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 اهللا بابايفاهللا بابايفاهللا بابايفاهللا بابايف    فيضفيضفيضفيض

  سه پيراهن يوسف

  

 حكمراني دودمان وابسته به دانستن تاريخد ابوعبداهللا رودكي  اشعار استاتحليل
آفريني خود  در معناي سياسي و ايدئولوژي و علمي و فرهنگ» سامانيان«تعبير . سامانيان است

دة س«ر سر آن است كه ب سخن.  ناگسستني داردي و استقرار تمدن اسالمي پيوندتكاملبا 
. گرديدزبانان   اسالمي فارسيندة فرهنگآي اركان اساسي موجب استواري» انساماني
هاي نثري و نظمي، نهادهاي ديني و مذهبي و برپا نمودن   در علم و ادب، رويهبديعهاي  پديده

 بار ديگر از اصالت ،نظام تواناي دولت و دولتداري با راهبري شاه اسماعيل غازي ساماني
ئين محمدي، قرآن و توحيد  كردن آبرسرعت از ه ب. دهد مي خبرنظير فرهنگ ايراني  كم

، تا آنها رسالت گسترش منبعدة دهد مي عقلي و ذهني سامانيان را نشان واالي قابليت ،اسالمي
 عنصر فارسي توازناسالم را در منطقه به دوش خود گرفتند و در متن تمدن اسالمي توانستند 

  .را با عنصر عربي تأمين نمايند
. راءالنهر و خراسان كمتر اجباري بوده است آيين نو در ماوشپذيربايستي گفت كه 

 مانند ي دانشمندان حقيقات و ت1هاي عربي و فارسي  معتمد به زبانمنابعدر ابن بابت معلومات 
، .ا.فسكي وو، براگينسكي ك، گرونيباوم گ، ژوك.ن.ي، بولديروف ا.لس يرت، ب.و.د ووبارتل

، .، نيلديكي ت.، نفيسي س.ن.اف ت ، مردان.ي.، كراچكفسكي ا.ا.زاهداف ن، اينوسترانسف ك
از طرف . گواه اين مدعا استو ديگران . ش.زاده م ، حسين.، غفاراوا ا.، غفوراف ب.نيكلسن ر

اند كه  اي كرده نژاد كارهاي برجسته  ايرانيديگر، در تشكل علم و فرهنگ اسالمي مسلمانان 
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، اري، امام طبري و ابوعلي ابن سيناذكر نام امام البخ. گذارند تا امروز عالميان را در حيرت مي
 براي نشان دادن عنصر تواناي ...ابوريحان بيروني، خواجه نصيرالدين طوسي، زكرياي رازي و 

ساز و دور  هاي تمدنبرجستة زبانولي براي اثبات نقش . بسنده است ايراني –فرهنگ اسالمي 
با نه زبان بيگانه «: كنيم ا ميپوشكين اكتف. س. جالب ااين گفتةكر ذ به وضوع اصلي، از نشدن

  2.»گردد  ميمنتشرخود ويژة  و برتري قابليت، تواناييها، بلكه توسط  شمشير و سوختن
-  نو فارسيمسير ادبيات كه او در توان دريافت ميماندة استاد رودكي از اشعار باقي

 هاي عرب و عجم را ماهرانه درك نموده، براي انتقالرهنگ اهميت آميزش ف،تاجيكي
 مسلماني -هاي تازة شعر عربي زبانان و استقبال معني اسالمي شعر فارسيپيش از دستاوردهاي 

 - يات فارسيبن استدراك نيكو براي رشد منبعدة اديآثار هم. هموار كرده استرا راه درست 
از اينجاست كه شعر ابوعبداهللا رودكي تا . تاجيكي همچون سنت شعر كالسيكي پذيرفته شد

در . اهميت استحائز كز توجه محققان قرار دارد و هر سخن تازه در شناخت او امروز در مر
» متن انتقادي و علمي اشعار رودكي«زاده ضرورت تهيه نمودن   استاد رسول هادي،همين راستا

