روسههت کههه بیشههتر آنههها بههه

ضعف در طری نقل ،ضعف در حافظه و انفراد در نقل بر میگردد.

در نگاه برخی از سندشناسان ،طری حماد در نقهل از انهس بهن ماله( را در صهورتی کهه وی

در نقل آن منفرد باشد ،معتبر ندانستهاند؛ ز یهرا تردیهد جهدی در سهمام وی وجهود دارد 74.طر یه

روایهت جمههال یوسههف

نیههز دارای همههین ویژگهی اسههت .شههمار منفههردات وی را هههزار حههدیث

گفتهاند که نزد قیر او یافت نمیشد و محققان آنها را قرایب متفرد حماد دانستهاند 75.نسایی
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 .68العلل ،ج ،1ص.137
 .69تاریخ بغداد ،ج ،1ص.240
 .70الجرح و التعدیل ،ج ،1ص.182
 .71همان ،ج ،3ص.138
 .72به دلیل نداشتن فرزند با وجود ازدواج وی با هفتاد زن (الکامل ،ج ،2ص.)253
 .73تهذیب التهذیب ،ج ،3ص.14 - 11
 .74التعدیل و التجریح ،ج ،1ص.277
 .75معرف النقات ،ج ،1ص121؛ علل الترمذی ،ص.414 - 413

حماد بن سلمه را مخدوش میدانست.

77

از سوی دیگر ،حماد از شمار افراد کثیر الروایه بوده ،شمار روایات منقهول از وی را دههها ههزار

تردید مواجهه مهیکنهد؛ همهانطهوی کهه ابهن حجهر بهه تغییهر حفه وی تصهریح کهرده اسهت 79.بهه
همین دلیل ،یحیی بن معین کتاب جامع حمهاد را از طر یه هفهده نفهر اسهتمام کهرد تها بهه مهتن
تغییر یافته آن از طری قدر متیقن و مشتر نقل راویان یحیی دست یابد .دلیل آن این بود که

حماد چون از حف تحدیث میکرد ،احادیث وی دچار نقصان و زیادت میشد 80.همچنین
همچنهین ابهن ابهی العوجها  ،بهرادر نهاتنی حمهاد بهن سهلمه ،در کتابههای حهدینی او دسههتبرده

است 81.گزارش هایی از مخالفهت دسهماعیل بهن علیهه بها برخهی از احادیهث حمهاد بهن سهلمه و
انبات وقوم خطا در آنها وجود دارد که در نهایت حماد اشتباه خود را پذیرفت.

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

حدیث گفتهاند 78که به ط ور طبیعی نقل ایهن تعهداد حهدیث ،دقهت و نبهت و ضهبا راوی را بها

احادیث جمال یوسف

نیز طری هشام بن عمرو الفزاری به حماد را منفرد دانسته 76و احمد بن حنبهل طر یه قهیس بهه

82

وج ههود أحادی ههث منک ههر در روای ههات اعتق ههادی وی نی ههز ادع هها ش ههده اس ههت .اب ههن ج ههوزی در
83

الموضوعات موارد متعددی از طرق روایات اباطیل و مناکیر را گزارش کرده است که در طر یه

آن حماد بن سلمه حضور دا رد و راویان بهه ههدف اعتباربخشهی بهه روایهات مجعهول خهود وی را

در اسناد خود قرار میدادند.

84

 .2 - 3 - 2تدلیس شیوخ در اسناد حماد

همچنههین برخههی بههه نههوعی تههدلیس شههیو در اسههناد حمههاد اشههاره دارنههد .عمههوم روایههاتی کههه

حماد از طری حمیهد الطو یهل 85،از انهس روایهت مهیکنهد ،بهه طهور قطهع آنهها را از انهس نشهنیده،
بلکه از طرق نابت بنانی شنیده اسهت .گهزارش شهده اسهت کهه یحیهی بهن معهین ،بعهد از مهرگ

 .76من لم یرو عنه قیر واحد ،ص.260
 .77ضعفا العقیلی ،ج ،1ص.21
 .78معرف النقات ،ج ،1ص.121
 .79تقریب التهذیب ،ج ،1ص.238
 .80الجرح و التعدیل ،ج ،1ص.315
 .81الموضوعات ،ج ،1ص.37
 .82الجرح و التعدیل ،ج ،2ص.153
 .83الضعفا  ،ص.92 - 91
 .84ر : .الموضوعات ،ج ،1ص201 ،170 ،122؛ ج ،3ص ،252 ،230 ،109و .258
 .85شایان ذکر است حماد بن سلمه پسر خواهر حمید بوده است (الجرح و التعدیل ،ج ،3ص.)140
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حمید ،در نقل احادیث وی از انس توقف کرد؛ زیرا دچار ش( شده بود.

