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Abstract 

The entry of David (A.S) in the Leiden Encyclopedia of Quran was written by 
Isaac Hasson, a professor at the University of Jerusalem. The present study, after 
translating the entry with a descriptive-analytical method and with a critical approach, 
has criticized and evaluated the author’s point of view to clarify the Orientalists’ view 
on religious teachings and especially the Holy Quran and on the other hand to provide 
the audience with the opportunity to get acquainted with pure Islamic teachings by 
criticizing and evaluating the Orientalists’ works. In this article, verses of the Quran 
and authentic Islamic narrations have been used to explain the scientific and practical 
life of Prophet David (A.S). The author of the article has mentioned some of the 
contents of the Quran about David, which are among its positive points, such as: He is 
the great prophet of God, God has given him knowledge, wisdom and rule along with 
the book of Psalms. The position of the Caliph of God and the “final decisive 
speech”, the obedience of mountains and birds in the matter of praising God, the 
softening of iron by him. It is Divine grace to him. However, the author has 
considered the secret indications of the Quran as the reason for the entrance of the 
myth and its acceptance by Muslims and has attributed false accusations against 
David to Islamic sources. The request for forgiveness of Prophet David (A.S) in the 
Quran is related to the myth of his marriage, but pure Islamic sources do not mention 
any myths and false accusations against David (A.S) and there are rational and 
narrative reasons for the infallibility of David (A.S). False myths and slanders are 
among the Israelites mentioned in the present Torah. David’s request for forgiveness 
is related to the Divine test, not the myth of his marriage; therefore, what has been 
accused and rejected by the Holy Quran and the Muslims’ suspicion of the holy texts 
are the false accusations that have been made against David in the Bible. 
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 یجیترومقاله علمی ـ 

  المعارف قرآن لیدنالمعارف قرآن لیدندر دایرةدر دایرة  نقد مدخل داودنقد مدخل داود
   1صمد اسمی قیه باشی 

 چکیده
المعارف قرآن لیدن توسط «ایساک هسن» استاد دانشگاه اورشلیم نگــارش یافتــه  در دایرة  مدخل داود 

یفی ـ تحلیلی و با رویکرد انتقادی دیدگاه نویســنده را  است. پژوهش حاضر بعد از ترجمه مدخل با روش توص 
هــای دینــی و  زه طرف دیــدگاه مستشــرقان دربــاره آمو نقد و ارزیابی قرار داده است با این هدف که ازیــک  مورد 

هــای  ویژه مباحث قرآن کریم روشن گردد و از طرف دیگر با نقد و ارزیابی آثار آنــان زمینــه آشــنایی بــا آموزه به 
گردد. در این نوشتار از آیات قــرآن و روایــات معتبــر اســالمی در تبیــین  می برای مخاطبان فراهم می ناب اسال 

ده است. نویسنده مقاله به برخی مطالــب قــرآن دربــاره  ش نیز بهره گرفته  سیره علمی و عملی حضرت داود 
اســت، خداونــد در  اشاره نموده که از نکات مثبت آن است، ازجمله: او پیامبر بــزرگ الهــی    حضرت داود 

کنار کتاب «زبور»، بــه او علــم و حکمــت و فرمــانروایی عطــا نمــوده اســت. مقــام خلیفــة اللهــی و «فصــل  
پرندگان در امر ستایش خداوند، نرم شــدن آهــن بــه دســت آن حضــرت. از  ها و  برداری کوه الخطاب»، فرمان 

نه و پذیرش آن توسط مسلمانان دانســته  موهبت خداوند به اوست. اّما اشارات سربسته قرآن را عامل ورود افسا 
  را به منابع اسالمی نسبت داده است. طلب آمرزش حضــرت داود  های ناروا به حضرت داود و تهمت 

های ناروا بــه  گونه افسانه و تهمت ا افسانه ازدواج او مرتبط دانسته است؛ اما منابع ناب اسالمی هیچ در قرآن را ب 
وجــود دارد. افســانه و    الیل عقلــی و نقلــی بــر عصــمت حضــرت داود تابد و د نمی را بر   حضرت داود 

  داود   های ناروا جزو اسرائیلیات بوده کــه در تــورات کنــونی آمــده اســت. طلــب آمــرزش حضــرت تهمت 
مربوط به امتحان الهی است، نه افســانه ازدواج او؛ بنــابراین آنچــه مــورد اتهــام و عــدم پــذیرش قــرآن کــریم و  

در    های ناروایی است کــه نســبت بــه حضــرت داود متون مقّدس شده است، تهمت بدگمانی مسلمانان به  
 اند. کتاب مقدس روا داشته 
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 رآن لیدنقالمعارف در دایرة نقد مدخل داود
 یه باشی صمد اسمی ق

 مقدمه
حضــرت  هــایدر سرزمینی بین مصــر و شــام دیــده بــه جهــان گشــود، او از نواده  حضرت داود

است، پدرش «ایشا» نــام داشــت. او صدســال عمــر کــرد کــه چهــل ســال از عمــر خــود را   یعقوب 
ــود (ابن ــت نم ــاریخ، حکوم ــی الت ــل ف ــر، الکام ــاراألنوار، ٧٦ـ  ١/٧٨م:  ١٩٦٥اثی ــی، بح ؛ مجلس

 ).١٥ـ  ١٤/١٤ق:١٤٠٣
نــار کرا در    از پیامبران بزرگ الهی است. خداوند نــام او  بر اساس بیان قرآن کریم، حضرت داود

ه کعنوان کتاب آسمانی  ) و از «زبور» به١٦٣کند (نساء/نموده است؛ یاد می  یشان وحیه به اک  یامبرانیپ
ِ برد:  امبران گشته، نام مییبرخی از پ  شان نسبت بهیا  ی برتر  یهیما َض ا َعــْ َ َو لََقْد فَضــلْنا  َ يــ ٍض َو    َعــْ

ُوراً آتَ   ).  ٥٥(اسراء/  نا داُوَد َز
دارای صــفات نیکــو و   حضــرت داود:  با استناد به آیات قــرآن کــریم و روایــات معصــومین

اسرائیل ته است. ایشان از پیامبران بزرگ بنیای است که از جانب خداوند موردستایش قرار گرف پسندیده
ســت. بوده که حکومتی عظیم داشت و در آیات متعــددی از قــرآن مجیــد مقــام واالی او ســتوده شــده ا

به دلیل دالوری و شجاعتی که در نبرد بــا دشــمنان خــدا از خــود نشــان داد. خداونــد   حضرت داود
 اللهی بار یافت.م شامخ خلیفهفرمانروایی، علم و حکمت بدو اعطا نمود و به مقا

عنوان یــک حکمــران و پادشــاه بــه  اما در کتب پیشینیان همچــون تــورات کنــونی حضــرت داود
انــد های ناروایی بدو نســبت دادهاست نه عنوان پیامبر خدا. در برخی موارد تهمتمعمولی معرفی شده  

 بر الهی.پذیرش نیست چه برسد به پیامکه در شأن یک انسان عادی نیز قابل
در  ) استاد دانشگاه عبــری اورشــلیم نویســنده مقالــه حضــرت داودIsaac Hasson( ایساک هسن

های ) برخــی از مــدخل-١:٥٣٣.Isaac Hasson, David,ency,v ٥٣٥المعــارف قــرآن الیــدن اســت (دایرة
ــه عبارت دایرة ــه اســت ک ــارش یافت ــز توســط وی نگ ــدن نی ــرآن الی ــارف ق ــه مصــر المع ــد از: مقال ان

»egypt)«ency,v.روز آخـــــرت «١٥-٢٬١٤ ،(last judgment) «escy,v.ــار١٤٤-٣٬١٤٠ ــین و یســـ  )، یمـــ
»left hand and right hand) «ency,v.های ) (بــرای اطــالع بیشــتر دربــاره موضــوعات مــدخل١٨٠-٣٬١٧٦

 های پــژوهش در حــوزه قــرآن ودایرةالمعارف قرآن الیدن مراجعه شود به: رضایی، موضوعات و بایســته
 ).١٨٨ـ  ٢١٠: ١٣٨٨مستشرقان،  

بیان نماید؛ اما بــر دیــدگاه   نویسنده سعی نموده است؛ دیدگاه قرآن کریم را درباره حضرت داود
 التی وارد است که در این پژوهش پس از ترجمه مقاله، موردبررسی و نقد قرار خواهد گرفت.او اشکا
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 ترجمه مقاله
 در قــرآن بــه او اشــاره شــده اســت. در قــرآن داودبار    ١٦اسرائیل  پادشاه بنی  ، حضرت داود 
او از   ) اگرچــه٨٤و انعــام/  ١٦٣است (نســاء/  ای پیامبران مقدم بر حضرت محمدای از زنجیره حلقه

رود. داود کتــاب اهمیــت نیــز بــه شــمار نمــیشریعت (اولوالعزم) نیست اما چهــره کمپیامبران صاحب
هــا و ) کوه ٥٥؛ اسرا/١٦٣های نساء/ه بود (نگاه کنید به سوره آسمانی مکتوبی به نام زبور را دریافت نمود

 ).١٠؛ سبأ/٧٩به انعام/کردند (نگاه کنید برداری میرا در ستایش خداوند فرمان پرندگان داود
جالوت را کشت و خداوند بعد از طــالوت بــه او فرمــانروایی و حکمــت داد. گــاهی ایــن   داود 

