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ٌىؽحاس ظامش ،اص وشىه ىخحنفی به باصکاوی لقه ىٍغ ظنشت داوود اص عاخحً بیـث امقمـذط
پشداخحه اعث .دس بشسعی عٍذی ،وشىد ساویاي غیشلابل اػحقـاد و مـؼا اسعـال دس عنغـنه عـٍذ،
فالظیث اػحقادعاصی به ظذید اص بیً بشده اعـث .دس بخـؼ ؽـٍاخث ؽٍاعـی ىـحً ٌیـض وشـىد
چٍذگاٌگی ىؼٍایی دس گضاسػهای ىحفاوت ىحٍی به گىٌهای اعث که پىؽؾی اص مؼا اميشاب بـش
فىست آي عایه اٌذاخحه اعث که بش پایه عاص و کاس عٍصؼ دسعحی یا ٌادسعـحی ظـذید ٌقـیجىاٌـذ
ىؼٍای اىقیٍاي عاصی اص ىحً بیافشیٍـذ .باصؽٍاعـیهای ػمنـی و لشآٌـی اص ىـحً ظـذید ٌیـض ٌؾـاي
ىی دهذ دسوي ىایه ىؼٍایی ظذید با افىل ػمنی ؽٍاخث ؽٍاعی افامث ظذید هیچ ٌىع عٍخیحی
ٌذاسد .ػشمه ظذید ىزکىس به لشآي ىبك عٍحی ذابث که دس چهاسچىب داٌؼ ظذید پـی ٌهادهاٌـذ،
ظکایث اص جبایً دسوي ىایه لقه با آیات لشآٌی داسد .دس پایاي با بشسعی لقه دس جىسات سوؽـً ؽـذه
اعث آٌچه دس ىٍابغ اعالىی اص ایً لقه وشىد داسد باصٌؾـش الحباعـی اعـث کـه اص اخبـاس ٌادسعـث
جىسات فىست گشفحه اعث.
واژگان کلیذی :داوود ،بیث امقمذط ،ظذید ،ػمل ،لشآي ،جىسات.
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ظنشت داوود اص شقنه پیاىبشاٌی اعث که خذاوٌذ دس لشآي با سهیافحی ،لذعی ٌگشاٌـه اص آي عـخً
گفحه اعث اىا با وسود افعاب اعشائینیات دس شهاي اعاله و ظنىس شذی آٌاي دس ىٍاعـبات ػنقـی و
ً
فشهٍگی ىغنقاٌاي ،جقىیشی اسائه گشدیذ که کاىال ىغایشت داؽث با آي باوسی که گفحقـاي اعـالىی بـش
ؽاي ىؼقىىاٌه پیاىبشاي جأکیذ ىیوسصٌذٌ .ىؽحاس پیؼ سو ىیکىؽـذ بـه اسصیـابی داعـحاٌی اص ظنـشت
داوود بپشداصد که بش اعاط گضاسؽی که بذعث ىیدهذ ،ظنشت داوود اشاصه بٍا گزاؽحً پایههای بیـث
امقمذط ٌقییابذ .بٍابش اهقیحی که ىماه ٌبىت دس ٌظاه اػحمادی اعاله داسد Fالصه ىـیٌقایـذ بـش ىبٍـای
لىاػذ ششض و جؼذیل سشامی و عاصوکاس اسصیابیهای ظذید ؽٍاعاٌه چٍیً سوایحی به بىجه ٌمـذ گزاؽـحه
ؽىد .پشعؼهای ىهقی که ٌىؽحاس ظامش دس اىشاف آي عاىاي یافحه چٍیً اعث:
1ـ گغحشدگی ٌمل ایً ظذید دس ىٍابغ اعالىی جا چه ظذ اعث؟
2ـ ومؼیث عٍذی ایً ظذید ىبك اسصیابیهای داٌؼ سشال چگىٌه اعث؟
3ـ ایً ظذید اص ىٍظش ٌگشػ ػملگشایاٌه چه ٌىع اػحباسی کغب ىیٌقایذ؟
4ـ با ػشمه ایً ظذید به لشآي چه ٌحیصهای اص عالىث ىحً آي به دعث ىیآیذ؟
 .1مىبعشىاسی

دس ایً بخؼ داىٍه باصجاب لقه ىزکىس دس ىٍابغ ىخحنا اعالىی اص ٌظش گزساٌیذه جا اص سهگـزس
آي ىیضاي ىمبىمیث چٍیً لقه ای دس گغحشه فؼامیثهای ػنقی ىغنقاٌاي به دعث آیذ و هوچٍیً ٌىع
و گشایؼ ىٍابغ گضاسػ دهٍذه سوایث ىضبىس سوؽً گشدد.
1ـ  .1تاریخ

ىبشی هٌ 313خغحیً ٌىیغٍذهای اعث که لقه ظنشت داوود و بٍای بیث امقمـذط دس ىٍـابغ
اعالىی اٌؼکاط داده اعث .او دس ایً باسه چٍیً گضاسػ داده اعث:
Eفاوحى الله الیه او هرا بیث هقدض ،و ايل قد صبغث یدیل فى الدهاء ،فلسث ببايیه ،و لكى ابنى
031
لل اهلكه بعدك اسمیه سلیماو ،اسلمه هى الدهاء( Dىبشی ،جاسیخ.)485 /1 :1387 ،
ىبشی بی هیچ اظهاس ٌظـشی دس جاییـذ یـا سد ایـً گـضاسػ آي سا دس بیـاي اخبـاس ظنـشت داوود
ىٍؼکظ کشده اعث.
ابً اذیش هٌ 633یض دس ظىصه جاسیخ پظ اص ىبشی به گضاسػ لقه ىزکىس الذاه ٌقىد ،امبحه وی ٌیـض
با جفاوجی اٌذک اص ىحً ىبشی گضاسػ ٌقىده اعث (ابً اذیش ،امکاىل.)228 /1 :1385 ،

2ـ  .1تفسیر

ذؼنبی ه 427اص ىفغشاي ىحمذه اهل جغًٍ لقه ىزکىس سا با اٌذک جفاوجی دس ىحً آي و بذوي رکش
عٍذ دعث به اٌحؾاس آي صده اعث( :امکؾا وامبیاي.)A@ /B :;><< ،
ابً کریش ه  774ىحٍی بش خالف آٌچه دس عایش جفاعیش آىذه ،به ٌمل اص ىبشاٌی بـا عـٍذی کـه بـه
سعىل خذا ىٍحهی ىیؽىد آي سا به ششیاي اٌذاخث:
ّ
Eقال الله عص و جل لداود علیه الصالة و السالم ابى لى بیحا فى األزض فبًى داود بیحا لًفسه قبنل
ّ
البیث الری أهس به فأوحى الله إلیه یا داود يصبث بیحل قبل بیحى قال یا زب هكنرا قینیث هنى هلنل
ّ
اسحأثس ثن أخر فى بًاء المسجد فلما جن السىز سقط ثالثا فشكا ذلل إلى الله عص و جل فقال یا داود إينل

جحصو فإيى سأقیى بًاءه على یدی ابًل سلیماو( Dجفغیش اممشآي امؼظیو.)@= /A :;>;C ،
پظ اص او ٌیض عیىىی چٍیً ٌمنی دس اذش جفغیشیاػ جکشاس کشد .عـیىىی بـه ٌمـل اص واعـيی دس
کحاب فنائل بیثامقمذط لقه ىزکىس ٌمل ىیکٍذ .گفحٍی اعث دس ٌمنی که عیىىی اص ىـحً لقـه
به دعث ىیدهذ اٌذک جفاوجی با گضاسػ ىبشی و ذؼنبی داسد .او به ٌمل اص کحاب واعيی اص وهب بً
ىٍبه چٍیً گضاسػ داده اعث:
«و أزاد او یأخر فى بًیايه فأوحى الله الیه هرا بیث المقدض و اينل بسن ث یندك فنى الندهاء فلسنث
ببايیه و لكى ابى لل بعدك اسمه سلیماو أسلمه هى الدهاء( Dعیىىی ،امذسامقٍرىس.)159 /4 :1434 ،
3ـ  .1حدیث

دس ىیاي ىٍابغ سوایی لقه ظنشت داوود به فىست اٌذک بذاي پشداخحه ؽذه اعث .ابً ػغـاکش
(ابً ػغاکش ،جاسیخ ىذیٍه دىؾك )134 /17 :1415 ،و ىحمی هٍذی (ىحمـی هٍـذی ،کٍـضل امؼقـال،
)287 /12 :1431ظامش به اٌؼکاط چٍیً لقهای ؽذهاٌذ.
4ـ  .1عرفان