86

 .3 - 3 - 2تضعیف عفان بن عثمان

عفان بن عنمهان نیهز  -کهه در سهند روایهت بهه عنهوان راوی از حمهاد بهن سهلمه حضهور دارد -

چندان مورد ونوق یحیی بن معین نبوده است .وی که برای شنیدن حدیث حماد از وی روانهه
بصره شد ،با وضعیت تردیدآمیزی در نقهل روایهات حمهاد از طر یه او و دیگهر راو یهان وی مواجهه

شد و مجبور به استمام آن از هفده راوی شد.

87

 .4 - 3 - 2تضعیف طریق ثابت به انس

نابت بن اسلم بنانی نیز از شمار تابعان و از زهاد بصری است .وی هر چند در عمهوم منهابع
رجالی اهل س ّهنت تونیه شهده اسهت ،امها گهرایش بهه نقهل قصهص داشهته اسهت و در حفه نیهز
چندان تأیید نشده است .از این رو ،بنا بر برخی از اسناد ،بعضهی از تابعهان بهه کتابهت حهدیث

از وی اقدام نمیکردند 88.همچنین معروف است که احمد بن حنبل به طری نابت بهن اسهلم
از انس بن مال( اطمینان نداشت ،زیرا آن را روشی برای جعل حدیث میدانست؛ همان طهور

که اههل مدینهه طر یه ابهن منکهدر را از جهابر چنهین مهیدانسهتند و ایهن روش بهه عنهوان حیلههای

جهت اعتباربخشی صوری به روایات در دوره ابن حنبل مشهور بوده است:

قال أمحد بن حنبل :قال أال اعدین  :وذا كان حدیث غلط یقولون ابنن اعن ندر عنن جنابر و
89
أال البصرة ،یقولون :ثالل عن أن میلون علهیما.

ایهن عبههارت گو یههای ایههن مهههم اسههت کههه طر یه نابههت از انههس ،طریقههی مشههکو و قیههر قابههل

اعتمههاد بههوده اسههت .جرجههانی در پ ایههان تصههریح کههرده کههه مشههکالت موجههود در احادیههث وی از

طری راویان وی در آنها نفوذ کرده است ،و گرنه خود وی در نقل حهدیث نقهه بهوده اسهت 90.بها

توجه به مضمون روایت انس در موضوم جمال یوسف

 -که از شمار قصهص انبیها بهه شهمار

مههیآیههد  -ایههن احتمههال وجههود دارد کههه در حفه و نبههت و ضههبا دقیه مههتن آن احتیههاط الزم از

سوی نابت صورت نگرفته باشد .انس بن مال( نیز به نظر میآید این روایهت را از امنهال کعهب
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 .86ضعفا العقیلی ،ج ،1ص.267 – 266
 .87التعدیل و التجریح ،ج ،1ص.253
 .88الکامل ،ج ،2ص.100
 .89همان.
 .90همان ،ص.101

قول وی تلقی شود.

 .4 - 2نقد تصحیح حاکم نیشابوری

روایههاتی را گههزارش کههرده اسههت کههه بههر مبنهها و شههرایا مسههلم و بخههاری صههحیح هسههتند ،ولههی در

صههحیحین گههزارش نشههده اسههت 91.امهها آیهها وی در ایههن ادعهها خههود توفی ه داشههته و صههادق بههوده
اسههت یهها خیههر محققههان اهههل سه ّهنت بههر شههماری از روای هات المسههتدر حههاکم و روش وی در
گزینش در آنها نقدهای جدی وارد کردهاند؛ برای نمونه ابن جوزی (م597ق) ذیل روایت «عن
عا شهه قال ههت  :ق ههال رسههول ا

 :ال تس ههکنوهن الغ ههرف و ال تعلمههوهن الکتابه ه و علم ههوهن

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

حا کم نیشابوری (م405ق) در المستدر علی الصحیحین مدعی است که در این کتهاب

احادیث جمال یوسف

یا ابوهریره اخذ کرده باشد؛ ضهمن ایهن کهه وی روایهت را بهه رسهول خهدا اسهناد نهداده و میتوانهد

المغزل و سهور النهور» ،از قفلهت حها کم در تصهحیح ایهن روایهت تعجهب نمهوده و چنهین نوشهته