شــود. خداونــد بــه داود و بــه پســرش وان موهبــت نبــوت تفســیر میعنچیزی که خدا بــه او داده کــه بــه
ــ ١٥علم اعطا کرده است (نمل/  سلیمان ان پرنــدگان و ) کــه در ایــن مــورد گــاهی بــه قــدرت درک زب

شــود. او بــه جانشــینی خداونــد در زمــین منســوب شــد (خلیفــة فــی االرض، حیوانات از آن تعبیر می
اســرائیل را کــافران بنی  اعطــا شــده اســت. داود  دم ) که این عنوان فقط به او و حضرت آ٢٦ص/

 ).٧٨نفرین کرد (مائده/
اند: «بوزینگانی باشید رانــده شــده» (بــرای اعراف مرتبط دانسته  ١٦٦مفسران عمومًا این آیه را به آیه  

 ).٢٣١/ ٣: ١٤١٢نمونه طبری، جامع البیان،  
)؛ خداونــد ٢٠ت داده شــد (ص/به او توانایی تشخیص حق و باطل (فصل الخطاب) در امر قضــاو

آهن را برای او نرم کرد و به او ساختن زره را یاد داد تا از این طریــق امــرار معــاش کنــد. داود فهمیــد کــه 
داوند او را امتحان کرده است. سپس نماز خواند و توبه کرد و خداونــد او را بخشــید و مــورد مغفــرت خ

 ).٢٤ـ  ٢٥قرار داد (ص/
اند، شبع و اوریاه مربوط دانستهالهی را به قصه کتاب مقدس درباره بتمفسران، رحمت و بخشایش  

وریــاه و یــا زنــان دیگــر داود و یــا بــه شــبع و اای صریحی به بتولی در قرآن برخالف تورات هیچ اشاره 
المقــدس و آبشالوم و یا پسران دیگر داود به جز سلیمان نشــده اســت. از اقامــت داود در حبــرون و بیت

 آید.ی او در فلسطین نیز هیچ سخنی به میان نمیهادرگیری 
ام دهنــد کــه داود بــه هنگــ گــذاری شــده اســت. مفســران شــرح میسوره صاد به سوره داود نیــز نام 

دستور داده شد که از   خواستن از خداوند به سجده رفت و به همین خاطر به حضرت محمدآمرزش
 جا بیاورد.کرد، سجده بهکه این سوره را تالوت میاو پیروی کند و هنگامی

های یهودی و مسیحی درباره داود باز برخی اشارات سربسته قرآن، راه را برای ورود انبوهی از افسانه
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های دینــی ویژه تفسیرهای وعظیه کتاب مقــدس مــدراش و افســانهآسانی در دسترس بودند، بهبه  کرد که
االنبیا یافتند. یکی از مؤلفان صدر ظهور قصصیهودیان اگادا جلوه چشمگیری در تفسیر قرآن و متون نو

 رفت.اسالم به نام وهب بن منّبه از منابع مهم روایات مربوط به داود به کار می
ها  داود در تفاسیر متأخر دقیقًا مشابه با تصویر او در آن دسته از منابع یهود است که در آن   تصویر 

هــای تــواریخ ایــام، میشــنا و  ت. منابع یهود مانند کتاب داود کامًال مّبرا از هرگونه گناه معرفی شده اس 
گادا. این قبیل روایات با آموزه هــای دوم و ســوم  ن های اسالمی عصــمت پیــامبران کــه در قر تلمود و آ

اند؛ سازگاری داشته و نویسندگان مسلمان هم همین الگو را سرمشق خود قرار  هجری بسط پیدا کرده 
شبع نامزد اوریاه است، ولی هنوز با او ازدواج نکرده است. داود  می َبت اند؛ مثًال در روایات اسال داده 

دادند، چون داود پادشاه؛ امــا اوریــاه یــک    از او خواستگاری کرد و والدین او داود را به اوریاه ترجیح 
 جنگجو بود. 

اوریــاه یــک َشبع طالق گرفت یا بیوه بــود و  اند که َبتهای دیگری درباره این داستان گفتهنقل و قول 
کــه او را روانــه مــرگ کــرده لحظه زنده شده بود تا به داود بگوید که او را بخشیده است، نه به خــاطر این

که با بیوه او ازدواج کرده است. خداونــد داود را مــورد بخشــش خــود قــرار داده ایناست، بلکه به خاطر  
تر داود را از کتــاب ســموئیل و قــدیمیانــد و تصــویر  ها را پذیرفتهگویان مسلمان این افســانهقصه است.

 ها داود به زنا محصنه و قتل عمد متهم شده بود.اند که در آنکتاب پادشاهان مردود شمرده
های کتاب مقــدس در منــابع رسد، این قبیل تغییرات کلی در نگرش به داود و دیگر چهره ر میبه نظ

هــا کتــاب به یهودیــان زده شــده اســت کــه اینهای تهمتی است که در قرآن  یهودی یکی از مبانی و پایه
 اند.مقدس را تحریف کرده

سمی حدیثی اهل سنت که های مختلف مسلمانان متفاوت است. جوامع رچهره داود در نزد جریان
شــدت مخــالف اســتفاده از روایــات منــابع یهــودی و همــه اند، بهشــدهآوریدر قرن سوم هجــری جمع

هــایش، بــا اند. داود در این منــابع بــا نمازهــا و روزه ت را نادیده گرفتههایی است که ذکر شده اسداستان
بر عصــمت کامــل داود اصــرار دارنــد و شود. از طرف دیگر روایات شیعه ها و کارهایش آشکار مینغمه

انــد. عنوان یک چهره غیرمعصوم معرفی کرده، نکوهش نمودهاهل سنت را به خاطر روایاتی که داود را به
های مربــوط بــه های پرهیزگاری و سخنان و افســانهاند و نیایشصوفیان، داود را نماد زهد دانستهباالخره  

عنوان یک نماد پارسایی در میان صوفیان تبدیل شــده اســت. د. داود بهاندهان نقل کردهبهتوبه او را دهان
که اهمیت و قداســت هایی است  ناپذیر از همه کتابچنین روایات مربوط به داود یک بخش جداییهم
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ــرار میبیت ــتایش ق ــدس را موردس ــد (المق  ,Isaac Hasson, David, Encyclopaedia of the Quranدهن

٢٠٠١,V.١:P.٤٩٦-٤٩٥(. 

 نقد و بررسی

گیرد: بخش اول، مربوط المعارف قرآن الیدن در دو بخش انجام میارزیابی مدخل «داود» در دایرة
 ف و نقدهایی که بر محتوایی مقاله وارد است.به نکات مثبت و بخش دیگر نکات ضع

 الف. بررسی نکات قوت مقاله 
ین مقالــه از نکــات قــوت آن اســت و در ا  های داودارائه نظر قرآن کریم درباره برخی ویژگی  -١

اند. نویسنده مقاله سعی کرده است، نظر قرآن کــریم ای پراهمیت در قرآن شمرده شدهاینکه ایشان چهره 
از پیامبران الهــی بــوده و دارای  درستی منعکس کند. ازجمله اینکه داودبه حضرت داودرا درباره  

 ).lbidکتاب آسمانی به نام زبور است (
توانــد اشــاره کردند، این مطلب میبرداری میها و پرندگان داود را در ستایش خداوند فرمانکوه   -٢

اعطــای علــم و حکمــت و مقــام  .نــد باشــدبه مقام شــامخ آن پیــامبر بــزرگ در ســتایش و نیــایش خداو
خلیفةاللهی و هماهنگی و همراهی موجودات با آن حضرت در نیایش خداوند، قدرت تشخیص حــق و 

تواند دلیل بــر گســتره حکومــت او همه این موارد می  ، امر قضاوت و نرم شدن آهن در دست اوباطل در  
 ).lbidباشد (
گــادا کــه د کتاباشاره نمودن به برخی منابع یهودی مانن  -٣ های تــواریخ ایــام، میشــنا و تلمــود و آ

الــه اســت، ولــی حضرت داود را مّبرا از هرگونه گناه معرفی کرده اســت، از دیگــر نکــات مثبــت ایــن مق
 ).lbidدهد، اشکال وارد است (جهت که مطلب را بدون آدرس دقیق ارائه میازاین
ان را درباره حضــرت داود بازتــاب دهــد، های مختلف مسلماننویسنده سعی کرده است دیدگاه  -٩

و موقعیت واالی دینی آن حضرت ازنظر شیعیان یکی دیگــر از  اشاره به عصمت مطلق حضرت داود
 ).lbidمثبت این مقاله است (نکات  

 ب بررسی نکات ضعف مقاله 
 ویژه حضــرت بخش مهم این پژوهش، نقد و بررسی برخی ادعاهای نویسنده درباره قرآن کریم و به

 گیرد.است که مورد ارزیابی قرار می داود
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 رآن لیدنقالمعارف در دایرة نقد مدخل داود
 یه باشی صمد اسمی ق

پذیری قرآن و منابع اسالمی از کتاب مقدس ١  ـ اقتباس و تأثیر
مذکور و برخی آثار دیگــر خاورشناســان وارد اســت، ایــن اســت کــه بــا اشکال اساسی که بر مقاله  