لقه ظنشت داوود دس ىٍابغ ػشفاٌی با وعؼث بیؾحشی اٌؼکاط یافحه اعـث .ىیبـذی ه 533دس
جفغیش کؾا االعشاس که با سویکشدی ػشفـاٌی ٌگاؽـحه ایـً لقـه سا دس جفغـیشػ شـای داده اعـث
(ىیبذی ،کؾا االعشاس .)123 /8 :1371 ،ابً ػشبی اص بضسگاي ػشفـاي بـا ٌظـش بـه سوایـث ىـزکىس
شهث اسائه بعدهای اخاللی و ػشفاٌی اص آي بهشه بشده اعث (ابً ػشبی ،فحىظات ىکیـه ،بیجـا/2 :
 .)343به جبؼیث اص ابً ػشبی ؽاسظاي آذاس او لقه ظنشت داوود سا باصٌؾش ٌقىدهاٌذ .به ىىس ٌقىٌـه
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ال جصلح أو جبًى لى بیحا قال و لن یا زب؟ قال لما جسی على یدیل هى الدهاء ،قنال ینا زب أو هنا ناو
ّ
ذلل فى هىاك و هحبحل؟ قال بلى و لكًهن عبادی و أيا أزحمهن فشق ذلل علینه فنأوحى اللنه إلینه ال

030

شٍذی ه ( 733ؽشض فقىؿ )591 :1423 ،و ػبذامشصاق کاؽاٌی ه( 733کاؽاٌی ،ؽشض فقـىؿ
امعکو )254 :1373 ،و ابً جشکه ه( 835ابً جشکه ،ؽـشض فقـىؿ امعکـو )688 /2 :1378 ،دس
آذاس خىد لقه ظنشت داوود جکشاس ٌقىدٌذ.
ارزیابی
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ً
آٌچه دس ىٍبغ ؽٍاعی گضاسػ ایً لقه به دعث ىیآیـذ ٌمـل آي دس ىٍـابغ کـاىال ٌمـلگشاعـث.
ىٍابؼی که بیؾحش بش آي بىده اٌذ جا سوایات سا بذوي دس ٌظش گشفحً ىیضاي فعث عٍذی و ىحٍی و دالمی
ً
آي گضاسػ کٍٍذ .ىٍابغ ػشفاٌی ٌیض ػقذجا جؼاىنی ىغاىعه کاساٌه بـا ظـذید اص خـىد ٌؾـاي داده اٌـذ
ؽایذ اص ایً سو باؽذ که باصخىسد ایً لقه دس ىٍابغ ػشفاٌی ٌقىد بیؾحشی یافحه باؽذ .دوىیً ٌکحـهای
که دس بشسعی ایً لنیه لابل جىشه ىیٌقایذ ػذه ٌمل ایً لقه دس ىٍابغ ؽیؼی اعث.

 .2سىدشىاسی

لقه ظنشت داوود به دو عٍذ دس ىٍابغ اهلعٍث اص آي خبش داده اٌذ .یکی اص ایً عـٍذها بـذوي
اعٍاد به سعىل خذا به واعيه وهب بً ىٍبه گضاسػ ؽذه اعث .دوىیً عٍذ با اعحٍاد به سعـىل خـذا
ٌمل گشدیذه اعث.
1ـ  .2سند اول

Eهحمد بى سهل بى عسكس ،قال :حدثًى اسماعیل بى عبد الكسین ،قال :حندثًى عبند الصنمد بنى

هعقل :ايه سمع وهب بى هًبه.D
یک ـ وهة تن منثه

وهب بً ىٍبه ىهوجشیً فشدی اعث که ؽٍاخث آي دس باصؽٍاعی عٍذ ظذید جأذیش ؽایاٌی به شا ىیٌهذ.
 .1آراء رجالی اهلسنت

ىضی دس گضاسؽی که اص افعاب سشال اهل جغًٍ به دعث ىیدهذ شایگاهی ىمبىل اص وهب بً
 031ىٍبه دس آسای سشامی باص ىیجاباٌذ (ىضی ،جهزیب امکقال .)141 /31 :1413 ،رهبی اص دیگش ػنقـای
به ٌاه داٌؼ سشال اهلعٍث ،ػنی سغو جىذیك وهب بً ىٍبه ارػاي ىیداسد او دس گضاسػ اعـشائینیات
کریش امٍمل اعث:
Eو او ثقة صادقا ثیس الًقل هى حب االسسائلیات( Dرهبی ،ىیضاي االػحذال.)352 /4 :1382 ،
او ىیگىیذ :فمو ػقشو بً ػنی امفالط ،وهب بً ىٍبه سا مؼیا لنقذاد ٌقىده اعث اىا دس ىمابل،
شقاػحی اص جىذیك او خبش دادهاٌذ (هقاي) .اىا اص آي عى ابً ظضه اٌذمغی اص ىٍمىالت وهب بـً ىٍبـه

2ـ .9آراء رجالی شیعه

ىٍابغ سشامی ؽیؼه به دیذه اٌکاس به وهب بً ىٍبه ٌگشیغحهاٌذٌ .صاؽی (ٌصاؽی ،سشال:1437 ،
 )349 /1و ؽیخ ىىعی (ىىعی ،فهشعث ،بیجا )413 /1 :ریل جششقه ىعقذ بً اظقذ بـً یعیـی
بش جنؼیا وهب بً ىٍبه ظکو ٌقىدهاٌذ .ایً دو ػامو بضسگ ؽیؼه دمیل خـىد شهـث سد فـالظیث
وهب بً ىٍبه به اعحرٍائات کحاب ٌىادس امعکقه جىعـو ابـً ادسیـظ ىـذمل عـاخحهاٌذ (هقـاي) .اص
ىؼافشاي ،آیث امنه عبعاٌی ،وهب بً ىٍبه سا اص ابحالئاجی ىیداٌذ که پظ اص کؼـب االظبـاس شاىؼـه
اعالىی بذاي دچاس ؽذ (االمهیات .)211 /2 :1412 ،آیث امنـه ىؼشفـث اص لـشآي پاوهـاي بششغـحه
ؽیؼه ،او سا به دسوؽ پشداصی ،جذمیظ و فاعذ عاخحً باوسهای ىغنقاٌاي ىحهو ٌقىده اعث (ىؼشفـث،
امحفغیش و امقفغشاي.)139 /2 :1385 ،
دو ـ عثدالصمد تن معقل

او بشادسصاده وهب بً ىٍبه اعث .ىٍابغ سشامی اهلعٍث اص وی به ٌیکی یاد ٌقىدهاٌذ .ػصنـی او
سا ذمه ىیداٌذ (ىؼشفث امرمات .)95 /2 ،ساصی ٌیض ىؾـابه ػصنـی دسبـاسه او لنـاوت ٌقـىده اعـث
(ساصی ،امصشض و امحؼذیل .)53 /6 :1372 ،ابً ظباي ٌیض چٍیً دیذگاهی بشگضیذه اعـث (امؼصنـی،
امرمات.)134 /7 :1334 ،
سه ـ إسماعیل تن عثد الكریم تن معقل تن منثّه الیمانی الصّنعانی

او بشادسصاده ػبذ امققذ بً ىؼمل و ٌىه بشادس وهب بً ىٍبه ىیؽىد .ىٍابغ سشامی اهلعـٍث بـه
وذالث او ظکو ٌقىدهاٌذ (ىضی ،جهزیب امکقال.)138 /3 :1413 ،
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با ػٍىاي خشافات جؼبیش ٌقىده اعث (ابً ظضه ،فی امقنل و االهىاء و امٍعـل .)346 /1 :1416 ،ابـً
شىصی ٌیض اص ىؼذود ٌىیغٍذگاٌی اعث که دس ظىصه ظذید اهلعٍث فالظیث وهب بً ىٍبـه صیـش
عىال ىیبشد .شامب آٌکه او وهب بً ىٍبه سا به ومغ دس ظیيه فنائل اػقـال ىـحهو عـاخحه اعـث
(ابً شىصی ،امقىمىػات .)8 /1 :1386 ،اص ىؼافشاي ،سؽیذ سما بش خالف آٌچه دس ىٍابغ سشـامی
اص اػحقاد به وهب بً ىٍبه ظکایث داسد وذالث او سا به چامؼ کؾیذه اعث .سؽیذ سما گضاسػهـای
وهب بً ىٍبه سا با جؼبیش ىؼظو امخشافات و االکاریب یاد ىیکٍـذ (سؽـیذ سمـا ،امقٍـاس/8 :1414 ،
 .)193امبحه اص ىؼافشاي هغحٍذ افشادی که دس ىماه دفـاع اص وهـب بـً ىٍبـه بشآىـذهاٌـذ و بـش سویـه
گزؽحگاي سفحهاٌذ .ىعقذ ظغیً رهبی (رهبـی ،امحفغـیش و امقفغـشوي ،بیجـا .)195 /1 :و صسلـاٌی
(صسلاٌی ،ىٍاهل امؼشفاي ،بیجا F)494 /1 :دس ایً ظیيه ىیگٍصٍذ.