است:

اننذا احلنندیث ب یصننح و قنند ذكننره أبننو عبنند اهلل احلننا ك النیشننابوری ك ص ن ی و العجننب
كیف خیف علی أمره .قال أبو حامت بن حبان :كان حممد بن وبنراا الشنامی ی نت احلندیث
ن
الشامیی ب مل الرواین عنن وب عنند ابعتبنار .رلی أحادینث ب أصنول عنا منن كنالم
عیل
92
ب مل ابحتجاج ل .
رسول اهلل

ذهبی (م 748ق) نیز تصریح دارد که حاکم واهیات را تصهحیح کهرده اسهت 93.از نقهدهای

این محققان بر می آید که حا کم در ادعای خهود در تصهحیح تمهامی روایهات صهحیحین نا کهام
مانده و بسیاری از روایات واهی و موضوم در کتاب وی رخنه کرده است و حداکثر توفیه وی

ایههن بههوده اسههت کههه نیمههی از روایههات صههحیح مسههلم و بخههاری را بنهها بههر سههلیقه خههود در سههند

تص ههحیح نمای ههد .ض ههعف ح هها کم ت هها ح ههدی ب ههوده ک ههه برخ ههی از عالم ههان چ ههون ذهب ههی کت ههاب

اختصاصی در انبات وجوه ضهعف المسهتدر حهاکم و سهب( تصهحیح وی نگاشهتهاند .ایهن
کتاب  -که به نام مختصر المستدر گزارش شده است  -حاوی نقدها ،تعلیقهها و تلخیص
ذهبی و تهذیب این کتاب از احادیث مجعول و واهی است.

94

ابن حجر (م852ق) نیز در مهوارد متعهددی بهه چشمپوشهی حها کم در تصهحیح اسهناد دارای

 .91المستدر علی الصحیحین ،ج ،1ص.3
 .92الموضوعات ،ج ،2ص.269
 .93المغنی فی الضعفا  ،ج ،2ص.330
 .94سیر اعالم النبال  ،ج ،1ص.48
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ضعف و اشهکال تصهریح کهرده و احادیهث تصهحیح شهده وی را تضهعیف نمهوده اسهت 95.ابهن
کثیر (م774ق) نیز اقوال متعددی را عالمان اههل ّ
سنههت در نقهد حها کم و اعهران از شهیوه وی
در تصحیح احادیث گزارش کرده است که شماری از آنها به اعتماد حا کم بهه راو یهان مجههول

کوفی بر می گردد .از جمله آن ،قول ابواسحاق ارموی است که تصحیحات حاکم را پنداره وی
دانسته است کهه مقبهول اصهحاب حهدیث قهرار نگرفهت و منجهر بهه طهرد روایهات وی و سهرزنش

حا کم گردید 96.البته به نظر میآید که تصحیح احادیهث مناقهب و فضها ل و یهژه امهام علهی

نیز در ایهن نقهدها بی تهأنیر نبهوده اسهت؛ بهه و یهژه آن کهه حها کم از نقهل احادیهث مجعهول فضهایل
معاویه خودداری می کرد و نقدهایی بر اعران شامیان نسبت به فضایل علوی داشت.
از سوی دیگر ،نقدهای اسناد و طرق احادیث جمال یوسف

97

 -که گذشت  -به روشهنی

نشان می دهد که دلیل اعران مسلم و بخهاری از نبهت ایهن احادیهث در صهحیحین چهه بهوده
است بهه ههر روی ،عهدم گهزارش ایهن روایهات در منبعهی قیهر از المسهتدر قرینههای بهر ضهعف

مصدر این احادیث است.

 .3تاریخ گذاری
نظهر بهه عهدم صهدور روایهات در خهال فرهنگهی و اجتمهاعی و وجهود زمینههها و اسهباب بههرای

لزوم صدور آنها 98،داشتن رهیافت تاریخی به خاستگاه ،فرآیند و بوم جغرافیهایی پدیهداری ههر
حههدینی الزم اسههت .برآینههد ایههن رهیافههت هههم در فهههم دقیهه حههدیث انرگههذار اسههت و هههم در

ا عتبارسههنجی آن نقههش آفههرین اسههت .همچنههین در تعیههین زمههان تقریبههی پدیههداری حههدیث و

ترسیم مسیر پیمایش آن در مدارس و مصهادر حهدینی کارآمهد اسهت .در ایهن بخهش از مقالهه بها