قرآن کریم را نیــز های های دروغین در کتاب مقدس، سعی دارند، قصه و داستانها و قصهپذیرش افسانه
افسانه و نمادین و غیرواقعی جلوه دهند و آن را برگرفته و یا تأثیرپذیرفته از کتاب مقدس و تفســیرهای آن 

 بدانند.
دیدگاه «ایساک هسن» نویسنده مقاله داود، با اعتقاد غالب اندیشمندان خاورشناس دربــاره وحــی و 

دانند، بلکــه آنان وحی بر پیامبران را امالی الهی نمیسویی دارد.  های قرآنی همخوانی و همویژه قصهبه
دس دارای دو مؤلــف شمارند، در نظر بسیاری از آنان کتــب مقــ القدس برمیآن را الهامی از جانب روح

 ).١٦٣: ١٣٨١است: یکی الهی و دیگری بشری (میشل، کالم مسیحی، 
کند؛ اما بــه تأثیرپــذیری منــابع یهرچند که به اقتباس و یا تأثیرپذیری قرآن تصریح نمایساک هسن  

تصریح نموده است   های دینی یهودیان آگاداتفسیرهای وعظیه کتاب مقدس مدراش و افسانه  اسالمی از
)Isaac Hasson, David, Encyclopaedia of the Quran, ٢٠٠١,V.١:P. ٤٩٦.( 

افســانه و نمــادین  های قرآنــی را آنجلیکا نویورث خاورشناس دیگری است که در آثار متعددی قصه
). او دربــاره ٣٩:  ١٣٩٩ها در قــرآن،  ها و قصهمعرفی کرده است (محمدی و فاضلی، نقد مقاله اسطوره 

در قرآن نوشته است: حکمرانی حضرت داود بــر پرنــدگان و مســّخر شــدن   ودحضرت سلیمان و دا
دین و غیرواقعــی هســتند وسیله او و فهمیدن زبان پرندگان و مورچه توسط حضرت سلیمان نماها بهکوه 

 ).٢٦٤ـ  ٢٦٣/ ١:١٣٩٢المعارف قرآن، (نویورث، دایرة
 نقد و بررسی

عنوان وحی الهی در مواجهــه بــا اینکه، قرآن کریم بهتوان گفت: نخست  در نقد تأثیرپذیری قرآن می
آلود و ویژه کتــاب مقــدس برخــورد مختلــف داشــته اســت. در عقایــد خرافــی و شــرک آثار پیشینیان، به

 بنــابراینهای ناروا به شخصیت بزرگ انبیاء و غیــره برخــورد انکــاری داشــته اســت؛  چنین در تهمتهم
زیاد در تضاد آشکار اســت، خصوصــًا در آن دســته از باورهــا و   فرهنگ قرآن با فرهنگ زمانه در مواردی

فرهنــگ زمانــه، ورسوم آنان که با خرافات و اوهام همراه بوده است (معرفــت، قــرآن و اخالقیات و آداب
موافــق بــوده، آن را امضــاء و های انسانی و اصول قرآنی  )؛ و در برخورد با مسائلی که ارزش١٠:  ١٣٩٠

خی امور که ریشه در ادیان ابراهیمی داشته؛ اما در جزئیات دچار تغییر شده درصــدد تأیید نموده و در بر
خاورشناســان دربــاره تأثیرپــذیری رضایی اصفهانی، بررســی دیــدگاه اصالح و تکمیل آن برآمده است (
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ویژه دربــاره )؛ دوم، مشترکاتی که در معارف و احکــام و اخــالق و بــه٢٢:  ١٣٨٣قرآن از فرهنگ زمان،  
میان قرآن کریم و کتاب مقــدس وجــود دارد. قــرآن کــریم آن را تأییــد و یــا   های انبیاءو داستانقصه  

ع همه کتب آســمانی وحــی الهــی بــوده و مســائل امضاء نموده است، بیانگر این است که سرمنشأ و منب
ن مشترک میان آنان امر طبیعی است و نکته دیگــر اینکــه وجــود مســائل مشــترک و تأییــد و امضــای آنــا

درستی و بدون تحریف در کتاب مقــدس بازتــاب وسیله قرآن کریم روشنگر این است که آن مسائل بهبه
وجه به معنــای اقتبــاس هیچرآن کریم و کتاب مقدس بهیافته است؛ بنابراین وجود مسائل مشترک میان ق

 قرآن از آنان نیست.

 هاـ اشارات سربسته قرآن عامل ورود افسانه ٢
های است، نیاز به توضیح برخی اشارات سربسته قرآن، عامل ورود انبوهی از افسانهنویسنده مدعی  

گــویی قــرآن دربــاره ره کلیشده اســت. در بخــش دیگــر مقالــه دربــا  یهودی و مسیحی درباره داود
 نوشته است: حضرت داود

و یا به آبشالوم و   َشبع و اوریاه و یا زنان دیگر داود«قرآن برخالف تورات، هیچ اشاره صریحی به َبت 
های او المقدس و درگیری جز سلیمان نکرده است. از اقامت داود در حبرون و بیتیا پسران دیگر داود به
 ,٢٠٠١ ,Isaac Hasson,David, Encyclopaedia of the Quranآیــد.» (خنی به میان نمیدر فلسطین نیز هیچ س

١/٤٩٦.( 
 نقد و بررسی

های متعــددی است و برای رسیدن به ایــن هــدف از روش و اســلوب اول. قرآن کریم کتاب هدایت  
ای از انــدازه  قــدر وهاست؛ و بهو امت آن ها بیان سرگذشت انبیاء سلفبهره برده است و یکی از این

کــرد و یــا فرازهای مهم داستاِن برخی انبیاء و امتشان را متذکر شده است که نیاز و ضرورت ایجــاب می
و یا اسوه و الگوپذیری داشته است. طبق تصریح قرآن کریم داســتان برخــی انبیــاء را   گیری نیاز به عبرت 

ْبلــِ است.  خداوند حکیم در قرآن بازگو نموده و برخی دیگر را بیان نکرده َ ْرَسلْنا ُرُسالً ِمْن 
َ
ْنُهْم  کَو لََقْد أ مــِ

َْقُصْص   يکَمْن قََصْصنا َعلَ  َْم  م، سرگذشت یش از تو رسوالنی فرستادی)؛ «ما پ٧٨ر/(غاف  يکَعلَ   َو ِمْنُهْم َمْن 
ت کــه قــرآن »؛ بنابراین درســت اســ میاردهک گروهی از آنان را برای تو بازگفته و گروهی را برای تو بازگو ن

ْحَسنَ کریم بهترین سخن است:  
َ
َد  اُهللا نَزَل أ

ْ
 ردهکــ ن ســخن را نــازل  ی)؛ «خداوند بهتــر٢٣(زمر/  ثيا

ص َعلَ ین قصه ها را بازگو نموده است:  است.» و بهتر َقــُ ُن  ْ نَ  يــکــَ ْحســَ
َ
ص أ )؛ «مــا ٣(یوســف/ الَْقصــَ

ــ کبر تو بــازگو مــی -میرد کوحی ه به تو ک -ن قرآنیق این سرگذشتها را از طریبهتر »؛ امــا بــر خــالف مین
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د و اســامی ها بپــردازتصور نویسنده مقاله، کتاب قصه و داستان نیســت کــه بــه تمــام جزئیــات داســتان
 اشخاص، نام زنان و فرزندان پیامبران را بازگو نماید؛ بنابراین در بیان و تشریح داستان حضــرت داود

های برخی انبیاء: در روایــات این نکته را باید اضافه کرد که جزئیات داستانگونه بوده است. البته  نیز این
 معتبر اسالمی آمده است.

ــ هــای حالهی برای انسان، همــه ســاحت  تیام هدا یعنوان پدوم. قرآن به ات مــادی و معنــوی را در ی
اخالقــی و تاب جامع، تمام قلمروهای زندگی مادی و معنــوی، فــردی، اجتمــاعی،  کن  یگیرد. در ابرمی

صــورت تــاب بهک یــکتواند در همه نمیه اینکعی است  یجمع شده است. طب  ی و آخرتییایحقوقی، دن
لی و خطــوط محــوری و راهگشــا و نقشــه اساســی کست، اصول یبار میی ه ناگزک ان گردد، بلیلی بیتفص
ن و ینان راســتیو جانشــ  امبرین فروعات آن بر عهده پییل و تبید و تفصی ر به شمار آیرناپذییعنوان متن تغبه

دی یمی آن راهبران الهی واگذار گردد (سعیوه تعلیری از شیگت خود مردم با بهره یمعصوم او و عقل و درا 
 ).٢٢٦ش: ١٣٧٩لوم قرآنی، روشن، ع

اجمال بیــان کــرده باشــد؛ جــایی دیگــر دیگر بهعبارت سوم. اگر قرآن کریم مطالب را سربسته و یا به
ای از قرآن بر مخاطب از متشابهات باشد، محکمات آن را گفته و یا اگر عبارت و آیهتبیین و تفسیر آن را  

محکمات از خصایص ویژه این کتاب الهی اســت  در جایی دیگر بیان نموده است. ارجاع متشابهات به
 عمران آیه هفت بدان تصریح نموده است.که در سوره آل

 هاســته کتب آسمانی پیشین اســت. ُمَهمــین بــر آنکنندکه تصدیقچهارم. قرآن کریم عالوه بر این
 َ ِ ا إ