قيقات را در يك كتاب جامع به طبع ح همة تنديب جمع«را تأكيد كردند كه در زمينة آن 
 ا بدين مناسبت ما نيز چند مطلب شاگردانة خود را در ارتباط ب3.»شود پذير مي رساندن امكان

  . كه مورد بررسي قرار گيردباشد كنيم، ميهمين موضوع بيان 
اسالم و زمان گسترش عرب قبل از آگاهي كامل استاد رودكي از اشعار شاعران . 1

رح، قيس بن ذبن يره، قيس صجميل و ب (عذراهاي شعر عاشقانة قبيلة  معنيورود اسالم باعث 
 موسي عمران، پيراهن يوسف، ملك –هاي قرآني  قصهو مضامين ها پيغمبران ، نام)ملَوح

 شافعي، -ران و عالمان و قهرمانان شعر عربهاي زياد شاعم  و ذكر ناسليمان، عيسي مسيح
، مام طايي ابوتعطيه، جرير بن -، شاعران)البخاري يكي از مشايخ امام(وري ث  فيانسنيفه، حبوا

حان ابن ثابت، سسمتضاد  همچنين به مضامين و عبارات. ، ليلي و مجنون گرديديبان، سلمح
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نيز مضامين و تركيبهايي موجود در قرآن معروف، به منكر و امر از ي ه ادبار و اقبال، نمثل 
تيمم، القدر، تسبيح و تراويح،   ليلةكف موسي عمران، دعاي مستجاب، قصة طوفان، شب مانند 

هاي قهرمانان  ر پاية تحليل و آميزشب.  و قابل ذكر اس، حرام، نصيب اعداه، مكروئثالخبا ما
  :شود رخ پيدا مي  الله– معشوق خود استاد رودكي ،شعرهاي عاشقانه

  رخي هست مي هست و درم هست و رخ الله
  ت نصيب دل اعداستـــر هسـغم نيست وگ

  
  وده بو از پي موـــــرنگ از پي رخ رب     رخ رنگ بربوده و بوـــل ســاي از گ

  اني همه كوـمشكين گردد چو مو فش     گلرنگ شود چو روي شويي همه جو
  
  جِلبيبچون تو بيرون كني رخ از    استالقدر ليلة يقـــــب عاشــش

  4گر تو برداري از دو الله حجيب  درون شود خورشيدـبه حجاب ان
 حكم دررخ  گار افتاده است كه كلمة اللهيت اول تكرار كلمة رخ از آن سازبدر 

  . معناي معشوق است
يشه همسر  كنية عا–يرا حمترجمة بسيار مناسب و استادانة  رخ به نظر ما الله

 و گمان غالب آن است كه تعبير روسي  استدر لباس شعر پارسي دري) ص(پيامبر 
»krasnaya devitsa «)گيرد ينيز از همين واژه سرچشمه م) دوشيزة زيبا. 

آيد و نشانة   ميمفردشخص سوم  تنها در تمنا،يغة صماندة رودكي  در اشعار باقي. 2
ن از عربي ويغه در متصاين . است) وجه مضارع(» دال«پيش از » الف«آن افزودن حرف 

هاي نو زباني و  ميدان وسيع استعمال و تابش» اريخوت«و » سيراتف«در شده، بخصوص  ترجمه
 حميده، دعوت به آمالهاي بلند اخالقي و آرزو و   براي بيان معنيتمنا فعل .اسلوبي پيدا كرد
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كارهاي نيك و بازداشتن از كارهاي بد، مونس خير و دشمن شر بودن، به چشم بينا و عقل 
هاي  واژهدرون گيرا شناختن حق و باطل و كفر و ايمان كه طبق تعليمات توحيد اسالمي در 

متن تفسيرهاي گوناگون . ، در قالب شعري عين مدعاستدارندجاي  »سيِّئات«و » صالحات«
 راي براي استفادة اين شكل فعلي بسهاي تاريخي،  در موضوعقرآن، احادث نبوي و اثرهاي بديعي