032

چهار ـ محمد تن سهل تن عسكر

ىعذذاي اهل جغًٍ اص اػحقاد به او عخً گفحهاٌذ و وی سا دس ششگه ساعحگىیاي شای دادهاٌذ (ابً
ظصش ،جمشیب امحهزیب F83 /2 :1415 ،رهبی ،جاسیخ االعاله.)292 /19 :1437 ،
ارزیابی
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ػذه اعحٍاد لقه به سعىل خذا ٌخغحیً ٌکحهای اعث که دس خقىؿ عـٍذ ایـً داعـحاي وشـىد
داسد .هقیً اىش باػد ىیؽىد اػحباس لقه بیؼ اص پیؼ جٍضل یابذ .ىبك ٌظشگاه داٌؼ دسایة امعـذید
یا ىقينط امعذید با جىشه به ایٍکه وهب بً ىٍبه دس ىبمه جابؼیً شای ىیگیشد و ایـً ٌمـل بـذوي
اعحٍاد به سعىل خذا گضاسػ ؽذه اعث اص عٍذ آي با ػٍىاي ىميىع یاد ىیؽـىد .چٍـیً ظـذیری ٌـضد
ؽیؼه و عٍی به دمیل ػذه اجقال به ىؼقىه دس ؽقاس اظادید مؼیا ىیآوسٌذ (ىىدب ،ػنو امذسایه
جيبیمی .)215 :1391 ،به ىىس ٌقىٌه بهایی ػاىنی ایً ٌىع ظـذید سا دس سدیـا اظادیـد مـؼیا
ىیؽقشد (ػاىنی ،وفىل االخباس امی افىل االخیاس .)135 :1431 ،عیذ ظغً فـذس ٌیـض اص ػـذه
ظصیث آي عخً گفحه اعث (فذسٌ ،هایة امذسایة ،بیجا .)198 :ىاىمـاٌی ٌیـض سوایـث ىميـىع سا اص
الغاه ظذید مؼیا داٌغحه اعث (ىاىمـاٌی ،جنخـیـ ىمبـاط امهذایـه .)69 :1384 ،آیـث امنـه
عبعاٌی اص ػنقای بششغحه ىؼافش ؽیؼه ٌیضظذید ىميىع سا دس بخؼ اظادید مؼیا ىىسد بعد
و بشسعی لشاس داده اعث (عبعاٌی ،افـىل امعـذید و اظکاىـه فـی ػنـو امذسایـة.)133 :1387 ،
شقال امذیً لاعقی اص اٌذیؾقٍذاي اهلعٍث ظذید ىميـىع سا فالـذ ظصیـث ىیداٌـذ (لاعـقی،
لىاػذ امحعذید ىً فٍىي ىقينط امعذید ،بیجا.)133 :
ىعقذ ظغیً رهبی دس ىماه دفاع اص وهب بً ىٍبه ادػا ىیکٍذ چٍیً اجهاىاجی بش داىً وهب بً
ىٍبه ٌقیٌؾیٍذ و دس اداىه اص اوفاف اخاللی او عخً گفحه جا دس پشجـى آي وهـب بـً ىٍبـه سا اص ایـً
اجهاه ىبشا عاصد .امبحه وی وشىد اظادید مؼیا و باىل دس ىصقىػه گفحاسهای وهب بـً ىٍبـه سا سد
ٌقیکٍذ ،مکً ىذػی اعث چٍیً اخباس مؼیفی به ٌمل اص وهب بـً ىٍبـه سا عـاخحهاٌـذ (ىؼشفـث،
امحفغیش و امقفغشوي .)197 /1 :1385 ،ظال آٌکه بشسعـی عـٍذی ایـً ىـىسد خـاؿ کـه دس اداىـه
خىاهذ آىذ اص ىٍظش بشسعیهای سشال ؽٍاعاٌه اهلعٍث عنغنهای اعث که دس ىـذاس وذالـث لـشاس
033
ىیگیشد .اىا آٌچه دس اداىه ذابث ىیکٍذ بخؾی اص اعشائینیات جىعو وهب بً ىٍبه بـه عـىی ىٍـابغ
اعالىی عشاصیش ؽذه اعث ،ػباست اعث اص :یهىدی بىدي وی ،ػامو بىدي او به اخباس یهىدیاي ىبـك
ٌمنی که او خىد اص گغحشدگی وعـؼث اىالػـاجؼ اص  99کحـاب اىثهـای گزؽـحه و اخبـاس اٌبیـای
پیؾیً گضاسػ داده اعث Fصىاي او که ىميغ جشویس افغاس گغیخحه لقههای اعشائینی ىیباؽذ هقـه
ایً ىىاسد ؽىاهذی اعث که دخامث وهب بً ىٍبه دس اٌحؾاس و جکریش لقه ىزکىس سا ذابث ىیکٍذ.

2ـ  .2سند دوم

آٌچه دس عٍذ دوه ىهو ىیٌقایذ اعحٍاد آي به سعىل خذا اعث ،هقیً اىش باػد گشدیذه اعث جـا
ظغاعیث افضوي جشی دسباسه آي بشاٌگیضاٌذ.
یک ـ رافع تن عمیر
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دس خقىؿ وی اىالع چٍذاٌی دس دعث ٌیغث .ؽایذ هقیً ٌاؽٍاخحگی باػد ؽـذه باؽـذ جـا
افعاب سشال دس ذبث ٌاه وی به وفاق ٌشعٍذ .به ىىس ٌقىٌه ابـً عـؼذ ه 233دس ىبمـات ٌـاه او سا
سافغ بً ػقشو ىیٌگاسد و دس جىمیط دیگش ػٍاویً وی چٍیً اؽاسه ٌقىده اعثE :هى زافع بى عمنسو.
و یقال ابى عمیسة( Dابً عؼذ ،ىبمات امکبشی .)132 /6 :1412 ،ابً عؼذ ایً ٌکحه ىیافضایذ کـه او
پیاىبش سا ٌذیذه اعث Eو لن یس الًبى( Dهقاي).
ابً ػبذ امبش ه 463دس جىمیط ٌاه او به عه ػٍىاي سافغ بً ػقشو ،سافغ بً ػقیش و سافغ بً ػقیـشه اؽـاسه
ٌقىده اعث و جىمعیات ابً عؼذ دسباسه او جکشاس ىیٌقایذ (ابً ػبذ امبش ،اعحیؼاب.)483 /2 :1412 ،
ابً ػغاکش ٌیض دس جاسیخ ىذیٍه دىؾك دس بیاي ىؼشفی سافغ بً ػقیش او سا با سافغ بـً ػقیـشه یکـی
پٍذاؽحه اعث .او بشاعاط ٌمنی اص اظقذ بً ظٍبل عؼی ىیکٍذ ایً دیـذگاه سا جمىیـث ٌقایـذ (ابـً
ػغاکش ،جاسیخ ىذیٍه دىؾك .)11 /18 :1415 ،ىبشاٌی هٌ 363یض دس ٌمل سوایـث ىـزکىس ٌالـل ایـً
سوایث سا سافغ بً ػقیش خىاٌذه اعث (ىبشاٌی ،امقؼصو امکبیش .)24 /5 :1434 ،اىا ابً اذیـش ه633
و ابً ظصش ه 852بش ایً باوسٌذ که ایً دو ٌاه ىخحنا هغحٍذ و هش یـ بـش فـشدی خـاؿ دالمـث
داسٌذ ایً دو ىٍبغ آگاهی چٍذاٌی شض سوایث ىزکىس و ٌؾاٌی عـکىٌث او دس ؽـاه اسایـه ٌقـیدهٍـذ
(ابً اذیش ،اعذ امغابه 368 /2 :1439 ،و ابً اذیش ،امکاىل .)44 /2 :1385 ،دس والـغ ایـً دو ىٍبـغ
شض ایً دمیل که ابً ىٍذه و ابى ٌؼیو ایـً جفکیـ سا اٌصـاه داده اٌـذ ؽـاهذی دیگـش اسائـه ٌذادهاٌـذ
(هقاي) .اىا ٌحایصی که اص ایً بشسعی به دعث ىیآیذ .اگش دیذگاه ٌخغث سا بپزیشیو که بیؾـحش آسای
سشامی ،آي سا بشگضیذهاٌذ سوایث ىزکىس ىشعل ىیؽىد چشا که ىبك ٌظش آٌاي که ایً چٍذ ٌاه سا یکـی
پٍذاؽحهاٌذ به جابؼی بىدي آي جقشیط ٌقىدهاٌذ ،با وشىد ایً ،سافغ بً ػقیش بش اعاط گضاسػ عـٍذی
که آىذ سوایث خىد سا به ؽٍیذي اص سعىل خذا ٌمل ٌقىده اعث ،ظال آٌکه فشدی اص جابؼاي ٌقیجىاٌـذ
ً
ىغحمیقا اص پیاىبش ،گفحاسی ؽٍیذه باؽذ ایً ٌىع ٌمل دس والغ عٍذ سا اص ظامث ىشعل بىدي ٌیض خـاسز
ىیکٍذ Fصیشا دس عٍذ ىشعل مفظ لال بـه ٌمـل اص سعـىل خـذا آي سا دس شایگـاه لابـل لبـىلجـشی
ىیٌؾاٌ ذ جا عٍذی که اىکاي دسیافث ىغحمیو اص سعىل خذا ٌفی ىیکٍذ Fاىـا ساوی ٌمـل خـىد سا بـا
مفظی اص سعىل خذا گضاسػ ىیدهذ که اص ؽٍیذي ىغحمیو ظکایث ىیکٍذ .به هش ظال اص ٌظش داٌـؼ
دسایة امعذید با پزیشػ ىشعل بىدي آي ،ایً ٌىع عٍذ دس ریل اعٍاد مؼیا لشاس داده ىیؽىد.