ْ نَْز
َ
ِا بَ كالْ   کَو أ َصدقاً  ُ َق 

ْ
ــ دَ ي َ تاَب بِا َن الْ ي هَ كِه مــِ ُ ــ ِمنــاً َعلَ يتــاِب َو  ــ )؛ «و ا٤٨مائــده/( هي تــاب کن ی

گاهبــان نــد و حــافظ و نکق مــیی ن را تصــدیشــ یتــب پککــه  م، درحالییرد کــ ] را به حق بر تو نازل  [قرآن
هاست»؛ بنابراین اگر مشترکاتی میان عهدین و قرآن وجود داشت، بیانگر ایــن اســت کــه آن مطالــب آن
انعکاس یافته است و اگر در جــایی کتــب عهــدین بــا قــرآن کــریم در درستی در کتب عهدین موجود  به

بــا قــرآن   وســقمتعارض بود و مخالفت داشت. قرآن کریم بر آنان ترجیح خواهد داشت و معیار صحت
 خواهد بود.
 در منابع اسالمی های ناروا به حضرت داودـ بررسی تهمت ٣

ازنظر قرآن کریم،  ٧ایق درباره حضرت داود نویسنده مقاله سعی کرده است، در کنار بیان برخی حق
به ساحت مقدس این پیامبر بزرگ را به منابع اسالمی نسبت دهد، در ایــن مقالــه آمــده های ناروا  تهمت

 ت:اس
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َشبع نامزد اوریاه است، ولی هنوز با او ازدواج نکــرده اســت. داود از او «در روایات اسالمی َبت
را به اوریاه ترجیح دادند، چون داود پادشاه، ولی اوریــاه یــک خواستگاری کرد و والدین او داود  

 ).١/٤٩٦ ,٢٠٠١ ,Isaac Hasson,David, Encyclopaedia of the Quran(جنگجو بود.» 
های مختلف این داستان ازجمله: روانــه مــرگ نمــودن اوریــاه و تصــاحب ویسنده در ادامه نقلن

 یات اسالمی نسبت داده و گفته است:َشبع) توسط داود را به روا کردن بیوه او (َبت
 .)lbidند» (اهها را پذیرفتگویان مسلمان این افسانه«قصه

انــد کــه بــه نظــر را به مفسران مســلمان نســبت دادهبرخی خاورشناسان دیگر نیز افسانه ازدواج داود 
داود در بــاره تــأثیر پذیرفتــه اســت. در مــدخل رســد، نویســنده مقالــه از خاورشناســان دیگــر دراینمی
 المعارف قرآن (الیور لیمن) چنین آمده است:دایرة

ن است که ها اوریاه مادر سلیما«ازنظر مفسران مسلمان داود زنان زیادی داشت و نام یکی از آن
 )١٦٩-١٧٠ .The Qur’an: an Encyclopedia, pاند داود صد تا زن داشته است.» (برخی گفته

 نقد و بررسی
زده شده است؛ آن را به منابع اســالمی و   ایی ناروایی که به حضرت داودهنویسنده مقاله تهمت

ش اول: بررســی است؛ که در دو بخــش نقــد و بررســی خواهــد شــد. بخــ   مفسران مسلمان نسبت داده
 و بخش دوم، بررسی سرمنشأ اصلی داستان افسانه ازدواج.  عصمت حضرت داود
 بررسی دالیل عصمت حضرت داود بخش اول: 

 اثبات است: دالیل عقلی و دالیل نقلیاز دو راه قابل حضرت داودعصمت  
 ـ دالیل عقلی ١

و نــادانی و غلبــه شــهوت و  شود تا گناهی صــورت گیــرد، جهــلبر اساس سیره عقال آنچه سبب می
هوس است؛ اما انبیای الهی به خاطر علم و آگاهی و ارتباط با منبع وحی و تقوای الهی، جهل و نــادانی 

 ).٧/١٩٠ش: ١٣٨٦ها غلبه پیدا کند (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تواند بر آنو هوس نمی  و شهوت 
هیچ شک و تردیــدی نســبت بــه ســخنان و دلیل عقلی دیگر بر عصمت انبیاء: این است که تا مردم  

از تعلیمات انبیا نداشته باشد؛ چنانچه پیامبری خبط و خطایی از وی سر زند، اعتماد مردم نســبت بــه او 
 ).٧/١٩٠ای برای پیروی کردن مردم از ایشان وجود ندارد (همان:رود. دیگر انگیزه میان می

ــ شــود؛ زنــان مییهــا ســلب اطمصورت از آن  نیم، در ایامبران احتمال دروغ بدهیهرگاه درباره پ را ی
ــ گویند، راست است و درنتیجه هدف الهی از بعثت پم بود، آنچه مییگاه مطمئن نخواههیچ ه کــ ران  امبی
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 رآن لیدنقالمعارف در دایرة نقد مدخل داود
 یه باشی صمد اسمی ق

 ).١٢٥ش: ١٣٩٥گردد (سبحانی، تفسیر آیات مشکله قرآن، ن نمییها است، تأمروی از آنیپ

اســت  یست. مقام نبّوت مقامیگناه سازگار نو    ک الله جوادی عاملی نوشته است: عصمت با شرآیت
ه بینــد؛ و در ادامــه فرمودنــد: گنــاه همچــون مــار ســّمی جلــوکه صاحب آن حقیقت و باطن گناه را می

ــ ازد؛ بنــابراین انبییگاه انسان عاقل به آن دست نمنماید که هیچمی و صــورت مــار ا: درون گناهــان را بهی
 ).٦٠ـ  ٦١ ش: ١٣٨٩امبران در قرآن، یپ ره یس نند (جوادی آملی، یبیعقرب م
 ـ دالیل نقلی ٢

 آیات قرآن ) الف
 طور مطلــق اطاعــت نمــود:بــه:  یشود کــه بایــد از انبیــاء الهــ از برخی آیات قرآن کریم استفاده می

 ِ ْرَسلْنا ِمْن َرُسوٍل إِال 
َ
کــه گــر بــرای اینرا نفرستادیم، مامبری یچ پیما ه)؛ «٦٤(نساء/ بِإِْذِن اهللا   طاعَ َو ما أ

» در این وجوب اطاعت، هــیچ قیــد و شــرطی نیــاورده، پــس معلــوم فرمان خدا، از وی اطاعت شود.به
طور مطلق همان اطاعت کردن از خدا اســت، چــون هم به، آنسول خدا شود، اطاعت کردن از رمی

 ق:  ١٣٩٠القــرآن، طباطبایی، المیزان فــی تفســیر  خود خدا دستور داده است که رسول را اطاعت کنید (
٤/٤٠٤.( 

ِ فرماید:  در آیه دیگر می و
ُ
ی هستند کــه ها کسان)؛ «آن٩٠(انعام/    اهللاُّ فَبُِهداُهُم اقَتِده  یَن َهدَ يا   کأ

به حتم از طــرف خــدا :  .» طبق این آیه انبیای الهیخداوند هدایتشان کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن
َمن يهــِد اهللاُّ تواند راه یافته یا اثر گذارد: ای نمیکنندهرادی هیچ عامل گمراهاند و در چنین افهدایت یافته
ُمهَتد ُهَو ا » در آیــه دیگــر هــدایت کنــد، هــدایت یافتــه واقعــی اوســت)؛ «هر کس را خدا  ٩٧(اسراء/  َ

ِضّل فرماید:  می ُ ُ ِمن  َ ای کننــدههیچ گمــراه )؛ هر کس را خدا هدایت کند، ٣٧(زمر/  و َمن يهِد اهللاُّ فَما 
» و چون هر معصیتی گمراهی است، ساحت مقدس آنان از صــدور معصــیت و خطــای نخواهد داشت

 ).١٠/٤٦٣ش:   ١٣٨٩وحی منّزه است (جوادی آملی، تسنیم،  در فهم و نگهداری و رساندن
ت با آیات قرآن کریم در تعارض است. بــر اســاس آیــا  های ناروا به حضرت داودبنابراین تهمت

ای است که او را شایســته از انبیای الهی است و دارای خصوصیات برجسته قرآن کریم حضرت داود
ا و مناجــات بــا خــدا، اهــل توبــه و بازگشــت بــه خــدا، عــادل، مقام خلیفةاللهی کرده است. او اهل دع

؛ ١٦و ١٥؛ نمــل/٨٤؛ انعام/٢٥١شکرگزار، شجاع در برابر دشمنان، اهل احسان و نیکوکاری است (بقره/
و عطایای ویژه او ازنظــر قــرآن  ٧) در این نوشتار به سیره عملی حضرت داود٢٦  ـ  ١٧/؛ ص١٣و  ١٠سبأ/

 .کریم پرداخته خواهد شد
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 وایاتر  ) ب

عنوان اسوه و الگوی نیکی معرفی شده است و طور مطلق بهبیت: بهدر مکتب اهل  حضرت داود
 بر عصمت مطلق او تأکید و تصریح شده است.