شاعر در از جهت آنكه (  يغه توسط اشعار استاد رودكيص كه اين گفتتوان  مي. سازگار است
، در زبان )كرد ي ديني و روحاني بلند زندگي ميدوران تشكل افكار نو علمي و ادبي و فضا

  :ها است  اين گفتههاي زيرين اثبات يافت كه نمونهي و اسلوبي يپارسي دري بازتاب تازة معنا
   تو ما را منماياد خداوندهروـــمك  اي جان همه عالم در جان تو پيوند

  

  ان گرامي به جانش اندر پيوندـج  وار خداوندــــ آن بزرگدير زياد
  
  دستم كه گاه محنت و راحتــــنگارينا شني. 3

  :سه پيراهن سلَب بودست يوسف را به عمر اندر
  يكي از قيد شد پرخون، دوم شد چاك از تهمت

  ت چشم ترــسوم يعقوب را از بوش روشن گش
  د بدان ثانيـــم مانــــدان اول، دلـــرخم ماند ب

  5ل آن پيراهن ديگر؟ـــود در وصــنصيب من ش
 قطعة استاد رودكي به بررسي قصة مشهور يوسف و برادران او بخشيده شده اين

، ندهقطعة خرد تمام عناصر اساسي و تجزية موضوعي قصة يوسف را گنجااين شاعر در . است
 در سه مورد اصل و اساس چهارچوبة همين ندرست دريافته است كه سه پيراهن يا يك پيراه

تمام » ااريننگ«خطاب شاعر با واژة زيباي .  رنگين استانگيز و بار سنگين و دل قصة فاجعه
هاي  وف به عمر يوسف را در روايت و شنيدهصنفاست و زيبايي و جوانمردي و نيكواخالقي مو
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 قرآني همين قطعه نيز رودكي براي روايتهاير پاية ب.  استدادهشاعر سخت مؤثر تجسم 
سپيدي پيراهن با خون دروغين .  استرخ اقدام نموده  الله- تكامل چهرة رمزي معشوقة خود

اي به حقيقت راست   مانند كردن او تا اندازهنشدة يوسف و رخ خود را به حالت پيراه آلوده
رخ زيباست، تصوير مرگ يوسف توسط سرخي خون  او همچون شاعر توانا الله. آيد نمي

راست  يوسف: ست بر رخ سرخ جواني رودكي، ولي يك لحظه بيشتر نيست  اسرخي پيري
زار  هرچند او را در پيري آزرده كردند، ولي الله.  و مرتبت و رودكي را  عمر جاودانيمنزلت

له در تاريخ طبري بسيار برجسته بيان ئيف همين مسصتو. افشاني دارد شعرش تا امروز الله
ن  حديثي نبوده است از پيامبران و مالكاچها كه به قديم اندر بود، هي و اين حديث«: شده است

و . اهللا عليه دو اندر بيشتر از حديث يوسف صلوات ها بر تر و آيت تر و شگفت زمين عجيب
 حديثي نيست به قرآن اندر كه خداي تعالي گفته است، چنانكه حديث يوسف كه چهي

 اين حديث در قرآن قصة نكوترين، 6.»صورتي فرستاده است اندر او تمامي صد و يازده آيت
. شود ها تلقي مي و سبب رياضت بر يوسف از راه بسيار گرفتار شدنعبرت براي خداوند خرد 

هاي ايراني و مردم آسياي مركزي با قصة يوسف توسط ترجمة  بايد گفت كه شناسايي قوم
هاي پارسي ميانه، پهلوي و سغدي تحقق پذيرفته  دايي و نصراني به زبانبوهاي ادبيات  سرچشمه

 در تمام آسياي مركزي 9- 4هاي  ان سغدي طول قرنكنند كه زب ها تأكيد مي سرچشمه. است
 اقوام كهناسالم ادبيات قبل از هاي  در نمونه. خدمت كرده است » المللي زبان بين«همچون 