034

با پزیشفحً فشك دوه که ػذهای دس ىماه جفکی اؽحشاک دو ٌاه اص یکذیگش بىدٌذ ،باص هو عٍذ اص
پشده ابهاه بشوي ٌقیافحذٌ .خغث آٌکه اىالػات کافی اص ساوی وشىد ٌذاسد جا دس پشجى آي به لنـاوجی
ليؼی اص اسصیابیهای سشال ؽٍاعاٌه دعث یافث Fدوه آٌکه ىؾخـ ٌگشدیذه اعث با فشك دو ٌفـش
به ٌاه سافغ بً ػقیش ،فشد ىىسد ٌظش دس کذاه ىبمه ىیگٍصذ ،آیا او اص شهث صىاٌی اص فعابه به ؽقاس
ىیآیذ یا آٌکه دس صىاٌه جابؼاي صیغحه اعث؟
دو ـ اتوزهرایه
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ٌاه او ظذیش بً کشیب اعث (ابً عؼذ ،ىبمات امکبشی F313 /7 :1412 ،بخاسی ،جاسیخ کبیـش،
بیجا )98 /3 :دس ىٍابغ سشامی اهلعٍث اص او به ػٍىاي فـشدی ىىذـك یـاد ؽـذه اعـث (ابـً عـؼذ،
ىبمات امکبشی F313 /7 :1412 ،ػصنی ،ىؼشفة امرمات F289 /1 :1334 ،ىضی ،جهزیب امکقـال،
 .)491 /5 :1413اىا داسليٍی سوایث او سا بـه ؽـشه ٌمـل ذمـات اص وی ىیپـزیشد (ىـضی ،جهـزیب
امکقال.)491 /5 :1413 ،
سه ـ اتراهیم تن اتی عثله

بشسعیهای سشامی اهلعٍث ٌؾاي ىیدهذ او دس عن ساویاي ىىذك شای ىیگیـشد (ىغنيـای،
اکقال امحهزیب االکقال فی اعقاء امششال.)248 /1 :1422 ،
چهار ـ محمد تن ایوب تن سوید

کاوػهای سشامی او سا فشدی مؼیا و غیش لابل اػحقاد ٌؾاي ىیدهذ .ابـً ظبـاي ،ؽایغـحگی
سوایحی و فالظیث سشامی وی سا سد ىیٌقایذ .او دس باصؽٍاعی ؽخقیث سشامی ىعقذ بـً ایـىب
بً عىیذ گىیذE :ال یحل االححجاج به و ال السوایة عًه( Dکحاب امقصشوظیً .)299 /2 ،ابً ظصش و
و رهبی ٌیض با اٌؼکاط آساء سشامی ىحمذىاي ،ظکقی ىؾابه بشای وی فادس ٌقىدهاٌذ (رهبـی ،ىیـضاي
االػحذال F487 /3 :1382 ،ابً ظصش ،مغاي امقیضاي ،بیجا.)87 /5 :
ارزیابی

035
ً
با ؽٍاخحی که اص ىعقذ بً ایىب بً عىیذ به دعث آىذ اػحقاد به ایً عٍذ کاىال اص بیً ىـیسود
و شای هیچگىٌه اػحباسی بشای آي بالی ٌقیگزاسد.
 .3متهشىاسی

دس ایً بخؼ ىحً ظذید اص وشىه ىخحنفی با مىابو ىٍذسز دس داٌؼ ظذید به بعد گزاؽـحه
ىیؽىد جا ىفهىه و ىؼٍای بشآىذه اص ىحً عٍصیذه ؽىد.
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آعیبی که ایً ظذید اص آي سٌس ىیبشد ،اميشابی اعث که بـش ىـحً آي عـایه افکٍـذه اعـث .اص
ىٍظش داٌؼ دسایة امعذید سوایحی که به آعیب اميشاب دچاس گشدد به گىٌهای که بـش اعـاط لىاػـذ
مفظی هیچ جششیعی ٌحىاي بشای آي یافث اص اػحباس عالو ىیگشدد (فبعی فامط ،ػنىه امعـذید و
ىقينعه .)187 :1384 ،بخؼ آغاصیً ایً لقه دس ی واظذ ىؼٍـایی ىؾـحشکی بـا ىـىاسد ىؾـابه
هو پىؽاٌی داسد اىا دس بخؼ دوه دچاس پشیؾاٌی و واگشایی ىؼٍایی اص هو ىیگشدد .به ىىس ٌقىٌـه دس
ٌمنی ىؾابه آىذه اعث ظنشت داوود پیؼ اص آٌکه بٍای ىغصذ سا جکقیل کٍذ چؾـو اص شهـاي فـشو
بغث اىا لبل اص آي ظنشت عنیقاي سا به کؾحً فشدی که باػد لحل فشصٌذػ به ٌاه ایؾی ؽـذه بـىد
وفیث کشد .ظنشت عنیقاي ٌیض پیؼ اص اجقاه ىغصذ به وفیث ظنشت داوود شاىه ػقل پىؽـاٌذ
و فشد خاىی سا به عضای ػقنؼ سعاٌذ )بً اذیش ،امکاىل.)227 /1 :1385 ،
ىٍابغ جفغیشی ؽیؼه دس ایً باسه وشهی بشگضیـذهاٌـذ کـه بـش ىؾـاسکث ظنـشت داوود دس بٍـای
ً
ىغصذ دالمث داسد و اص آٌچه ؽاي ظنشت داوود ىخذوػ ٌقایذ کاىال پیشاعحه اعث .یکـی اص ایـً
ٌملها گضاسؽی اعث که ػالىه ىبشعی به ٌمل اص لحاده و شبایی اص آي خبش داده اعث .وی دس ایً باسه
چٍیً آوسده اعث:
ّ
و خذاوٌذ ّ
ػضوشل ىاػىي و وبا سا بش بٍی اعشائیل ىغنو کشد پظ شقغ بغیاسی هالک ؽذٌذ دس
ی سوص ،پظ ظنشت داوود فشىاي داد که بش بٍی اعشائیل غغل کٍٍذ و به صىیً بنٍـذی سوٌـذ بـا
ّ
جقاه صيها و کىدکايؽاي و به عىی خذا گشیه وٌامه و صاسی ٌقایٍذ جا ؽایذ خذا بش آٌها جـشظو فشىایـذ
ّ
و ایً صىیً صىیً بیث امقمذط بىد ،لبل اص بٍاء ىغصذ و داوود باالی لنه سفث و بـه عـصذه افحـاد و
ّ
جنشع و اعحغاذه بغىی خذای عبعاي ٌقىد و هقه بٍـی اعـشائیل هـو بـا او عـصذه کشدٌـذ و عـش اص
عصذه بش ٌذاؽحٍذ جا خـذا وبـا سا اص آٌهـا بشىـشف کـشده و چـىي خـذا ؽـفاػث ظنـشت داود سا دس
بٍیاعشائیل پزیشفث بالی ىاػىي و وبا سا اص آٌها سفغ ٌقـىد ،داوود بؼـذ اص عـه سوص بٍـی اعـشائیل سا
ّ
شقغ ٌقىد و گفث به دسعحی که خذای جؼامی ّىٍث گزاسد بش ؽقا و بش ؽقا جشظو ٌقىد ،پظ بشای او
ّ
جصذیذ ؽکش و عپاط ٌقاییذ به ایٍکه اص ایً صىیً پاکی کـه دس آي بـش ؽـقا جـشظو فشىـىد ىغـصذی
ّ
بغاصیذ ،پظ لبىل کشده و ؽشوع کشدٌذ دس بٍاء بیـث امقمـذط و داوود بـش گـشدي خـىدػ بـشای
ایؾاي عٍگ ظقل ىیکشد و هوچٍیً ٌیکاي بٍی اعشائیل جا آٌکه به اٌذاصه یك لاىث باال بشدٌذ و داود
دس آي سوص  127عامؼ بىد ،پظ خذا به او وظی فشعحاد که بٍاء آي به دعث فشصٌذػ عـنیقاي پایـاي
یابذ .و چىي ػقش داوود به  143سعیذ اص دٌیا سفث و عنیقاي سا شاٌؾیً خـىد لـشاس داد و او دوعـث
داؽث بیث امقمذط سا جقاه کٍذ ،پظ شقغ کشد ّ
شٍیاي و ؽیاىیً سا و جمغیو کشد بش ایؾاي کاسهـا سا
و هش ىائفه سا ىخقىؿ کاسی کشد (ىبشعی ،ىصقغ امبیاي ،بیجا.)227 /23 :
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ً
شامب آٌکه ػالىه ىبشعی به ٌمل اص عؼیذ بً ّ
ىغیب گضاسؽی اسائه ىیدهذ که کـاىال جقـىیشی
ىحفاوت اص آٌچه دس ىٍغ ظنشت داوود اص عاخحً بیث امقمذط آىذ جشعیو ىیٌقایـذ .دس ایـً خبـش
آىذه اعث پظ اص اجقاه ،عاخث بٍای بیثامقمذط دسبهای آي گؾىده ٌقیؽذ جـا آٌکـه ظنـشت
عنیقاي خذاوٌذ سا به ٌقاصهـای ظنـشت داوود عـىگٍذ داد ،صاي پـظ دسبهـای ىغـصذ بـه عـىی
عنیقاي باص گشدیذ (ىبشی ،ىصقغ امبیاي ،بیجا.)?CC /B :
ابىامفحىض ساصی اص ىفغشاي ىؾهىس ؽیؼه دس بیاي ایً لقه به ٌمل اص افـعاب جـاسیخ ،ػـالوه بـش
ایٍکه ؽئىي پیاىبشی ظنشت داوود سا ظفظ ىیٌقایذ دس اسائه آي افضوي بش آٌچه دس ىٍابغ دیگـش آىـذه
ً
به لقهای پشداخحه اعث که کاىال بش وشه اخاللی ؽخقیث ظنشت داوود جأ کیذ ىیٌقایذ:
چىي خىاعحٍذ جا به عاخث ىغصذ ىؾغىل ؽىٌذ ،ىشدی فامط اص بٍی اعـشائیل آىـذ ،دسویـؼ جـا
ّ
ایؾاي سا اىحعاي کٍذ .گفث :ىشا دس ایً شا ظمی اعث و ىنکی و ؽقا سا ظـالل ٌباؽـذ کـه ىنـ ىـً
بیسمای ىً به ىغصذ کٍی .گفحٍذ :یا هزا! دس صىیً بغیاس کغاياٌذ که دس ایً شا ّ
ظك اعـث ایؾـاي سا
و ایؾاي هقه سها کشدٌذ و به خذای بخؾیذٌذ جى ٌیض ببخؼ ،گفثٌ :بخؾو که ىً ىعحاشو اگش خىاهی
اص ىً بخشی و اگش ٌخىاهی غقبکشده باؽی بش ىً .پیؼ داوود آىذٌذ و او سا خبش دادٌذ .داوود گفـث:
بشویذ سمایث او سا ىنب کٍیذ و بیسمایث او ىن او به دعث ىگیشیذ .آىذٌذ و لشاس بها دادٌذ چٍذاي
که بها ىیافضودٌذ او ىیگفثٌ :ذهو و بیؾحش خىاهو .به فذ گىعفٍذ بخىاعحٍذ و به فذ گـاو کشدٌـذ و
به فذ ؽحش کشدٌذ ،سمایث ٌذاد ،جا گفحٍذ :هو اٌـذاصه ىغـاظث آي اعـث بغـحاٌی پـش دسخحـاي صیحـىي
بذهیو ،هو سمایث ٌذاد جا بها به شایی سعاٌیذ که گفحٍذ :دیىاسی گشد ایً شایگاه بش آسیو و پـش اص عـیو
کٍیو و به جى دهیو گفث :اکٍىي سامی ؽذه .چـىي بذیـذ کـه ایؾـاي دل بـش آي ساعـث کشدٌـذ ،گفـث:
ٌخىاهو و به ی شى ىقغ ٌکٍو و آي صىیً خذای سا داده و غشك ىً اىحعاي ؽقا بىد جـا ؽـقا دس ایـً
ّ
کاس شذ خىاهی کشدي یا ٌه! و دس خبش هغث که داوود گفث :اگش ىشا خىیؾحً به ىـضد بـه جـى بایـذ دادي
ّ ّ
ٌبی امنـه! جـى اص آي بضسگـىاسجشی کـه
کاس ىیکٍو و ىضد با جى ىیدهو جا آي که خؾٍىد ؽىی .ىشد گفث :یا
ىً به ىضد دهو و ىً ایً صىیً خذای سا داده ظکو جى ساعث .آٌگه آغاص بٍـای ىغـصذ کشدٌـذ .داود
عٍگ بش پؾث گشفحه ىیآوسد و فامعاي بٍی اعشایل هو چٍیً ،جا دیىاس ىغصذ لاىث ىشدی بش آوسدٌـذ.
ّ
 037خذای جؼامی وظی کشد به داوود و گفثٌ :قیب جى اص بٍای ىغصذ ىمذط هقیً اعث ،سها کً کـه جـى
سا پغشی باؽذ عنیقاي ٌاه ،او عنیو اممنب باؽذ و بش دعث او هیچ خىي سیخحه ٌؾذه باؽذ جقاىی ایـً
ىغصذ بش دعث او باؽذ .و رکش وفیث او دس ػمب جى بقاٌذ .داوود دس آي شا ٌقاص ىیگزاسد و فامعاي
بٍی اعشائیل و داوود دس ایً ولث فذ و بیغث و هفث عامه بـىد چـىي عـٍؼ فـذ و چهـل ؽـذ او سا
وفات آىذ و عنیقاي بش شای او بٍؾغث و خذای جؼامی وظی کشد به او و گفث :جى سا ایً ىغـصذ جقـاه
بایذ کشدٌذ (ساصی ،سوك امصٍاي و سوض امصٍاي.)>@ /;@ :;>:B ،