بن جهــم آمــده اســت کــه آن شــخص افســانه   یدر مناظره با عل  ث طوالنی از امام رضای در حد
ــ بــا زن اوریــاه را نقــل می  داستان ازدواج حضرت داود ســخت ناراحــت شــده و آیــه  د، امــام کن

ِه راِجُعوناسترجاع   َ ِ امبران خــدا را بــه یاز پ ی امبری)؛ را خواند و فرمودند: شما پ١٥٦(بقره/  إِنا ِهللاِ َو إِنا إ
ای رفت، سپس او را بــه فحشــاء و بعــدازآن بــه ه به دنبال پرندهکاید تا آنجا در نمازش نسبت داده  یسست

تأکید نموده و   در ادامه بر ساحت مقدس حضرت داود  گناهی متهم ساختید. امام قتل انسان بی
بــا زن اوریــاه  حضرت داود به تشریح قضاوت و خالفت آن پرداخته است و درباره چگونگی ازدواج

ــ ه شوهرانشــان از دنکــ   یزنــان  فرمودند: در زمان داود ــ رفــت یا مــ ی شــد، هرگــز ازدواج یشــته مــ کا ی
ــ ه خداونــد اکــ   یسکن  یبود. نخست  ین منشأ مفاسد فراوانیکردند و انمی او مبــاح کــرد،   یار را بــرا کــ ن  ی

نــد، پــس ی درآ یفــ یلک ه از بالتدادسته شود و زنــان شــوهر ازدســتک ن سنت شیبود تا ا حضرت داود
شته شد، همسرش را به عقــد کها  حسب تصادف در یکی از جنگ  اه بهی ه اورک بعدازآن  حضرت داود

بافتــه شــده و تمــام همها بهن آمــد و بــه دنبــال آن افســانهین عمل بر مردم آن زمان سنگیاخود درآورد و  
 ).١/١٧١ق: ١٤٠٤بار الرضا،  بابویه قمی، عیون اخجا نشأت گرفت (ابنعات از همینیشا

اه مطالــب ی و اور  رامون حضرت داودید: مردم پیپرس  ر از امام صادقیدر روایتی دیگر ابوبص
ــ ها ساخته اهل عامه است و امامن داستانیآورند، حضرت در پاسخ فرمودند: ایزبان مرا بر   یمتناقض ه ی

 ).٢٦/  ١٤:ق ١٤٠٣ندارند (مجلسی، بحاراالنوار،   یدر آن نقش
 برداشت است:دو نکته قابل: از روایات معصومین

د و حضرت زن طور مطلق معصوم هستند و هیچ خطایی از آنان سر نمیبه:  که تمام انبیاءنخست این
 گونه بوده است.نیز این داود

شــکنی قــومی بــوده یک سنت ، داستان ازدواج حضرت داوددوم، بر اساس روایت امام رضا
با زن مطلقــه زیــد نیــز  گونه که ازدواج پیامبر اکرم یافته است؛ هماناوند انجام است که به دستور خد

 ).٣٧گرفت (احزاب/  شکنی جاهلی بوده است که به دستور خدا انجام یک سنت
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 رآن لیدنقالمعارف در دایرة نقد مدخل داود
 یه باشی صمد اسمی ق

 بخش دوم: بررسی منابع درباره افسانه ازدواج
 الف نقل از منابع غیر معتبر

جــوزی نقــل کــرده مان فی تاریخ االعیان» سبط ابننویسنده افسانه ازدواج را فقط از کتاب «مراة الز
ه اســت های مختلفــی بیــان شــداست، نه از منابع معتبر اسالمی. دربــاره عقیــده و مــذهب وی دیــدگاه

که تألیفات زیادی جوزی باوجوداین). ابن٣/١٠٤٨ش:  ١٣٦٣زاده، دایره المعارف بزرگ اسالمی،  (عالم
 ست:داشته است؛ اما ذهبی درباره او گفته ا

شــود و اســاس در آثــارش مشــاهده میشود، ســخنان بیهای بسیاری دیده میتصانیف او غلط  «در
ــاره یآن ــألیف کــرده کــه اگــر عمــری دوب ــد، نمیقــدر ت هــا را اصــالح و بازنویســی کنــد.» توانــد آناب

 ).٣/٢٧٤(همان:
ه اســرائیلیات اســت تابد. بلکه ازجملنمیاین افسانه دروغین و جعلی از هیچ منابع ناب اسالمی بر

که در متون برخی پیروان مکتب خلفا نیز راه یافته است که در ادامه بحث هم به سرمنشأ و منبــع اصــلی 
بــر مخاطبــان روشــن غین و هم دیدگاه مفسران مسلمان پرداخته خواهد شد تا حقیقــت  این داستان درو

 گردد.
یقین درباره افسانه ازدواج  ب. اختالف دیدگاه مفسران فر

اند؛ اما در نقــد دیــدگاه وی بایــد سنده مدعی است که داستان افسانه را مفسران مسلمان پذیرفتهنوی 
های مفســران فــریقین دیــدگاه  رات در مــورد حضــرت داودو باطل تو  یی داستان خرافگفت: درباره 

 اند:ر خود مطرح کردهیمختلفی در تفاس
و خطا مصون دانسته و بــه عصــمت مطلــق آنــان  تمام انبیاء: را از گناه :بیتمفسران پیرو مکتب اهل

 د: داستان عاشــق شــدن حضــرت داودی گویار نموده و مک شدت انن خرافه را بهیا  یمعتقدند. طبرس
ــ ســت؛ چراکــه ایدر فساد و بطالن آن ن  یدیچ ترد یه هکاست    یسخن ــ تنها بــا عصــمت انبن امــر نــهی اء ی

ــ ن  یفــرد عــاد  یکبا عدالت    یه حتک ناسازگار است، بل  ١٣٨٠البیــان، طبرســی، مجمعمنافــات دارد (  زی
 ).٢١/٩٢ش:

ر یاز تفاســ  یبرخــ ه در کــ طور فرماید: همــانعالمه طباطبایی به نقل و نقد این داستان پرداخته و می
هــا د به آنیشده دارد و نباشه در تورات تحریف  ی برده آمده، رت نام یه در روا ک  یشده است، داستاناشاره  

های شــود، دســتین هم بدتر و رسواتر است و معلوم مــ یه نقل تورات از اکتفاوت  ن  یاعتماد نمود. با ا
ــ یتفاســ و  یث اســالمیات را وارد احادین روا یه اک  ید و مرموزیپل انــد تــا کرده یانــد؛ ســعنموده یر قرآن
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ر طباطبــایی، المیــزان فــی تفســینند تا با روح اسالم ســازگارتر افتــد (کل  ی ای عبارات تورات را تعداندازه 
 ).١٧/٣٠١ق: ١٣٩٠القرآن، 
بــازی کــرده و بــا تهمــت   گونه با قداست داود پیــامبرالله معرفت نوشته است: قوم یهود اینآیت

ها ها و پلشــتیاند؛ اما در قرآن ساحت پیامبران از این زشتیها را به ایشان زدهترین وصلهعفتی زشتبی
شــده اســت کننــده یــاد گو و شــکرگزار و بســیار توبهعنوان پیامبری تســبیحبه در امان مانده و از داود

 ).١٠٨ش: ١٣٨٨(معرفت، نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، 
وارد  یات اســالمیروا  یو آنچه در غالب برخ   ی حضرت داودرباره آور تورات درات شرم ین تعبیا

داری از بــرعناصــر مغــرض بــا کپی  یه چگونــه برخــ کــ دهــد  یده است، نشان میر قرآن گرد یحوزه تفاس
آنــان را بــه  یا را مسخ نموده و شــأن واالیانب  یو معنو  یروحان  یمایسان، سی نوتورات  یهای خرافافسانه
 اند. ت تنزل دادهترین مراتب و درجاپست

 یسوی بندگانش بودنــد، دارا خداوند و فرستادگان او به یوح یه امناک یامبران الهیتوان پیچگونه م
 شــود.رفتــه نمییگــر شــهادتش پذیمتصــف بــدان باشــد، د  یان معمــولانســ   یــکه اگــر  کباشند    یصفت

هــا قبول اســت، آنقابــلان مــردم هســتند و چگونــه  یران خدا در میو سف  ین بر وحیشان امیکه ادرحالی
ــ ســاحت پ یآور باشد، آررفتن آن نفرت یدن و پذیه شنکهایی داشته باشند  ویژگی ــ  یامبران الهــ ی ن یاز چن
 ).١٣٠ق: ١٤٠٩موسوی، تنزیه األنبیاء، راسته است (یو پ  ک پا ییهای ناروا نسبت

ــ ن ســخنان  یاء روا نیست، چراکه این اقوال نسبت به مقام انبیکدام از اهیچ را بــه   یتینــاه و معصــ ا گی
گــردان اســت، ها رویاز قبول آن  یه طبع آدمکهستند    یی امورا دربردارندهیدهند و  ینسبت م  داود

ن قضــاوت و یدر حــ   یستن به زن یبه خاطر نگر  اند داودکه گفته؛ اما ایننباشد  یهرچند مستلزم گناه
جهت مورد ســرزنش بود، بازماند و بدینرده که بر خود واجب ک یفته شدن به او، از نوافل و مستحباتیش
ــ که بر طبــق ا رفت درحالی ی ن داستان را پذ ی توان ا ی د گفت: چگونه م ی با قرار گرفت.    یاله ن فــرض اصــوًال  ی

اه ی ایشان اوراند که گفته د، از او سر نزده است؛ اما این ی نما  ی را مستحق سرزنش و عتاب اله   ی ه و ک   ی خطائ 
موسوی، تنزیــه ل ندارد (یبه دل  یازیه نکقدری روشن است  د بطالنش بهرا به جنگ فرستاد تا به قتل برس