توان  با اندكي احتياط مي. رسند ر همانند با حديث يوسف به چشم مييتبار قصه و اساط ايراني
ف نزديك است، جز آنكه از آتش قضاوت كرد كه جزئيات بيشتر اخبار سياوش با يوس

. آيد  ابراهيم خليل موافق ميفكندن به آتش اگناهي با روايت براي اثبات بيگذشتن سياوش 
ما بر آنيم كه قسمت اول بيت دوم اين قطعه . ولي مقصد ما از آغاز اين قصه چيز ديگر است

 است كه بر اثر بسيار بوده» ...يكي از كذب شد بر خون«نه، بلكه » ...يكي از قيد شد پرخون«
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يف سه صاينجا تو. گردد ها و سهو كاتبان در اين شكل نادرست معمول مي رونويس كردن
  .ست اپيراهن يوسف تلميح بديعي برجسته از آيات قرآني

 كه هنوز گام در خانة خواهر يعقوب بودن اوپردازي چهرة ادبي يوسف هن قصه
 و از بين فرزندان برادرش عقوب فرزند نداشت خواهر يياايل. گردد پنجساله بود، آغاز مي

آمد و باري خواهش  يعقوب گاه گاه به ديدن يوسف مي. برد كوروي را به خانة خود مييوسف ن
 ابراهيم كه بندكمر. ت كرديلخواهر از اين سخن آزرده شد و ح. به خانه بازبردن يوسف كرد
 خواهر آن كمر را ، آمدن يعقوبروز. ، در صندوق ايليا بودگشت دست به دست به ميراث مي

. به او گفترا وقتي كه يعقوب آمد، خبر گم شدن كمر .  بر ميان يوسف بستهزير جام
تا شريعت موسي يهوديان را عادت چنان بود . جستجو كردند و آن را در ميان يوسف يافتند

يگر همين طريق يوسف دو سال دبه . شد كه هركه دزدي كند، دو سال رهي صاحب خانه مي
چون خواهر بمرد، يعقوب پسرش را به خانه آورد و بدسگالي برادران . در خانة ايليا بماند

قصة قرآني يوسف همچون اثر .  رنگارنگ يافتهاي جنبهآغاز گرديد و حديث يوسف 
 بديعي چه از جهت ساخت تركيبي و چه از جهت بيان و تكميل و وسعت عناصر مستقل

ي ت تربي وي مطالب بلند اخالقيي رمزي اشياء براي بازگوتصوير. اساسي موضوع مكمل است
ترجمة نخست در . ري و تاريخي آن مساعدت نموده استيصر اساطا عنتحليلهمين قصه و 

 حكايتي، - تاريخ طبري قصة يوسف با تمام جزئيات و تفصيالتش همچون يك نمونة نثري
ها  تند شدن ضديت و عث تيزبه يوسف بانسبت  پدر محبت.  اخالقي آورده شده است- اندرزي

برادران اول قصد كشتن يا به زمين ديگر افكندن يوسف . گردد و باال گرفتن حسد برادران مي
اند كه او را نكشند و به   مشورت كرده،نمودهحذر اند، ولي باز از خون ناحق ريختن  را كرده

ت در نگارش طبري اوج اعالي شدت حادثا. المقدس سر راه كاروانيان افكنند چاهي در بيت
پس ... چون خواستند كه او را به چاه فرو هلند، پيراهن از او بكشيدند«: بدين منوال است
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پيراهن از وي جدا كردند و او را اندر فرو هشتند و به چاه آب بود بسيار و سنگي بلندتر از 
چه خواهد يوسف به سر آن سنگ بايستاد و خدا به او وحي فرستاد كه با او . آب در چاه بود

گوسفندي بكشتند و خون پس برادرانش پيراهن وي برگرفتند و به جاي خويش آمدند و . بود
 فأرسلوا و جاءت سيارة«.  و شبانگاه پيراهن پيش يوسف آوردندوي به پيراهن يوسف برزدند