اس ههتفاده از نت ههایی بخ ههش پیش ههین مقال ههه در تحلی ههل اس ههانید احادی ههث جم ههال یوس ههف

ب ههه

تاریخ گههذاری تقریبههی مههیپههردازیم و تطههورات آن را در ادوار چهارگانههه ذیههل نشههان خههواهیم داد.
پیش تر بر این مهم تأ کید دار یهم کهه چهون تحلیهل اسهانید و مصهادر نشهان داد کهه راو یهان اصهلی

ایههن احادی ههث گرایش ه ههایی بههه اه ههل کت ههاب داشههتند ،ن ههاگزیر نیمنگ ههاهی بههه پیش ههینه جم ههال
یوسف
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در منابع پیشااسالمی نیز داشتیم که در دوره اول بدان پرداختهایم.

 .95لسان المیزان ،ج ،1ص269؛ ج ،5ص.115
 .96البدای و النهایه ،ج ،11ص.409
 .97همان.
 .98ر« : .فضای صدور».

الزم اسههت مقهداری پیشتههر از عصههر بعنههت

بهرای تاریخ گههذاری احادیههث جمهال یوسههف

نبههوی را بکههاویم؛ ز یههرا احتمههال دارد کههه در منههابع اهههل کتههاب ایههن انگههاره وجههود داشههته و از ایههن

پدیداری انگاره جمال یوسف

به تورات مراجعه کردیم و اشهاراتی را در بهاره زیبهایی یوسهف

جوان هنگام حضورش در خانه فوطیفار یافتیم:

و آنچه داشت به دست یوسف واگذاشت ،و از آنچه با وی بود ،خبر نداشت ،جز

نانی که میخورد .و یوسف خوش اندام و نی( منظر بود.

99

این متن در ترجمههای دیگر تورات چنین آمده است:

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

طری وارد احادیث اسالمی شده است .از این رو ،برای رد یا قبول این احتمهال و تعیهین دقیه

احادیث جمال یوسف

 .1 - 3دوره پیشابعثت

 . 1پس او هرچه داشت به دسهت یوسهف سهپرد ،و از ههیچچیهز خبهر نداشهت ،جهز
نانی که میخورد .و یوسف مردی خوشاندام و خوشسیما بود.

100

 .2فوط یفار هر چه داشت ،به دست یوسف سپرد و دیگر کهاری بهه کارههای خانهه
نداشت ،مگر قذایی که میخورد .یوسف خوش هیکل و زیبا بود.

101

 .3فوط یفار هر چه داشت ،به دست یوسف سپرد و دیگر کاری به کارههای خانهه
نداشت ،مگر قذا ی که میخورد.

102

 .4پس فوطیفار مسئولیت اداره تمام اموال خود را به دست یوسهف سهپرد و دیگهر
او بهرای هههیچ چیههز فکهر نمههیکههرد ،جههز ایهن کههه چههه قهذایی بخههورد .یوسههف جههوانی

خوشاندام و خوش قیافه بود.

103

و در ترجمه انگلیسی آن چنین 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
104
comely, and well-favored.

از ایههن ترجمهههها چنههین بههر نمههیآیههد کههه یوسههف
 .99تورات :پیدایش ،6 :39 .ترجمه قدیم.
 .100تورات :ترجمه هزارهنو :پیدایش .6 :39
 .101تورات :ترجمه مژده :پیدایش .6 :39
 .102تورات :ترجمه دری :پیدایش .6 :39
 .103تورات :ترجمه تفسیری پیدایش .6 :39

زیبههایی فراتههر از تناسههب انههدام و خههوش

104 .(ASV) Genesis 39: 6 .
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سیمایی دوره جوانی داشته باشد و این نشان میدهد که نهوعی تغییهر در انتقهال مهتن تهورات از

سههوی مترجمههان آن (بههه احتمههال بسههیار قههوی کعههب األحبههار و ابههن اسههحاق) بههه عر بههی ص هورت
گرفته اسهت؛ همهان طهور کهه ابهن انیهر بهه وقهوم خلها و قلها و تحر یهف و تبهدیل در روش کعهب

االحبار و دیگر یهودیان مسلمان شده در ترجمه متون توراتی تصهریح دارد اسهت کهه تشهخیص

آن بر عموم صحابه در آن دوره دشوار بوده است؛ 105زیرا متن اصلی بهه عبهری بهوده و در اختیهار

عموم مسلمانا ن نیز نبوده است .البته به دلیل جایگاه فرازمند قرآن نیز نوعی گریز از مراجعه به
تورات نیز میان مسلمان وجود داشت.