 ).١٣١ق:  ١٤٠٩األنبیاء،  
مختلــف اســت، برخــی بــا پــذیرش  داود ای حضرت برخورد پیروان اهل سنت با داستان افسانه

ــ دیگر بــا توجــه بــه عصــمت انب  یهستند و برخ   ه عمل حضرت داودیدر توج  یات، سعیلیاسرائ اء، ی
ــ را  داود ــ اند و امبــّرا دانســته یین خطــایاز چن ــ ات را از افســانهیلین اســرائی خواننــد. یمــ  یهای خراف



 

 

 
 
٣١٧

 میةالجامعة المصطفی الع
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

 ٣٢٩-٣٠٣ :، ص١٤٠٠پاییز و زمستان ،٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم     
 

 رآن لیدنقالمعارف در دایرة نقد مدخل داود
 یه باشی صمد اسمی ق

از همســر مــرد  یه هرگــاه مــرد کآن بود  ودهای زمان دااز ویژگی  یکید:  ی گویباره مدراین  ی زمخشر
 یر ورد تا همســرش را بــه خــاطکیرد، از آن مرد تقاضا مکیدا میآمد و به او عالقه پیخوشش م  ی گرید
ــ رد و در مکــ ین میز چنیند و او نک  ک تر ــ ان آنی زمخشــری، رواج داشــت ( ین مواســات و بــرادریهــا چن

 .)٨٠/ ٤ق:  ١٤٠٧الکشاف،  
بــه  چشــم داود یطور اتفــاقبه یه روزکن قرار است  یبه ا  حضرت داودن اساس داستان  یبر ا

ــ ، پــس از اوراه نام داشت افتاد و محبــت آن زن بــه دل او نشســتی ه اورک  یهمسر مرد  رد، کــ اه تقاضــا ی
ند، پس درخواســت کرا رد  داود یز شرمش آمد، تقاضایاه نی ند و اورک ک تر  یهمسرش را به خاطر و

مان بود؛ اما بــه یج خود درآورد و آن زن مادر سلیاه را به تزوی ز همسر اورین  درد و داوکرا اجابت    یو
ه کــ  یسته نبود تا از مــرد یشا  یه دارک  یاریبس  ن مقام و شأن واال و همسرانیخطاب شد، تو با ا  داود

و صــبر   ینفس خود غلبه نمــائ  یست بر هوایبایه مک ، بلیینما  یین تقاضاین زن را داشت، چنیتنها هم
 .)٤/٨٠همان:  رد (کاز درگاه خداوند متعال طلب عفو و بخشش   ، پس داودیشه سازیپ

ــ کلی ابــه: بیــتکتــب اهله پیــروان مکد  یشده، معلوم گرد با توجه به مطالب گفته ن داســتان را ی
اند؛ امــا دور دانســته  اب آن گناه را از ساحت مقــدس حضــرت داودک اند و ارت و باطل دانسته  یخراف

ــ بــر آن روا   یچ نقــدیات پرداختــه و هــ یلیاز اسرائ  یاتیر روا کن اهل سنت تنها به ذبرخی مفسرا  ات وارد ی
 ها باشد.ات نشانه قبول آنیروا ها در مقابل آن وت آنک بسا ساند و چهنکرده

های ناروا برگرفته از کتب پیشینیان است که منابع عالوه بر مطالب بیان شده که اثبات گردید، تهمت
 .مبّراست  :گونه تهمت بر انبیاعلوی ازاینناب نبوی و 

 اسرائیلی بودن افسانه ازدواج حضرت داود )ج
ــ  ــ پ  یدگانباید به این حقیقت اذعان نمود که داســتان زن همچــون حضــرت   یالشــأن الهــ امبر عظیمی

ات باعــث شــده یلین خرافات و اســرائیات در امان نمانده است و ایلیفات و اسرائیاز گزند تحر  داود
های مختلــف ارائــه دهنــد؛ امــا قــرآن کــریم و مسلمانان نیز درباره آن اظهارنظر نمــوده و دیــدگاه  است، 

مبــّرا و مصــون بــوده و ایــن  به ساحت مقدس انبیــاءهای ناروا از تهمت  معارف ناب معصومین
 تابد.نمیهای دروغین را برافسانه

در تــورات کنــونی   ت داودرسد سرمنشأ و منبع اصلی تهمت به ساحت مقدس حضربه نظر می
 صراحت آمده و بعدازآن در برخی متون مسلمانان راه یافته است.به

بام خانه رفت و زن زیبا و نیکومنظری ت عصر به پشتدر کتاب دوم سموئیل آمده است: داود در وق
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ســتر شــد و باســت؛ بنــابراین بــا او هم  یاه حتی َشبع همسر اوروجو فهمید که او َبترا دید و بعد از پرس 
همسرش را با مکر و حیله به خط مقدم جنگ فرستاد تا کشته شود (کتاب مقــدس، عهــد عتیــق، کتــاب 

 ).٢٧ـ  ١١/١سموئیل دوم،  
 دیگر آمده است: در فراز

اه فرستاد و در نامه ی وآب در خط مقدم نوشته و به دست اوری  یای را برا «در بامداد روز بعد داود نامه
ــ شته شود،  کد تا  ی د و او را تنها بگذاریبده  ک های خطرناأموریتاه را می نوشته بود، اور ــ وآب نی ن یز همــ ی

ه شــوهرش مــرده کــ د ید؛ و چون زنش شنید رسشته شدنش به داوکشته شد و خبر  کاه  ی رد؛ و اورکار را  ک
ام ماتم گذشت، داود او را به خانــه آورد و همســرش شــد و یشوهر خود ماتم گرفت و چون ا  یاست، برا 

 رده بود، ازنظر خداوند ناپسند بود.» (همان)که داود ک  یارکا آورد؛ اما یدنبه   ی پسر
همچون: نگاه به زن نامحرم، تهمت قتــل های  صراحت تهمتاین بود فرازهای از تورات که در آن به

بستر شدن با زن اوریاه) (با نیرنگ روانه میدان جنگ کردن اوریاه حتی و کشته شدن او)، تهمت زنا (هم
ها پــاک و گونه تهمتهای مؤمن و موّحد ازایننسبت داده شده است که دامن انسان  ضرت داودبه ح

 پیامبر خدا و الگو و اسوه مؤمنان موّحد است.که  مصون است، چه برسد به شخص حضرت داود
از شود، نه پیامبر و گناهان و کارهای ناشایستی نیز  عنوان پادشاه معرفی میدر کتاب مقدس، داود به

گری، رقــص و او سرزده است. ازجملــه: عــدم پیــروی کامــل از َیهــوه (خداونــد)، دروغ گفــتن، غــارت 
 ).موئیل دوم کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب سکوبی (پای

 در قرآن با افسانه ازدواج او ـ ارتباط آمرزش حضرت داود ٤
آن کــریم را بــا داســتان در قر  نویسنده مقاله سعی دارد، استغفار و به سجده افتادن حضرت داود

ازدواج او مرتبط بداند. او گفته است: «مفسران، بخشایش الهی در سوره صاد را به قصه کتــاب مقــدس 
ــاره بت ــبعدرب ــته ش ــوط دانس ــاه مرب  ,Isaac Hasson, David,Encyclopaedia of the Quranاند» (و اوری

٢٠٠١,vol.١,p.٤٩٦.( 
شــبع طــالق انــد، بتهای دیگــر ایــن داســتان گفتهوقول در بخش دیگر مقاله نوشته است: «در نقل

یده است، نــه بــه خــاطر لحظه زنده شده بود تا به داود بگوید که او را بخشگرفت یا بیوه بود و اوریاه یک
که با بیوه او ازدواج کرده است. خداوند داود را مورد که او را روانه مرگ کرده است، بلکه به خاطر ایناین

 ).lbidر داده است.» (بخشش خود قرا 
است  دیگری  خاورشناس  دونالد،  دایرة   مک  در  علت امتحــان و فتنــه  که  اسالم  المعارف 
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 )temptation  داود در آیه افسانه   ٢٠)  مربوط به ازدواج   . ای او دانسته است سوره ص را 
(D. B. Macdonald,  The Encyclopaedia of Islam, vol.٢,  p.١٨٢   ).  