 يوسف،سورة (» واردهم فأدلي دلوة يبشري هذا غالم و أسروه بضعة واهللا عليم بما يعلمون
 و پيراهن بود بر خونچون بنگريست .  و به پدر نمودندو پيراهن يوسف بياوردند. )18 آية

يعقوب را تهمت آمد به ايشان كه همي دروغ گويند و دانست كه آن . هيچ جاي دريده نبود
و آنها «:  مربوط به پيراهن در تأويل اكثر مفسران چنين استة ترجمة آي7.»كار ايشان است

 دري آن را در چنين شكل بيان -  تاجيكيروانترجمة . »بر خون دروغينآمدند باالي پيراهنش 
از نگاه معيارهاي ادبي و . »و آنها آمدند، روي پيراهنش خون دروغين بود«: كردن ممكن است
هاي گوناگون  اي نظم و نثر تنها در روايت قرآني ذكر سه پيراهن، حالت طلبات سرچشمه

هاي منطقي و بديعي  ة پادشاهي رسيدن يوسف در تابشگرفتاري و به منزلت پيغمبري و مرتب
گمان منبع الهام و تلميح شعري استاد رودكي از  بي. بلند متناسب و متوازن بيان گرديده است

هاي مختلف راجع به همين قصة  سورة يوسف، آيات ديگر مربوط به او و تفسير و تحليل
اجمال به به دگان را نياست توجه آقطعه شاعر توانسته پراندرز قرآني است و توسط همين 

  .سه پيراهن رهنمون سازدو موضوع و بسيارپهلوي يوسف  قصة گوناگون
 و آلود يوسف و آن را سوي پدر فرستادن برادران بي آب  پوشش خونانجيلدر 

بزي   يوسف را گرفتند و نركرتةو «: شود فاده ميديعي، همچون يك امر مقرري چنين ارنگ ب
ده ن را فرستادند و به پدر خود رسان رنگيكرتةو . ا به خون آلوده كردند ركرتهرا كشته 

شود   پيراهن دوم جامه ناميده مي8» پسر توست يا نه؟جامةاين را يافتيم، بشناس كه آيا : گفتند
مسئلة پيراهن سوم و نابينا . دود كه يوسف از تهمت عزيز مصر آن را گذاشته بيرون خانه مي
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هاي  ها، تكامل سوژه و چهره تند شدن ضديت و  نيست كه تيزانجيل شدن يعقوب در روايت
  .نماياند ادبي قصه را ضعيف و ناروشن مي

  در» التي يذكر فيها يوسف صل اهللا عليه و السالمتفسير السورة«طبري در باب 
اي  خدا بهانه«: نگارد هاي يوسف چنين مي خود در تأويل آيات مربوط به پيراهن» البيان جامع«

اين خون يوسف است، : پس به يعقوب گفتند. را كه برادران پيش آوردند، كذب ناميده است
طبري سلسلة اسناد هفت گروه راويان را . »ولي هرگز خون وي نبود، بلكه خون برة نوزاد بود

از را ) بزغالة نر(ي آنها جدي «:اند  چنين نگاشته،رد كه خون يوسف بودن آن را رد نمودهوآ مي
: يعقوب گفت.  نزد پدرشان آوردندپستند، سپس پيراهن را به خون آن بيالودند و رمه بكش

و تش را خورده است چگونه گوش: د جز اين نيست كه مهربان استاگر اين گرگ كرده باش
  9.»، هرگز خون يوسف نيست»اين خون دروغ است «-   الدم الكذبپيراهنش را جايي ندريده؟ 

ولي در . تصحيح كرده است» پرخون«ري آن را طب استاد محمد روشن در تاريخ
ما . 203...) پيراهن(؛ پرخون 445پرخون : شود اين كلمه دو بار ذكر مي» نامه واژه«قسمت 

دومي را » پرخون«چنين پنداشتيم كه ايشان نيز در پرخون بودن اين كلمه شبهه كرده، كلمة 
بر كشتن افراسياب بر دست خ«در فصل » 445پرخون «كلمة . اند پيش از اولي جاي داده