افههزون بههر تههورات جسههت و جوههها و پههرس و جوهههای نگارنههده بههرای یههافتن مسههتندی در بههاره

زیبههایی فههوق العههاده یوسههف

در منههابع یهههودی نیههز بههه نتیجهههای نرسههید .بههه نظههر م هیآیههد در

صورت وجود سندی معتبر برای انبات این واقعیت و درستی ادعای کعب األحبار حداقل در

نگاشته های جدلی از آن به عنوان ابزاری در مسأله تفاضل پیامبران از سوی یهودیان اسهتفاده
میشود.

 .2 - 3دوره بعث نبوی

در دوره بعنت نبوی ردپایی از جمهال یوسهف

در برخهی از گزارشههای حادنهه معهراج بهه

چشم میخورد .بنا بر روایت ابوسعید خدری  -که مشاهده جمال یوسف
ً
پیوند زده است  -رسول خدا در گزارش وقایع معراج  -که سهبکی کهامال قصهسهرایانه دارد  -بهه
ای ههن مه ههم اش ههاره دارن ههد ک ههه در آس ههمان س ههوم یوس ههف

درخشندگی ماه شب چهارده داشته است.

را با معراج نبوی

را م ههیبینن ههد ک ههه چه ههره زیب ههایی ب ههه

فارغ از درستی اسانید و طر یه ایهن روایهت  -کهه در آسیبشناسهی بهدان پهرداختیم  -هاهر

اسانید آن نشان میدهد که گفت و گو در باره زیبایی یوسف

در عصهر رسهول خهدا از زمهان

معراج ایشان به طور رسمی از سهوی ایشهان مطهرح و تأییهد شهده اسهت؛ امها تهاریخ دقیه معهراج

ایشان در مکه یا مدینه معلوم نیست .به هر حال ،از سال دوم بعنهت تها دوم هجهرت بهازه زمهان
مشهور برای این واقعه است که در آیات نخستین سهوره اسهرا بهدان اشهاره شهده اسهت .از ایهن

رو ،بر پایه این تاریخ نه چنهدان قطعهی معهراج ،مهیتهوان گفهت کهه موضهوم جمهال یوسهف

از

زمهان معههراج نبههوی در میههان مسههلمانان مطههرح شههده اسههت .البتههه مضههمون ایههن روایههت بههه سههان

روایت کعب نیست و قابل حمل بر دو احتمال است :اول ،این کهه بگهوییم نهوعی گرتههبرداری
24
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کعب ،از سوی حلقه مشتر اصلی ،جعل یا به ابوسعید خدری نسبت داده شده است.

احتمههال دوم ،ایههن کههه زیبههایی مههذکور در ایههن روایههت را برابههر سههیاق و شههرایا خههاص سههلو

تفسیر کنیم؛ زیرا زیبایی مادی صورت یوسف

با مرگ وی از بین رفته شده و به همهراه روح

وی بههه عههالم بههرز منتقههل نشههده اسههت 106.بههر فههرن احتمههال اخیههر ،روایههت دوم مسههتقل از نقههل
کعب بوده و در کنار همدیگر مکمل زیبایی اهری و معنوی برای یوسف

خواهند بود؛ اما

شایسهته اسههت توجهه کنههیم زمههانی گهزارش ابوسههعید خههدری اعتبهار خواهههد داشههت کهه بهها سههایر

گزارش هههای ص ههحابه از مع ههراج تع ههارن نداش ههته باشههد .مقایس ههه گزارشه ههای ص ههحابه نش ههان
مهیدههد کهه طر یه ایهن روایههت در منهابع اههل س ّهنت بهه ابوسههعید خهدری منتههی مهیشهود و بههه

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

معراج پیامبر  -که نا ر به عوالم فرامادی یا برزخهی بهوده اسهت  -بهه جمهال معنهوی یوسهف

احادیث جمال یوسف

روش منههد از حههدیث کعههب األحبههار در آن ر داده اسههت و بههه منظههور اعتباربخشههی بههه ادعههای

نوعی وی در این نقل آن انفراد دارد .همچنین در منهابع معتبهر روایهی و سهیرهنگاری شهیعی نیهز

چنین حدینی گزارش نشده و تنها منبع آن السیره ابن اسحاق است.