 نقد و بررسی
 ائیلی بودن داستان ازدواجاسر   )الف 

هــای نــاروا بــه آن حضــرت جــزو و تهمت  چنانچه بیان گردیــد، داســتان ازدواج حضــرت داود
رخی متون مسلمانان نیز راه یافته است و هیچ منبع اصیل اسالمی ایــن افســانه اسرائیلیات است که در ب

 تابد.جعلی را برنمی
 دواجبا افسانه از  ارتباطی آمرزش حضرت داودبی )ب

کــه مــورد آمــرزش خداونــد قــرار گرفــت، هــیچ   طلب استغفار و به سجده افتادن حضرت داود
اساسی است، بلکــه طبــق دلیل و بیایشان ندارد و حرف بیای ازدواج ارتباطی با داستان جعلی و افسانه

تصریح آیات قرآن کریم، طلب آمرزش حضرت داود به دلیــل امتحــان و آزمــایش آن حضــرت در امــر 
 ضاوت بوده است.ق

سوره مبارکه صاد آمده اســت؛ بعدازاینکــه   ٢٦تا    ٢٠در آیات    داستان امر قضاوت حضرت داود
داوند او را مورد امتحان قرار داده است، به سجده افتاد و اســتغفار نمــود: ایشان فهمید در امر قضاوت خ

َما َداُودُ  َظن  وَ 
َ
َتناهُ  أ هُ  فَاْسَتْغَفرَ  َ نَاب  وَ  َراكًعا ر خَ  وَ  َر

َ
ن ماجرا) یه ما او را (با اک)؛ «داود دانست ٢٤(ص/ أ

 رد.»که سجده افتاد و توبه رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و بم، ازاینیاآزموده
 در قرآن  بررسی و تحلیل داستان قضاوت حضرت داود 

آراء مفســران و  و طلــب آمــرزش و بــه ســجده افتــادن او معرکــه داستان قضــاوت حضــرت داود
طور مطلق معصوم هستند و چون تمام انبیا به  بیتمترجمان گشته است؛ اما در مکتب تفسیری اهل

در قــرآن کــریم کــه آیــات : نزده است، طبق این مبانی در آیات مرتبط بــا انبیــاء  ها سرهیچ خطایی از آن
دار نگــردد یــا صــمت انبیــاء خدشــهای ارائــه گــردد کــه عگونــهمتشابه هستند، باید تفسیر از آن آیــات به

ان ای از آیات که عصمت انبیاء را زیر سؤال ببرد، مطرود است. از میدیگر هر تفسیر و یا ترجمهعبارت به
) بیان شده و بــا محتــوا و دیدگاه مفسران، بهترین تفسیری که از این آیات (امر قضاوت حضرت داود

 کنیم.سیاق آیات نیز سازگاراست، بسنده می
درستی قضاوت کرده است؛ اما وقتی دید متخاصَمین بــدون شکی نداشت که به  حضرت داود«
لم شناخته شده، از خودش دفاع کند، فورًا برخاســتند و که با هم گفتگو کنند یا آنکه، آن طرفی که ظااین
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د بر بای که داودمتوجه شد و گفت: چرا طرف مقابل از خود دفاع نکرد و این  رفتند. حضرت داود
رو خــودش گفــت: خــدا شده که جویا نشــده، ازایــناساس حکم قضاوت باید از طرفین دعوا جویا می

مرزش کرد و بالفاصله بــا تضــرع و خشــوع بــه ســجده افتــاد.» خواسته مرا آزمایش کند، از خدا طلب آ
 ).١٧/٢٥ش: ١٣٩٨(نجفی خمینی، تفسیر آسان، 

خوبی به آن حضرت تعلیم دهــد کــه اوت را بهاز خداوند دانا خواست تا مقام قض  حضرت داود
مطابق با واقع باشد تا هر صاحب حقی به حــق خــویش برســد. خــدای ســبحان بــه آن حضــرت مقــام 

راستی مردم این را تحمل ندارنــد کــه بنگرنــد هــر گفت: خداوندا به  خطابی عطا فرمود: داودالفصل
الخطابی را رو مقــام فصــلق باشد. ازاینای به حق خود برسد که نزد تو صاحب حگونهصاحب حقی به

انــب مــّدعی از من بگیر تا اینکه من بر اساس شیوه و راه معلوم (ارائه بینه از جانب مّدعی و سوگند از ج
علیه) میان مردم داوری کنم. برای امتحان داود همان روز دو نفر را مأمور به مخاصمه کردیم که دعــوای 

وارد شدند. او ترسید، چون از راه طبیعی وارد نشده بودنــد؛   بر داودببرند، وقتی    خود را نزد داود
یه را بشنود، فقــط ســخن مــدعی را علوقتی جریان آن دو را شنید، بدون این که سخن مدعی  اما داود

از مقــام   شنیده بود و بر اساس گفته او قضاوت کرد. هرچند قضاوت وی درست بود، در اینجــا داود
الخطابی که خداونــد بــه وی عطــا فرمــوده اســت، برد، بعد متوجه شد که مقام فصلالخطابی بهره  فصل

راد خطای داود بوده باشد، این اســت کــه بدون حکمت نبوده است. تنها عملی که شاید به نظر برخی اف
گویــد صــحیح اســت یــا ناصــحیح ؟ علیه قضیه را جویا نشده که آیا ســخنانی کــه مــدعی میاز مدعی

از درگاه خداونــد  پی برد که خداوند در این ماجرا خواسته او را آزمایش کند. داود  بالفاصله داود
در این ماجرا هیچ خطایی مرتکــب   اود نبیطلب عفو و بخشش نمود و خداوند او را بخشید، پس د

فرماید: ما مقــام خلیفةاألرضــی و نشده است. برای تأکید این مطلب همین بس که خداوند در ادامه می
 ).١٧/٢٧را به داود بخشیدیم و وی را آمرزیدیم (همان:  داوری

 قبول است.اگر به موضوع و سیاق آیات موردنظر توجه شود، این تفسیر به دالیل زیر قابل
الخطابی عطا نموده بود و بعــد از آن صراحت قرآن کریم، خداوند به او مقام فصلکه: بهنخست این

ِطــاب ت:  داستان آزمون قضاوت اتفاق افتاده اســ 
ْ
َل ا َة َو فَصــْ ِكمــَ

ْ
نــاهُ ا م  َو آتَ َصــْ

ْ
 ا
ُ
أ َبــَ تــاک 

َ
ْل أ  ... َو هــَ

الخطاب» هــم ی ویــژه خداونــد بــوده اســت. «فصــلهاالخطابی از موهبت)؛ مقام فصل٢٠ـ  ٢١(ص/
را ســامان  ینــد تــا هرگونــه اضــطرابکم کــ را بسنجد و سپس ح  یه همه جوانب دعوکاست    یسکسخن  
)؛ ٧/٢٤٤:ش ١٣٨٩امبران در قرآنیپ ره یجوادی آملی، سند (کجاد  یا  یق و باطل حاجزن حیده، بیبخش
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 ه در قضاوت خطا کند.بنابراین بعد از اعطای همچون مقامی، غیرممکن است ک
الخطابی عمل ننمایــد و مــردم تحمــل نماید که فصلکه از خداوند درخواست میدوم. با وجود این

الخطابی شود که در ایــن مــورد از قضــاوت، فصــلسیاق آیات استفاده می  گونه قضاوت را ندارند. ازاین
را طوالنی نمــوده و رابطــه بــا خواست امر قضاوت عمل نموده است. چون در محراب عبادت بود و نمی

ُروا اْلِمْحراب علیه مؤّید ایــن » و عدم پرسش و مطالبه از طرف مدعیمحبوب خود را قطع کند. «ِإْذ َتَسوَّ
 ست.مطلب ا

سوم، استغفار داود مربوط به امتحان الهی است، چون آیه تصریح ندارد که بعد از قضــاوِت اشــتباه، 
کند، بعدازاینکه فهمید، خداوند او را امتحان نمــوده، طلــب آمــرزش میاستغفار نموده باشد. بلکه بیان  

َما َداُودُ  َظن نموده است.  
َ
َتناهُ  أ ه فَاْسَتْغَفرَ  َ  .)٢٤/(ص َر
رسد، در این امر قضاوت حکم جزمی و قطعی صادر نشــده اســت، بلکــه حکــم چهارم، به نظر می

آنکه در آن ، بیچنانچه حضرت داود یعنی وت نیست؛تعلیقی نموده است و این خالف موازین قضا
ظلــم ، او بــه تــو  ییگویه تو مکگونه است  گفته باشد: «اگر واقع آن  کیبدهد، به شا  یقطع  یمک مورد ح

امبران در قــرآن، یپ  ره یرساند (جوادی آملی، سینم  یبه عصمت و عدالت و  یبین امر، آسیرده است» اک
 ).٧/٢٤٤ش: ١٣٨٩

شود تا روشن گردد، در قرآن کریم اشاره می به برخی خصوصیات حضرت داود  در بخش پایانی
، بلکه بیانگر این حقیقــت اســت تنها مطالب قرآن کریم درباره این پیامبر الهی سربسته و مبهم نیستنه

ی ای بوده است که شایسته و سزاوار عطایا و موهبــت ویــژه الهــ گونهکه سیره، رفتار و کردار آن بزرگوار به
 شده است.
 در قرآن ـ سیره عملی حضرت داود ٥

بر اســاس آیــات قــرآن کــریم پرداختــه   هایی از سیره عملی حضرت داوددر این نوشتار به نمونه
 که نشان از پاکی و طهارت آن جناب بوده و او را شایسته مقام نبوت کرده است. شودمی

 مقام عبودیت حضرت داود  )الف 
را بــه مقــام  ، مقــام عبودیــت اســت. خداونــد متعــال حضــرت داودسرآمد همه مقامات معنوی
شــمرد کند و در حقیقت نخستین ویژگی او را همین مقــام عبــودیتش مــیعبودیت و بندگی توصیف می

 نمایــد عنوان اســوه و الگــو در عبودیــت یــاد می). هــم از او بــه٢٤١/  ١٩(مکارم شیرازی، تفسیر نمونه:  
ْبَدنا داُود  َ  ).٣٠(ص/ نِْعَم الَْعْبدعنوان بهترین عبد و بنده )؛ هم به١٧(ص/  َو اْذكْر 
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 سوی خدا (اّواب)اهل بازگشت به )ب
سوی خداست. در دو جای قرآن کریم رجوع به  داود  بعد از مقام عبودیت، دومین سیره حضرت 