و گلوي او را ببريد اندر تشتي، همچنان كه سر سياوش را بريده بود و «: آمده است» كيخسرو
نيز عيناً دو ...) پيراهن (233ود لآ  و خون613آلود  خون(آلود   كلمة خون10.»آن تشت پرخون شد

مداد ببود، شاپور چون با«: »كشاپور بن اردشير بن باب«اول در اخبار . بار آمده است
آلود من بردم پيش  آن روز پيراهن يوسف خون«: و ديگري» آلود ديد است، بستر خونبرخ
با تشت مطابقت منطقي و » پرخون«اينجا چنين نتيجه برداشتن ممكن است كه صفت . »پدر

تواند، زيرا  آلود و بر خون يا به خون شده مي معنايي كامل دارد، پيراهن و بستر تنها خون
پيراهن  «- يف پيراهن سوم وصطبري ضمن ت در تاريخ. رفيت خون جمع كردن را ندارندظ
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بودن پوشش اول موافقت » پيراهن پرخون«آمده است كه با » آلود من بردم يوسف خون
 داللت ،آلود صفت شدن پيراهن به يعقوب آوردة برادران هنگام بازگشت از مصر خون. كند نمي

كه در قرآن ذكر شده است، نزد پدر  را آنچنان» ن دروغين بر خونپيراه«بر آن دارد كه آنها 
آن ميراث گرانبهاي پيامبري، عنصر . اما پيراهن حقيقي يوسف چيز ديگر است. اند آورده بوده

تفسير «مثالً در . گردد داد مي  مستقيم صاحبانش معنيحمايتگر و رهنمون صراطآفرين،  معجزه
و آن پيراهن ابراهيم است كه هنگام بر «: شود وصيف ياد ميهمين پيراهن با چنين ت» جاللين

و آن از جنت است كه جبرئيل . آتش افكندنش پوشيده بود و نيز در چاه بر گردن يوسف بود
به درستي در آن بوي جنت است، بر مبتالي افكنده شود، جز آن نيست كه : فرستاد و گفت

عالبي ثعبدالرحمن ابوزيد ال» القرآن تفسيرالجواهر الحسان في « مؤلف كتاب 11.» بيندعافيت
لي سنگ را امر اخداي تع: و گويند«: نيز اخبار جالبي درج نموده است)  هجري857وفات (

و ابراهيم خليل . ترين جاي چاه باال شد، يوسف بر آن بايستاد و او برهنه بود كرد تا از پست
ش بكشيدند و برهنه بر آتش سلم هنگامي كه بر آتش افكندند، پيراهن عليه واهللاي لص

و . پس جبرئيل عليه السالم با پيراهني از حرير جنت نزدش آمد و بر او بپوشانيد. انداختند
حاق سحاق آن را به ميراث گرفت، چون اسچون بمرد، ا. اين پيراهن هميشه با ابراهيم بود

 بكرد و به ذيچون يوسف جوان بود، يعقوب آن را تعو. بمرد، يعقوب آن را به ميراث گرفت
چون او را برهنه به چاه . گرفت و يوسف هرگز آن را از گردن خود نمي. گردنش بياويخت

 پيراهن بيرون ذ از آن تعويجبرئيل.  بودذتعويافكندند، جبرئيل بيامد و به گردن يوسف آن 
  12.»آورد و بر وي بپوشانيد

ي در آن است كه عت بلند و ويژگي اجتماعي سورة يوسف همچون نمونة نثر ادبابد
، در ممكن است وجود داشته باشد عادي يتقريباً تمام نيك و بد احوالي كه در حيات انسان

از اين جهت تفسيرهاي قرآن و اثرهاي نثر تاريخي عصرهاي . قالب آن گنجايش يافته است
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هن اما بيان بديعي دو پيرا. گذاري علم معاصر تاريخ اجتماعي نقش مؤثر دارند ميانه در پايه
اين . ديگر در قطعة شاعر با داللت آيات قرآني و اخبار مفسران مورخان توافق كامل دارد