بههه نظههر مههی آیههد ایههن روایههت بعههدها و تحههت تههأنیر روایههت کعههب جعههل شههده و بههه رسههول خههدا

نسبت داده شده است تا مضمون سخن کعب تأیید شود .از این رو ،به لحاظ تاریخی متهأخر

از روایت کعب باید پدید آمده باشد .البته میتواند قبلتر نیز جعل شده باشهد تها زمینهه را بهرای
پههذیرش روایههت کعههب پدیههد آورده باشههد .اسههتفاده از بسههتر واقعههه معههراج زمینههه مناسههبی را بههرای
پردازش این انگاره پدید آورده است .نکته جالب و محل تأمهل ایهن اسهت کهه پیهامبران ر یهت

شده در آسمانهای هفت گانه مورد توجه بنی اسرا یل و یههودی هسهتند و ردپهایی از مشهاهده
پیامبران دیگری چون مسیح ،زکریا و یحیی و  ...در آنها دیده نمیشود .این نشان میدهد کهه

انگیزه خاصی در این گزینش بوده است.

هر چند اصل معراج نبوی به دلیل نص قرآنی و تواتر روایات قطعی است ،اما افزودن شها و

برگ به این واقعه از سوی راویان قابل انکار نیست؛ همان طور کهه شهماری از منتقهدان روایهات
معراج بدان تصریح دارند 107.در نتیجه احادیث کعب و ابوسعید به دلیل مضمون مشتر بهه

نظر می آید که در دوره بعنت نبوی مطرح نبودند و بعدها در دوره صحابه پدید آمدهاند.

 .106برابر برخی از گزارشها استخوان های جسد یوسف از مصر به شام حمل گردید و در بیهت المقهدس دفهن شهد (ر: .
کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص ،193ح .)594
ّ
 .107ر« : .تأملی در روایات معراج».
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 .3 - 3دوره صحابه

پهیش از تحلیهل وضههعیت تهاریخی ایههن دوره ابتهدا الزم اسههت ایهن پرسههش طهرح شههود کهه آیهها

مسلمانان عصر رسول خدا

به جمال یوسف

اعتقاد داشتند

ممکن است گفته شود که بهه دلیهل آ گاهی ههای تهاریخی یها ارتبهاط آنهها بها اههل کتهاب ایهن

آ گههاهی بههرای آنههان حاصههل بههوده اسههت؛ لکههن بههه نظههر مههیآیههد ایههن آ گههاهی بههر فههرن وجههود آن،

عمومیههت نداشههت؛ ز یههرا مسههتلزم تههرویی آمههوزه هههای تههوراتی در میههان مسههلمانان باشههد کههه بهها
ممنوعیتهای نبهوی رو بهه رو بهود .البتهه پهیشتهر انبهات واقعیهت داشهتن ایهن انگهاره در تهورات
الزم است و گذشت که چنین ادعایی از تورات قابل انبات نیست .در نتیجه ،حتی بها فهرن

ارتبههاط و آ گههاهی مسههلمانان از تههورات چنههین اعتقههادی قابههل انبههات نیسههت .در قههرآن نیههز آیههه
صههریحی در بههاره ایههن مههدعا وجههود نههدارد و ا گههر بههود ،بههه طههور قطههع کعههب و دیگههران بهتههر بههود بهها

قرآنیسازی مدعای خود اعتبار بیشتری برای آن میتراشیدند.

میتوان با سب(شناسی متن روایات کعب و ابوسعید حتی خالف آن ادعا کرد که نهه تنهها

مسلمان چنین آ گاهی نداشتند ،بلکه شاید تردیدهایی نیز در باره آن وجهود داشهت .ایهن ادعها

را با نشانهشناسی در متن روایات کعب و ابن اسحاق میتواند تقویت نمود؛ زیرا نوعی اصرار و
تأ کید در ادعای زیبایی برجسته یوسف

در روایات آن دو دیهده مهیشهود و ایهن بها آ گهاهی و

اطمینههان قبلههی مسههلمانان از ایههن امههر قابههل جمههع نیسههت .ا گههر مسههلمانان از ایههن امههر آ گههاهی

داشتند ،به این اصرار و اطالم آن دو نیازی نبود.