گفحٍی اعث ٌمل ف ىق ٌیض فالذ ىىاصیٍی اىقیٍاي بخؼ شهث پزیشفحً آي بـشای سعـیذي بـه یـ
ظمیمث جاسیخی اعث صیشا هقاي ٌمذهایی که بش گضاسػ پیؾیً واسد بىدٌ ،مل ىزکىس ٌیض بذاي ىبـحال
اعث اىا به هش ظال ایً گضاسػ دس جمابنی شقغ ٌاؽذٌی بـا گـضاسػ سوایـی ىٍـغ ظنـشت داوود اص
عاخحً ىغصذ لشاس داسد.
 .4وقد عقلی

یا زب أولن یكى ذلل فى هىاك و هحبحل قال بلى و لكًهن عبنادی و أينا أزحمهنن فشنق ذلنل علینه فنأوحى

اللهالیه ال جحصو فايى سأقیى بًاء على یدی ابًل سلیماو( Dعیىىی ،دس امقٍرىس.);@: /> :;>:> ،
Eأوحى الله جبازك و جعالى إلى داود علیه السالم ايل لن جحن بًاء بیث المقدض قال أی زب و لن قال
أليل غمست یدك فى الدم قال أی زب أولن یكى ذلل فى طاعحل قال بلى و او او( Dهقاي).
با ٌگاه به آیات لشآٌی دس ایً ىىسد خاؿ سوؽً ىیؽىد ،گضاسههـای لشآٌـی ىؼٍـایی بـش خـالف
آٌچه دس ایً سوایث آىذه اعث جأکیذ ىیٌقایذ:
ْ
ْ ه ْ
ْ ه ْ ه ْ ه
ْ ه ه ه ْ ه ه ه ه
تَّي ٌَََِّّلٍََُّّأجراََّّعظیًاٌَّ(غاءF)43 /
نَّتكََّّحسَةََّّیضاعِفّاَّ َّوَّیؤ َِّ
قالَّذرةََّّ َّوَّإ ِ َّ
للَّالَّیظوِىََّّيِث َّ
إِنََّّا هَّ
ه ه ْ ْهْ
ه ْه ه ه ْ ه ه ه
ْ ه ه هْ ْ ه ه ْ ه ه ْ
ْنٍَّقریاٌ( غاء.)124 /
یظوً َّ
ْنَّاْلَ َّةَّ َّوَّالَّ َّ
ِكَّیدخو َّ
ٌَِّذلرََّّأ َّوَّأٍىثََّّ َّوَِّ ََّّْمؤيٌََِّّفأوئل َّ
اتَّي َّ
اِل َِّ
ٌَِّالص ِ
نَّي هَّ
ٌَّیعً َّ
َّ وَّي َّ
ْ
ه هه
ه ه
هْ ه ه
ْه ْ
ه
ْن( اػشاف.)28 /
للَِّياَّالَّتعوً َّ
َعَّا َّ
ْنَّ َّ
للَّالَّیأمرََّّبِاهفحشاءَََِّّّأَّتقْل َّ
إِنََّّا َّ