كو يطبري بازتاب ن» تاريخ«و » تفسير «-   انهاي ناتكرار نثري سدة ساماني مطلب در نمونه
 يهي راودتْن«: يوسف گفت«:  دل باختن زليخا است،قصة پيراهن دوم مربوط به يوسف. دارد
د شاهد و شَه «- »  و من از وي بگريختممعصيتوي مرا به خويشتن خواند به  «- » يسنَفعن 

اين سخن دروغ است «: پسرعموي اين زن به شوهرش گفت). 26سورة يوسف، آية (» من اَهلها
اگر اين پيراهن از پس دريده است، اين زن دروغزن است و غالم : و محال، به پيراهن پديد آيد

چنانكه خداي ). از پيش دريده است، اين غالم دروغزن است و زن راستگويراستگوي و اگر 
و إن كان قميصه قد من دبر فكذبت و هو من الصادقين فلما رءا «: تعالي گفت و حكايت كرد

و چون بديدند پيراهن از  «- )28- 27آية . سورة يوسف(» قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن
  13.»شد و سخن زليخا دروغپس دريده بود، سخن يوسف راست 

 و يپرداز هاي قصه  رؤيا و تعبير خواب واسطها بيشتر ب،اخبار پيراهن سوم
 آنها با يوسف، ديدار يعقوب، توسطپسران به مصر فرستادن سبب .  پيوند قوي داردينثرآفرين

ي  همه با آگاه،پرسيدن احوال پدر و ابن يامين پنهان كردن و سرّ خود را آشكار ساختن او
: گيرد كه در اخبار مفسران چنين آمده است داشتن يعقوب از زنده بودن يوسف منشأ مي

: ن يوسف من بستيدي؟ گفتالموت را به خواب ديد و او را پرسيد كه تو جا يعقوب ملك«
يوسف چون از برادران شنيد كه پدرش به . يعقوب دانست كه يوسف زنده است. هنور نه

. ند و سرّ خود را به برادران آشكار كرد و گناهشان بيامرزيدگرسنگي اندر است، صبرش نما
اذهبوا «: يوسف گفت. هم از آنها فهميد كه با غم و اندوه ابن يامين چشم پدر كور شده است

اين پيراهن من «: گفت). 93سورة يوسف، آيه (» بقميصي هذا فألقوه علي وجه أبي يأت بصيرا
وقتي كه برادران . »بينا گرددتا بوي من بيايد و چشمش د يافكناو  روي رببريد سوي پدر و ب
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آن روز پيراهن يوسف «: يوسف نزديك رسيدند، يهودا آن پيراهن گرفت و پيش آمده گفت
. »اكنون اين بشارت هم من برم. آلود من بردم پيش پدر و گفتم يوسف را گرگ بخورد خون

و جلّ مر عزّ ب افكندند، خداي چون بشارت بياوردند و پيراهن به روي يعقو «- ) 97/96(
اي در اتحاد هفتاد تن از آل يعقوب  همين بازآمدن چشم با روشني تازه. »داد يعقوب را چشم باز

  .پذيرد تجسم و انجام نيكو مي
 اساس داللت آيات قرآني و معلومات تفسير و بر نتايج گزارش نديب جمع

» ن دروغين روي پيرهنش آمدنبا خو« قصة يوسف درست بودن در خصوصها  نامه تاريخ
نامة  اي از آن هم  به توضيحات جالب تاريخ كند كه به بررسي يك لحظه برادران را تأييد مي

اهللا عليه كه او  ارتر از قصة يوسف صلواتوو هيچ قصه نيست دشخ«: پارسي طبري اقدام نموديم
 بر او عيب نياري كه هاي گوناگون افتاده است و در همه حالي بايد نگاه داشتن تا را حال

  14.»ق خواند از روي حكايتييوسف پيامبري مرسل بزرگوار و معصوم بود و خداي او را صد
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