این که این دو از این اصرار و اقراق به دنبال چه هدفی بودنهد و چهرا وارد ایهن مقولهه شهدند،

پرسش هایی است که پرداختن به آنها مجال وسیعی میطلبد ،اما به اختصار میتهوان گفهت
که زمینه هایی برای طرح آن موجود بوده است که میتوان بهه اسهتفاده از آن بهرای برتهری جهویی
اهل کتاب در تفضیل یوسهف

خصیصههه منحصههر بههه فههرد یوسههف

بهر رسهول خهدا

اشهاره کهرد کهه بهه عنهوان یه( فضهیلت و

اسههت .همچنههین سههب( قصهسههرایانه در هههر دو روایههت

کعب و انس با ادبیات و فضای فرهنگی بعد از رحلت نبوی  -که زمینه برای حضهور قصهاص

در مسههاجد و منههابر فههراهم شههده بههود -108انطبههاق بیشههتری دارد .ایههن گونههه حکایههات بههه طههور

معمههول ،سههاختاری عوامپسههند و طههوالنی دارنههد کههه در ایههن دو روایههت نیههز نشههانههای آن دیههده

میشود .در نتیجه میتوان گفت که خاستگاه اولیه احادیث جمهال یوسهف
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دوره صهحابه

یافته است.

 .4 - 3دوره تابعان

برخی از صحابه و ترویی آن به مدد آنان آموزهای مقبول میهان برخهی از محهدنان شهناخته شهده
است .در این میان بصره به دلیل حضور سمره نقش زیادی در تهرویی ایهن آمهوزه داشهته اسهت.
همچنین بعدها چون ابن اسهحاق از مدینهه بهه عهراق (بهه احتمهال بسهیار قهوی بغهداد یها بصهره)

آمد و کتاب المبتدأ و المغازی خ ود را در عراق به درخواست خلیفه عباسهی تهدوین کهرد ،ایهن
آمهوزه از طر یه نشهر نسهخههای کتهاب وی سهرعت بیشهتری در مدرسهههای همجهوار آن ،چهون

در منابع اهل ّ
سنت؛ آسیبشناسی و تاریخ گذاری

در این دوره آموزه جمال یوسف

بعد از تالشههای کعهب و ابهن اسهحاق در اقنهام نسهبی

احادیث جمال یوسف

اسهت و کعهب نقهش بنیهادی در طهرح آن داشههته و بعهدها از سهوی صهحابه متمایهل بهه وی نشههر

کوفه و ری در ایران یافت .از این رو ،حضور راویان بصری و رازی در حلقههای مشهتر اصهلی
ً
و فرعی نقلهای ابن اسحاق کامال منطقی مینماید ؛ زیرا بیشتر روایان و کاتبهان وی از ایهن دو
شهههر هسههتند .بههه هههر روی ،حمایههت خلیفههه عباسههی از کتههاب ابههن اسههحاق در تههرویی ،تأییههد و

توسهعه محتهوای آن در سهایر مهدارس نقهش آفهرین بهود و بهه عنهوان پشهتوانه سیاسهی و اجتمهاعی

برای آن محسوب میشد.

بعههد از دوره تابعههان ،در عصههر تههدوین جوا مههع اولیههه ،روایههات کعههب و ابههن اسههحاق بهها نههوعی

مقاومت در انتقال رو به رو شد .روایت کعب به دلیل شهبهه تهدلیس در شهیو از طر یه حسهن

بصری با محدودیت شدید در نقل رو به رو شد و بهه جوامهع اولیهه روایهی راه نیافهت .روایهت ابهن

اسحاق مسیر خود را در میان شاگردان بصهری و رازی از طر یه کتهاب خهود ابهن اسهحاق ادامهه
داد؛ ولههی روایههت ابوسههعید بههه دلیههل اقبههال برخههی از اصههحاب حههدیث متقههدم ،چههون احمههد بههن

حنبل ،ابویعلی ،ابن ابی شیبه کوفی شیوم یافت و وارد صحیح مسلم شد.

نتیجهگیری
حدیث نخست ،بهرای اولهین بهار ،در بهازه زمهانی  12تها  32هجهری از سهوی کعهب األحبهار در

مد رسههه مدینههه مطههرح شههد و بههه دلیههل حمایههت خلیفههه دوم از جایگههاه کعههب در نقههل قصههص و

آموزه های اهل کتاب ،اقهدام وی در برگهردان نادرسهت و تهوأم بها اقهراق از دیهدگاه تهورات در بهاره
زیبایی یوسف

از سوی برخی از صحابه مقبول واقع شد .اسلوب قصهسرایانه این روایت و

اطنههاب آن نشههانههههایی از انطبههاق سههاختاری آن بهها وضههعیت قصههه گویان در ایههن دوره تههاریخی
اسههت کههه بههه تفصههیل و پیچیههدگی در نقههل زیبههایی یوسههف

گرو یههده و بههدین منظههور آن را در

27

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

پیوند با زیبایی آدم ترسیم کرده است.