بررسی ريایت مىع شدن داييد  از ساخته بیت المقدس

آعیب دیگشی که اػحباس ىحً سوایث سا دوس ىیافکٍذ ،جٍالنی اعث که با دسیافثهای ػمنی عش
عاصگاسی ٌقیٌهذ .دس ایً سوایث ظنشت داوود به عبب اٌصاه ی ػقل اص فینی ،خـاؿ ىعـشوه
ىیگشدد .بشای ایً ىعشوىیث دو فشك وشىد داسد فشك ٌخغـث ظنـشت داوود بـذوي اري امهـی
دع ث به چٍیً کاسی صده اعث الصىه پزیشفحً ایً فشك صیش عىال سفحً ظکقث امهـی اعـث ،صیـشا
خذاوٌذ فشدی سا بشای ىٍقبی بضسگ بشگضیذه اعث که بش خالف خىاعث او ػقل ىیٌقایذ .امبحه ىحً
سوایث چٍیً ىؼٍایی ٌؾاي ٌقیدهذ .فشك دوىی که اص ىحً به دعث ىیآیـذ ،ظنـشت داوود ىبـك
خىاعث امهی ػقل ٌقىده باؽذ ،اىا خذاوٌذ با آٌکه فذوس فشىاي اص عىی او اٌصاه گشفحه با ایً ظال
ظنشت داوود بایذ جاواي ایً ػقل پظ دهذ .الصىه پزیشفحً ایً فشك صیش عىال سفـحً ػـذل امهـی
اعثFچشا که اص ػذل امهی به دوس اعث ظکقی فـادس ٌقایـذ و بٍـذهاػ سا بـه ىىشـب اىاػـث اص
ً
فشىاي او ،اص ىىهبحی خاؿ ىعشوه عاصد .اجفالـا دس ىـحً سوایـث ٌیـض بـه چٍـیً واکٍؾـی اص عـىی
ظنشت داوود اؽاسه گشدیذه اعث آٌصا که ظنشت داوود با ظیشت و اص عش جؼصب اص خذا ىیپشعذ
که اٌصاه ػقل او بش ىبك فشىاي خذاوٌذ فىست گشفحه اعث:
Eفأوحى الله الیه ايل ال جصلح او جبًى لى بیحا قال و لن یا زب قال لما جسی على یدیل هنى الندهاء قنال

038

 .5وقد قرآوی

لشآي یکی اص ىٍابؼی اعث که با ٌظش به آي فـعث و عـمو اظادیـد عـٍصیذه ىـیؽـىد .ىمـاه
ظنشت داوود دس عاظث لشآي چٍاي با ػظقث و ٌیکىیی ،جصنی فاخشی باص ىیجاباٌذ که بیىـایگی
لقه ىزکىس دس جابؼ ٌىس آیات لشآٌی به عهىمث فاػ ىیگشدد .لشآي چٍیً اص ظنشت داوود عـخً
گفحه اعث:
ه ُّ ه ه ْ ه

ه ْ

ْهْ

هه ْ ه

ْ

هْ ه

ه ه

هْ

ه

ه ه

َعَّبعضََّّ هَّوَّآتیَاَّداو َّدَّزبْرا
ییَّ َّ
ضَّانلبِ َّ
ضَّ هَّوَّهق َّدَّفضوَاَّبع َّ
ًاواتَّ هَّوَّاْلر ِ َّ
َِّ
فَّالس
ٌَّ ِ َّ
كَّأعوىََّّبًِ َّ
 هَّوَّرب َّ

پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال پىجم ،شماره وهم ،پاییس ي زمستان 7931ش

«

(اعشاء.)55 /
پشعؾی که ىیجىاٌذ ٌقایی بششغحه اص ىماه ظنشت داوود ٌمؼ صٌذ Fچشایی رکـش ٌـاه ظنـشت
داوود دس کٍاس عایش اٌبیای امهی اعث دس ایً آیـه خذاوٌـذ بـه بیـاي ىشاجـب بشجـشی بؼنـی اص اٌبیـاء
پشداخحه اعث و به فىست ویاه اص ظنشت داوود یاد ىیکٍذ .دس پاعـخ بـذیً پشعـؼ چٍـیً آىـذه
اعث :صیشا ظنشت داوود ىضیً به ففاجی بىد که دس دیگش پیاىبشاي وشىد ٌذاؽث که ػبـاست اعـث
اص سعامث ،کحاب ،خيابه ،خالفث و لناوت بشای وی دس ی صىاي ظافل ؽذ (لشائحی ،پشعـؼها
و پاعخهای لشآٌی .)349 :1386 ،گفحٍی اعث بشخـی اص ىفغـشاي پاعـخهای دیگـشی بـشای ایـً
پشعؼ اسائه دادهاٌذ (ىغٍیه ،امکاؽا F55 /5 :1424 ،لاعقی ،ىعاعً امحاویل.)161 /11 :1418 ،
اىا آٌچه که به فىست کنی ىیجىاي اص ایً آیه بشداؽث ٌقىد ىماه واالیی اعث که ظنـشت داوود دس
کٍاس عایش اٌبیای ػظاه امهی اص آي بشخىسداس گشدیذه اعث (لشؽی ،لاىىط لـشآي.)368 /2 :1371 ،
ػالىه ىباىبایی دس بیاي ىؼٍای ایً آیه چٍیً جفغیش ٌقىده اعث:
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َّ
الًب َ
ییى َعلى َب ْعط Dبه ىٍضمه جقهیذ و ىمذىـه اعـث بـشای شقنـه َ Eو
شقنهE :و لقد فیلًا بعط ِ
َآجیًا ُ
داو َد َش ُبىزا Dو سوی هو سفحه فنینث داوود و بشجشی او اص عایش اٌبیاء سا کـه هقـايداؽـحً کحـاب
صبىس اعث ،بیاي ىیکٍذ و دس صبىس اظغً کنقات سا دس ظقذ و جغبیط خذا به کـاس بـشد (ىباىبـایی،
امقیضاي.)165 /13 :1374 ،

ه ه ه ا ه
ه ْ ه ه ح ْ
هه ْ
ْ ه ْ ه ه ْ ه ه
اریَّ هَّوَّلَااَّ
ٌَّ هَّوَّاهط هَّ
باالَّیسابح هَّ
اْل َّ
یًانَّ َّوَّ َّ
ففًَّاِاَّسو َّ
ُكَّآتیَاَّحمًاََّّ َّوَّعِوًااََّّ َّوَّساَّرٍاَّيا ََّّداو َّدَّ ِ

 041فاعِوی( اٌبیاءF)AC /
ه ْ ْ ه ْ ْ هْ
ه ْهه ه
ْ ههْ هْ
ه
ه ْ
ْ
ون) اٌبیاءF)B:/
 هوَّعوًَاهَّصَعةََّلْسَّهلى َِِّلح ِصَلىَّيٌَِّبأسِلىَّفّنَّأنتىَّشال ِر َّ
ه ه ه ه
هه ْ ه
ْ ْ
ه ه ه ه ْ ه ه ْه ْ
َعَّلثریََّّي ٌََِّّْعِبا ِد َّه َِّالًَّؤيَِیٌ( قل.)15 /
للَِّاَّلیَّفضوَاَّ َّ
اِلًدََّّ َّ
قاالَّ
یًانَّعِوًاََّّ َّوَّ َّ
 هَّوَّهق َّدَّآتیَاَّداو َّدَّ َّوَّسو َّ

ػالىه ىباىبایی دس جفغیش امقیضاي بشجشی ظنشت داوود و عنیقاي بش ىشده ،ىغئنه ػنو یـا هقـه
ٌؼقث هایی که خذاوٌذ به ایً دو پیاىبش ػيا کشده اعث اص وشىه ىؼٍایی آیه ىزکىس ىیؽٍاعاٌذ ،اىـا
وی بٍابش ػيا به مفظ فننٍا وشه دوه سا جششیط داده اعث:

ه
ه ه ْه
ْ ْ ه
ه ْه ْ ه هه ه ح ْ ه ْه
ه ه ْ ْ هْه
ٌَّبِاهع ِشاَّ هَّوَّ
باالَّيعاََُّّیسابح َّ
اْل َّ
َعَّياَّیقْل َّ
بَّ َّ
اص ِ َّ
ْنَّ َّوَّاذل َّرَّعبدٍاَّداو َّدَّذاَّاْلی َِّدَّإٍََُِّّأوابَّ*َّإٍِاَّساَّرٍاَّ ِ
هْ ه ل ه ه
ْ ْ هه ه ه ْ ه ْ
ْ ْ
ه ه ه ْ ْ ه ه ه
ه
ِطاب( ؿ;A /ـ.)<:
نَّاْل َِّ
َّوَّشددٍاَّمومََُّّ َّوَّآتیَاهََّّاِل ِمً َّةَّ َّوَّفص َّ
لَّأوابَّ* َّ
كَّ َّ
ریََّمشْرةََّّ َّ
َّوَّاهط َّ
اْلْشاقَّ* هَّ
ِ

ىؼٍاؽٍاعی Eرا االیذ و اواب Dدس آیه ىیجىاٌذ جبنىس افضويجشی اص ىماه ظنشت داوود دس گفحقاي
لشآٌی به ىٍقه ظهىس سعاٌذ .بشخی اص ىفغشاي را االیذ سا بـه ىؼٍـای ٌیشوىٍـذی دس ٌـىع ػبىدیـث و
بٍذگی ظنشت داوود جفغیش ٌقىدهاٌذ و سشىع کشدي دس هش اىشی به عىی پشوسدگاس ىؼٍایی اعث که
اص ىفهىه اواب به دعث دادهاٌذ (ىغٍیه ،امکاؽا.)=A: /@ :;><> ،