حههدیث دوم بههه احتمههال ز یههاد در نیمههه دوم ق ههرن اول در مدینههه متههأنر از روایههت کعههب و ب هها

اسهتفاده از رفیههت داسههتان معههراج رسهول خههدا بازسههازی شههد .اطنهاب ،سههاختار قصههه ،تههرویی
پیامبران بنی اسرا یل نشانه هایی از انرپذیری گوینده آن از وضعیت حا کم در این دوره است.
البتههه نظههر بههه حضههور ابههن اسههحاق در نقههل ایههن روایههت ،جعههل آن در مدرسههه بصههره نیههز محتمههل

است.

ابهن اسهحاق در نیمههه د وم قهرن اول هجههری بهه دلیههل عالقهه شهدید بههه انتقهال آمههوزهههای اهههل

کتاب در نوشته های خود ،نقش جدی در ترویی دیدگاه کعب در خصوص جمال یوسهف

داشت .تبارشناسی کعب االحبار و ابهن اسهحاق نشهانهههایی از گرایشههای ایهندو را بهه اههل

کتاب را انبات میکنند؛ زیرا ههر دو دارای تبهار یههودی و مسهیحی بهوده و یکهی از علهل اعهران
عالمهان معاصهر آن دو اعتمهاد آنهها بههه آرای اههل کتهاب بهوده اسههت؛ مسهلمان قهرن اول بهه دلیههل

عدم آ گاهی از متن عبری تهورات یها دسترسهی بهه ترجمهه عر بهی آن نمیتوانسهتند اقهوال کعهب و

ابن اسحاق را ارزیابی کنند.

سههمره در انتشههار منقههوالت کعههب در بصههره نقههش داشههت و بههه دلیههل وجاهههت سیاسههی و

اجتماعی در پرتو عنوان صحابه ،نقل وی نقدپذیر نبود .اعتماد خلیفه عباسی به ابن اسهحاق

در نگارش المبتدأ و المغازی نیز به تثبیهت ایهن بهاور در اذههان راو یهان و مسهلمانان منجهر شهد.

البته هوشمندی شماری از محهدنان سهه قهرن نخسهت هجهری در اعهران از ایهن روایهات قابهل

انکار نیست.

حدیث سوم نیز تلخیص روایت دوم از طری ابن اسحاق در مدرسه بصره بازتابید .هر چند

طرق دیگری نیز برای آن در سایر مدارس گزارش شده است ،اما به نظهر مهیآیهد بهن مایهه اصهلی

ایههن روایههت همههان نقههل ابههن اسههحاق از ابوسههعید خههدری اسههت کههه و یههرایش و تلخههیص یافتههه

است.

در نتیجه میتوان گفت احادیث جمال یوسف

در نیمه اول قرن هجهری در بهوم مدرسهه

حهدینی مدینهه از سههوی کعهب األحبههار مطهرح گردیههد .بعهد از کعههب ،ابتهدا سههمره بهن جنههدب و

سههپس ابههن اسههحاق در انتقههال ایههن احادیههث در مدرسههه بصههره نقههش جههدی داشههتند .بعههد از
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پیرایش کتاب ابن اسهحاق از سهوی ابهن هشهام رگهه ههایی از ایهن احادیهث منسهوب بهه صهحابه
بازماند و از این طری در برخی از جوامع اصهحاب حهدیث متقهدم اههل س ّهنت بازتابیهد؛ امها در

قالههب آنههها  -کههه رویکههرد متنههی نیههز در اعتبارسههنجی منقههوالت اهههل کتههاب داشههتند  -گههزارش

در ابتههدای قههرن چهههارم هجههری طبههری بهها تجمیههع و گههزارش ایههن احادیههث در تفسههیر خههود،

کارکردی تفسیری برای آنها در داستان سوره یوسف

قایل شهد و سهپس ابهن ابهی حهاتم رازی

این احادیث بر مبنای مسلم و بخهاری بهه دنبهال اعتبهار بخشهی بهه آنهها بهود تها کاسهتی اعهران
ص ههاحبان جوام ههع معتب ههر اه ههل س ه ّهنت از ای ههن احادی ههث را جب ههران کن ههد ،ول ههی تص ههحیح وی ب هها
نقدهایی رو به روست .به واقهع خاسهتگاه پدیهداری ایهن احادیهث مدینهه بهود و سهپس بهه بصهره

انتقال یافت؛ لکن مسیر انتقال آنها با آسیبهای جدی رو به رو شد.

کتابنامه
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