ه
ه هْ ه ه ه
ه
ْه
ه
ْهْ ه ْ
ْه ح
ه ه ْ
اٌَّ
كَّع َّ
یضاو َّ
یَّانل ِ َّ
ضَّفاحل َّْىَّب هَّ
فَّاْلر ِ َّ
َاكَّخویفةََّّ ِ َّ
یاَّداودََّّإٍِاَّجع َّو َّ
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للَِّلّ َّىَّعذابََّّشدیدََّّبًِاَّنسْاَّیْ َّمَّاِل ِساب( ؿ.)<@ /
بینَّا َّ
ٌَّس َِّ
ْنَّع َّ
یضو َّ
للَِّإِنََّّاَّل هَّ
بینَّا َّ
س َِّ
یٌَّ ِ
ْ
ْ ه
ههه
ه
ْ ْ ه
كَّ هَّوَّاِل ِم هً َّةَّ هَّوَّ هعو هًََُّّمًِاَّیشاء( بمشه.)<?; /
ْتَّ هَّوَّآتاهََّّاللََّّالًو َّ
نَّداودََّّجال َّ
 هَّوَّقت َّ

ایً آیه آؽکاسا دسوي ىایه ىؼٍایی سوایث و لقه ىٍغ ظنشت داوود سا اص عاخحً بیث امقمذط ٌفی
ً
ىیکٍذ و کاىال دس ىىمغ ىؼٍایی ىحبایً ،ىفهىىی ىخاما اص آٌچه آي لقه ىیگىیذ ىحبـادس ىیعـاصد.
دس لقهای که بیاي ؽذ ،ظنشت داوود به دمیل ػقنی که به کؾحه ؽذي ػذهای اٌصاىیـذه بـىد اص فـیل
عاخحً بیث امقمذط ىعشوه گشدیذ ظال آٌکه ایـً آیـه اخحقـاؿ بضسگحـشیً ىىهبثهـای امهـی بـه
ظنشت داوود سا به واعيه ػقنی ىیداٌذ که با دعث داوود پیاىبش به کؾحً شامىت اٌصاىیذ.
امافه ىیؽىد ابً شىصی اص ػنقای اهل جغًٍ ٌیض دس ٌفی فعث سوایث بـش پایـه آیـات لشآٌـی
بشآىذه اعث .وی پظ اص ٌمل لقه ىزکىس آي سا ی ظذید شؼنی ىیؽٍاعاٌذ چشا که ىماه اٌبیاء اص
ایً ٌىع ٌغبثها پیشاعحه اعث .او ىیافضایذ ىعحىای سوایث ٌقیجىاٌذ لابل لبىل باؽذ صیـشا خذاوٌـذ
دس ظـك ػافـیاي چٍـیً دعــحىس داده اعـث (ابـً شـىصی ،امقىمــىػات  :)231 /1 :1386 ،هَّوَّالَّ
ْه
هْ ْ
دیٌَّاللٌ( ىس.)2 /
فَّ َِّ
تأخذك َّْىَّب ِ ًِّاَّ هرأفةََّّ َّ
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ىشاد اص ایً Eبشجشی دادي ،Dیا بشجشی به ػنو اعث ،که چه بغا عیاق آیه ٌیض آي سا جاییذ ىـیکٍـذ و یـا
بشجشی به هقه ىىاهبی اعث که خذای جؼامی بـه آي شٍـاب اخحقـاؿ داده ،ىاٌٍـذ :جغـخیش کـىههـا و
ىشغاي و ٌشه ؽذي آهً بشای داوود و ىنکی کـه خـذا بـه او اسصاٌـی داؽـث و جغـخیش شـً و ظیىاٌـات
وظؾی و ىشغاي و هوچٍیً جغخیش باد بشای عنیقاي و داٌغحً صباي ظیىاٌات و عنيٍث کزایی عـنیقاي
و ایً اظحقال دوه ،یؼٍی ،بشجشی آي دو بضسگىاس بش عایش ىشده اص شهث هقـه ىـىاهبی کـه خـذا بـه آي دو
اسصاٌی داؽحه اص اىالق کنقه Eفننٍا Dاعحفاده ىیؽىد (ىباىبایی ،امقیضاي.)>C@ /;? :;=A> ،
ه
ه هه ه
ه هه ْ ه
ه ْ
هه
ه
لَّ ْ ه
اِلدید( عبا.);: /
ریَّ هَّوَّأنلاَّ َّ
جبالََّّأ حویبََّّيعََُّّ هَّوَّاهط َّ
َّ وَّهق َّدَّآتیَاَّداو َّدَّيَِاَّفضلََّّیاَّ ِ
بؼنی اص ىفغشاي ىفهىه فنل سا دس آیه به ىؼٍای بشجشی بش عایش اٌبیاء یا بش ىشده بشداؽث ٌقىدهاٌـذ
و اص ىقادیك ایً بشجشی سا ٌبىت ،کحاب ،ىن و فىت ٌیکى بشؽـقشدهاٌـذ (بینـاوی ،اٌـىاس امحٍضیـل و
اعشاس امحاویل F<>= /> :;>;B ،لقی ىؾهذی ،کٍض امذلائك و بعش امغشائب.)>@? /;: :;=B@ ،
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با ٌظش به جىسات سوؽً ىیؽىد لقه ظنشت داوود دس ىٍابغ اعـالىی الحباعـی اعـث اص آٌچـه دس
جىسات دسباسه ظنشت داوود گضاسػ ؽذه اعث هش چٍذ جفاوتهایی ىیاي آٌچه دس ىٍابغ اعالىی آىـذه
اعث با لقه جىسات وشىد داسد اىا به فىست کنی ىؼٍایی واظـذ پشداخـث ىیکٍٍـذ .دس جـىسات آىـذه
اعث پظ اص آٌکه ظنشت داوود ىىفك به ؽکغث ایؾبىؽث گشدیذ به پادؽاهی هقه لىه بشگضیـذه ؽـذ
پظ اص هفث عال و ٌیو ظکىىث دس ظبشوي ،اوسؽنیو سا به جقشف خىد دس آوسد و پایحخـث ظکـىىحؼ
بذاٌصا ىٍحمل کشد .هقشاه با ایً جغییشات فٍذوق ػهذ ٌیض به اوسؽنیو آوسد .صاي پظ دس ایً اٌذیؾـه فـشو
سفث که ؽایغحه ٌباؽذ او دس لقش ىغحمش و فٍذوق ػهذ دس خیقهای باؽذ بش آي ؽذ جا ىغـصذی سا بٍـا
کٍذٌ .اذاي ٌبی سا اص جققیقؼ آگاه عاخثٌ .اذاي ٌبی کاس وی سا جاییذ کشد اىـا خذاوٌـذ بـش ٌاذـاي ٌبـی
وظی ٌاصل کشد جا داوود سا اص ایً کاس باصداسد و به او گفث :عاخحً خاٌه ىً بش ػهذه پغش جى اعث که دس
آیٍذه آي سا خىاهذ عاخث (هقذاٌی ،کحاب ىمذط578 :1383 ،ـ .)589
وتیجه

بش اعاط آٌچه بیاي ؽذ ،سوؽً ىیؽىد بش ىبٍای لىاػذ و مىابو جؾخیـ ،دسعحی و ٌادسعـحی
سوایث دس داٌؼ ظذید لقه ىٍغ ظنشت داوود اص بٍای بیث امقمذط ،فالذ هشگىٌه اػحباسی اعـث
که بذاي اعحٍاد گشددٌ .حایس ظافل اص پاوهؼهای سشامی دس عٍذ ظذید و دعـحاوسد اسصیابیهـای
ىحً ظذید با افىل ىيامؼات ىحً ؽٍاعاٌه ،ظکو بش شؼنی بىدي لقه ىیدهذ .هش چٍـذ دس ىٍـابغ
اهلعٍث اص ایً لقه عخً به ىیاي آىذه اعث ،اىا به فىست اٌـذک بـذاي پشداخحـه اٌـذ آي هـو دس
ً
آذاسی که ػقذجا سویکشدی ٌمل گشایاٌه بذوس اص باصکاویهای ژسفٌگشاٌه ظذیری داسٌذ .هقیً اىش ٌیـض
ىیجىاٌذ ٌؾاٌهای بش ػذه ىمبىمیث لقه ٌضد ػنقای اهلعٍث باؽـذ .دس ىٍـابغ ؽـیؼه ٌیـض هـش چٍـذ
داعحاي ظنشت داوود و عاخحً بیث امقمذط آىذه اعث ،اىا پیشاعحه اص هش گىٌه ؽائبهای اعث کـه
بش چهشه لذعی ظنشت داوود اٌذک خشاؽی افکٍذ .بش ىبك آٌچه بشخی اص ىٍابغ اهلعـٍث و ىٍـابغ
ؽیؼی ،امبحه بذوي عٍذی که به پیاىبش یا اىاىاي ؽیؼه اعحٍاد وسصٌذ Fچٍیً ٌظشی ىمبىل آٌاي دس ىـىل
041
جاسیخ بىده اعث :آغاص بٍای بیث امقمذط جىعو ظنشت داوود اٌصاه گشفث اىا پیؼ اص جکقیل
آي چؾو اص شهاي فشو بغث و اجقاه آي به دعث ظنشت عنیقاي والغ گشدیذ .باصخىاٌی جـىسات ٌیـض
بیاٌگش آي اعث لقه ىٍغ ظنشت داوود اص عاخحً ىغصذ دس ىٍابغ اعالىی ی ٌىع باصعاصی باؽذ
که جىعو وهب بً ىٍبه ویشاعحاسی گشدیذه اعث و پظ اص آي بشای جمىیـث لقـه ،بـه دسوؽ آي سا بـه
پیاىبش اعاله ٌغبث دادهاٌذ.

مىابع
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; .کحاب ىمذط ،جششقه ،فامل خاي هقذاٌی ،جهشاي :اٌحؾاسات اعاىیش ،چ دوه.;=B= ،
< .ابً اذیش ،اعذ امغابة فی ىؼشفة امقعابة ،بیشوت :داس امفکش;>:C ،ق.
= .ابً اذیش ،امکاىل ،بیشوت :داسفادس ،بیچا;=B? ،ق.
> .ابً جشکه ،ؽشض فقىؿ امعکو ،لو :اٌحؾاسات بیذاس;=AB ،ػ.
? .ابً شىصی ،امقىمىػات ،ىذیٍة امقٍىسة ،ىکحبة امغنفیة;=B@ ،ػ.
@ .ابً ظباي ،امرمات ،ىىعغة امکحب امرمافیة;=C= ،ػ.
 .Aابً ظصش ،االفابه ،بیشوت :داسامکحب امؼنقیه;>;? ،ق.
 .Bابً ظصش ،جمشیب امحهزیب ،بیشوت :داسامکحب امؼنقیة ،چ دوه;>;? ،ق.
 .Cابً ظضه ،امفقل فی امقنل و االهىاء و امٍعل ،بیشوت :داس امکحب امؼنقیة;>;@ ،ق.
 .;:ابً عؼذ ،ىبمات امکبشی ،بیشوت :داس بیشوت;>;< ،ق.
;; .ابً ػبذ امبش ،االعحیؼاب فی ىؼشفة االفعاب ،بیشوت :داسامصبل;>;< ،ق.
<; .ابً ػشبی ،ىعی امذیً ،فحىظات ىکیه ،بیشوت :داس فادس ،بیجا.
=; .ابً ػغاکش ،جاسیخ ىذیٍه دىؾك :داسامفکش;>;? ،ق.
>; .ابً کریش ،جفغیشاممشآي امؼظیو ،بیشوت :داسامکحب امؼنقیه;>;C ،ق.
?; .ابىامفحىض ساصی ،سوك امصٍاي و سوض امصٍاي ،ىؾهذ :آعحاي لذط سمىی;>:B ،ق.
@; .بخاسی ،ىعقذ بً اعقاػیل ،جاسیخ امکبیش ،دیاس بکش ،امقکحبة االعالىیة ،بیجا.
 .;Aبیناوی ،اٌىاس امحٍضیل و اعشاس امحاویل ،بیشوت :داس اظیاءامحشاخ امؼشبی;>;B ،ق.
 .;Bذؼنبی ،امکؾا و امبیاي ،بیشوت :داساظیاءامحشاخ امؼشبی;><< ،ق.
 .;Cشٍذی ،ىىیذ امذیً ،ؽشض فقىؿ امعکو ،لو :بىعحاي کحاب ،چ دوه;><= ،ق.
 .<:رهبی ،ىعقذ ظغیً ،امحفغیش و امقفغشوي ،بیشوت :داس اظیاء امحشاخ امؼشبی ،بیجا.
;< .رهبی ،ىعقذ ظغیً ،جاسیخ االعاله ،بیشوت :داسامکحب امؼنقیه;>:A ،ق.
<< .رهبی ،ىعقذ ظغیً ،ىیضاي االػحذال ،بیشوت :داس امقؼشفة;=B< ،ػ.
=< .ساصی ،امصشض و امحؼذیل ،بیشوت :داس اظیاء امحشاخ امؼشبی;=A< ،ق.
>< .سؽیذ سما ،امقٍاس ،بیشوت :داس امقؼشفة;>;> ،ق.
?< .صسلاٌی ،ىٍاهل امؼشفاي ،بیشوت :داس اظیاء امحشاخ امؼشبی ،بیجا.
@< .عبعاٌی ،شؼفش ،افىل امعذید ،جششقه ىعغً اظقذوٌذ ،لو :فعیفه خشد;=BA ،ػ.
 .<Aعبعاٌی ،شؼفش ،االمهیات ،لو :امقشکض امؼامقی منذساعات اعالىیة ،چ عىه;>;< ،ق.
 .<Bعیىىی ،شالل امذیً ،امذسامقٍرىس فی جفغیش امقأذىس ،لـو :کحابخاٌـهی آیـث امنـه ىشػؾـی
ٌصفی;>:> ،ق.
 .<Cفبعی فامط ،ػنىه امعذید و ىقينعه ،بیشوت :داسامؼنو ،ه امخاىغة ػؾش;CB> ،ه.
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 .=:فذس ،عیذ ظغًٌ ،هایة امذسایة ،لو :ىؾؼش ،بیجا.
;= .ىباىبایی ،ىعقذ ظغیً ،امقیضاي ،جششقه ،عیذ ىعقذ بـالش ىىعـىی هقـذاٌی ،لـو :دفحـش
اٌحؾاسات اعالىی شاىؼه ىذسعیً ،چ پٍصو;=A> ،ػ.
<= .ىبشاٌی ،ىؼصو امکبیش ،داس اظیاء امحشاخ امؼشبی ،چاپ دوه;>:> ،ق.
== .ىبشعی ،فنل بً ظغً ،جششقه جفغیش ىصقغ امبیاي ،جهشاي :فشاهاٌی ،بیجا.
>= .ىبشی ،ىعقذ بً ششیش ،جاسیخ ،بیشوت :داس امحشاخ ،چاپ دوه;=BA ،ػ.
?= .ىىعی ،ىعقذ بً ظغً ،فهشعثٌ ،صا :ىکحبة امقشجنى یه ،بیجا.
@= .ػاىنی ،بهاء امذیً ،وفىل االخباس امی افىل االخیاس ،ىصقغ امزخائش االعالىیه;>:; ،ق.
 .=Aامؼصنی ،ىؼشفة امرمات ،امقذیٍة امقٍىسه ،ىکحبة امذاس;=:> ،ػ.
 .=Bلاعقی ،شقال امذیً ،لىاػذ امحعذید ،بیشا ،بیجا.
 .=Cلاعقی ،شقال امذیً ،ىعاعً امحاویل ،مبٍاي داس امکحب امؼنقیه;>;B ،ق.
 .>:لشائحی ،ىعغً ،پشعؼها و پاعخهای لشآٌی ،جهشاي :ىشکـض فشهٍگـی دسطهـایی اص لـشآي،
@;=Bػ.
;> .لشؽی ،ػنی اکبش ،لاىىط لشآي ،جهشاي :دساامکحب االعالىیة ،چ ؽؾو;=A; ،ػ.
<> .لقی ىؾهذی ،ىعقذ بً ىعقذ سما ،کٍض امذلائك و بعش امغشائب ،جهشاي :وصاست فشهٍـگ و
اسؽاد اعالىی;=B@ ،ػ.
=> .کاؽاٌی ،ػبذامشصاق ،ؽشض فقىؿ امعکو ،لو :اٌؾاسات بیذاس ،چ چهاسه;=A: ،ػ.
>> .ىاىماٌی ،ػبذامنه ،دساعات فی ػنو امذسایة (جنخیـ ىمباط امهذایة) ،جهشاي :داٌؾگاه اىـاه
فادق ـ عقث;=B> ،ػ.
?> .ىحمی هٍذی ،کٍضامؼقال ،بیشوت :ىىعغه امشعامه;>:; ،ق.
@> .ىضی ،جهزیب امکقال ،بیشوت :ىىعغه امشعامه;>;= ،ق.
 .>Aىؼشفث ،ىعقذ هادی ،جفغیش و ىفغشاي ،لو :امحقهیذ ،چ عىه;=B? ،ػ.
 .>Bىغنيای ،ػالءامذیً ،اکقال امحهزیب االکقال فی اعقاء امششال ،امفاسوق امعذیرة;><< ،ق.
 .>Cىغٍیه ىعقذ شىاد ،امکاؽا ،لو :داس امکحب االعالىی;><> ،ق.
 .?:ىؤدب ،ػنو امذسایه جيبیمی ،لو :شاىؼة امققيفی االعالىیة ،چ دوه;=C; ،ػ.
;? .ىیبذی ،اظقذ بً ىعقذ ،کؾا االعشاس و ػذة االبشاس ،جهشاي :اىیشکبیش ،چ پٍصو;=A; ،ػ.
<?ٌ .صاؽی ،اظقذ بً ػنی ،سشال ،لو :شاىؼه ىذسعیً ،بیچا;>:A ،ق.