يدِ عنوان «اّواب» یاد نموده است:  از او به
َ ْ
ْبَدنا داُوَد َذا األ َ واٌب  َو اْذكْر 

َ
ــ )؛ »و به خاطر ب١٧(ص/ إِنُه أ اور ی

ظهــر ) چون او م٣٠چنین بنگرید به (ص/» همننده بود.کار توبهیه او بسکبنده ما داود صاحب قدرت را  
کننده بردار او و بازگشــتجهــت مطیــع و فرمــانخداوند در صفت «اّواب» بود. موجــودات دیگــر ازاین

ْ سوی او بودند:  به َ  َ واب َو الط
َ
ُ أ َ م (تــا یرد کجمعی مسّخر او ز دستهی؛ پرندگان را ن)١٩(ص/ ُشوَرةً  

ســوی او بودنــد.» ؛بنــابراین هــم او همــواره ه بهنندکها بازگشتند)؛ و همه اینی ح خدا گویهمراه او تسب
َو ت:  سوی خدا بود و خداوند مّنان هم در آخرت مقام «حسن مآب» بدو بخشــیده اســ رجوع کننده به
ُزلْ ــَ ُ ِعْنَدنا  َ آٍب   إِن  َن مــَ .» وســتیک )؛ «و او نــزد مــا دارای مقــامی واال و ســرانجامی ن٢٥(ص/  َو ُحســْ

نــد و ســپس بــه ســمت کیت مــ یانسان معص  یدر معنای «اّواب» فرمودند: «گاه  الله جوادی آملیآیت
ند کیت، به خداوند رجوع میمعص  بدون  یند و گاهی گویه بدان «توبه» مصطلح مکگردد  خداوند برمی

ت است، نه رفع یدفع معص  یر برا یند. استغفار و توبه گروه اخکیاب گناه، توبه و استغفار مک و بدون ارت 
 ابد، نه شیطان آمده را طرد کند. حضرت داودیها راه نطان به درون آنیه شکن است  یا  یبرا   یعنیآن؛  
 ).٧/٢٤٠ش: ١٣٨٩امبران در قرآن، یپ ره یس صه برخوردار بود (جوادی آملی، ین خصیاز ا

 اهل جهاد و مقاومت )ج
اهل تسلیم و این بود که او اهل جهاد، دفاع و مقاومت بود، نه    سومین سیره عملی حضرت داود

بافی او برای مقاومت در مقابل دشمنان که خداوند بدو تعلــیم داده بــود: «و ســاختن سازش. داستان زره 
)؛ و کشتن جالوت ٨٠ند» (انبیاء/کهایتان حفظ  م تا شما را در جنگیم دادیبه او تعلزره را به خاطر شما  

ن حضرت است. اســوه و الگــو بــودن در سردمدار کفر در دوران نوجوانی بیانگر سیره مقاومت و جهاد آ
كراشکر گذاری:   َملُوا آَل داُوَد شــُ ْ َ )؛ صــبر و بردبــاری:  ١٣(ســبأ/  ا  ْ ِ ونَ  اصــْ ــُ َدنا مــا يُقو بــْ َ  َو اْذكــْر 

) و بســیاری صــفات ١٦٠: خطبــه١٣٧٥البالغه،  زیست بودن (سید رضی، نهج)؛ و ساده١٧(ص/داُود 
 ن حضرت وجود داشته است.برجسته دیگر که در سیره عملی آ

 در قرآن ٧ـ عطایای ویژه الهی به حضرت داود ٦
د، او را شایســته و ســزاوار از خــود نشــان دا  ای کــه حضــرت داودهــای برجســتهدر برابر ویژگی

مقامات و عطایای ویژه الهی نمود. مهمترین عطایای الهی این بود که او همانند انبیای دیگر به موهبــت 
)؛ بار یافت. خداوند متعال بــا عطــای «زبــور» او را بــر ٢٦(ص/  یفةالهی)؛ و مقام خل١٦٣نبوت (نساء/
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َ برخی دیگر انبیاء فضیلت داد:   َ لََقْد فَضلْنا   َ ِيــ وراً   ْعَض ا ــُ نــا داُوَد َز ٍض َو آتَ )؛ «مــا ٥٥(اســراء/  َعــْ
 .»می دیور بخشم؛ و به داوود، زب یگر برتری دادیامبران را بر بعضی دیبعضی از پ

گــردد و خداونــد متعــال بهتــر اللهی باالترین مقامی است کــه بــه یــک انســان اعطــا میمقام خلیفة
َهچه کسی عطا نماید:  داند، این رسالت را به  می َ ُل رِســا ْعــَ ْعلَُم َحيُث 

َ
)؛ «خداونــد ١٢٤(انعــام/ اُهللا أ

گاه این کسی که به این مقــام برســد، انســان کامــل »؛ بنابرجا قرار دهد!کش را  ی ه رسالت خوکتر است  آ
نظــام   تواند هم در نظام تشریع و هم دراست؛ و انسان کامل هم مظهر اسماء و صفات الهی است و می

هــم در نظــام تشــریع مظهــر   تکوین به اذن الهی خلیفه خداوند باشــد. بــرای همــین حضــرت داود
َِقّ  حق داوری نماید:خداوند است که باید میان مردم به

ْ
ا ــِ اِس ب ــَّ َ ا ْم بــَ اْح )؛ و هــم در ٢٦(ص/ فــَ

)؛ و ١٨ه آن حضــرت (ص/وســیلهــا بهنظام تکوین موجودات تابع فرمان او هستند؛ بنابراین تسخیر کوه 
الطیر )؛ علــم منطــق١٩سوی آن حضرت در امــر ســتایش خداونــد (ص/رجوع و مطاع بودن پرندگان به

يــا ِجبــاُل کند:  آن حضرت در سایه مقام خلیفةاللهی معنا پیدا می  )؛ و نرم شدن آهن به دست١٦(نمل/

و
َ
َديد  أ

ْ
ُ ا َ ا  َ

َ
َ َو أ د و همــراه او ی آواز شــوهــا و ای پرنــدگان! بــا او هــموه کــ )؛ «ای ١٠(سبأ/ َمَعُه َو الط

 .»  میرد کح خدا گویید و آهن را برای او نرم یتسب
فت، قضاوت و حکم به حــّق میــان مــردم اســت. بــاالترین شــأن در یکی از شئون مقام نبوت و خال
نــاهُ ه اســت:  الخطاب» است که خداوند به حضرت داود عطا نمودقضاوت و حکمرانی مقام «فصل آتَ

ِطاِب 
ْ
ِكَمَة َو فَْصَل ا

ْ
ــ ؛ »(هم) دانش به او داد)٢٠(ص/  ا » کــه میــان مــردم م و (هــم) داوری عادالنــهی
الم را کــ  یــکوتحلیل ه انسان قــدرت تجزیــهکد. «فصل الخطاب» به معنای آن است حق داوری نمایبه

ح در ین معنا با قضاوت صحیند؛ و اکطلش جدا  کرده و حق آن را از با  کیکداشته باشد و بتواند آن را تف
 ).١٧/١٩١ق: ١٣٩٠(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،   ز منطبق استین دو نفر متخاصم نیب

ها و پرندگان مطیع و مســّخر فرمــان حضــرت این بود که کوه  ئون و مقام حضرت داودیکی از ش
ه کــ ســت ین نیباالتر از ا یچ لّذتیگویند؛ و هگونه که آن حضرت بخواهد تسبیح خدا  بودند. آن  داود

 ب حضــرت داودیه نصکاست  یباالتر از لذت یمحبوب را از همه عالم بشنود. چه لّذت یانسان صدا 
ــ دن یه انسان لذت شنکست ین نک چ ممیدان او شده است. هو شاگر گــر یح حــق را از زبــان دیاد و تســبی

ــ گــر لذاید نــد، آنگــاهکموجودات بچشــد و بتوانــد آن را تحمــل   وانــات هــم از آن یه حکــ ذ زودگــذر را ی
 ).٧/٢٥٢ش: ١٣٨٩امبران در قرآن، یپ ره یمندند، لذت بداند (جوادی آملی، سبهره 
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 نتیجه
نمایــد؛ عنوان پادشاه و یک انسان عــادی معرفــی میرا به  ِس تورات، حضرت داودـ کتاب مقد١

داند و از عطای ویژه الهــی ازجملــه الهی می  که قرآن کریم آن حضرت را یکی از پیامبران بزرگدرحالی
 کند.اللهی و از داشتن کتاب آسمانی به نام «زبور» یاد میمقام خلیفة

داند؛ اما برخالف تصور نویســنده، ها میسته قرآن را عامل ورود افسانهـ نویسنده مقاله اشاره سرب٢
بپــردازد. بلکــه  های حضرت داودقرآن کریم کتاب قصه و داستان نیست که به جزئیات کامل داستان

ساز است که به اصول و کلیات معارف پرداخته، شرح و توضیح و بیان جزئیات را کتاب هدایت و انسان
ذاشته است. عالوه بر بیان کلیات در برخی موارد که الزم بوده به مقدار نیاز به جزئیــات بر عهده سنت گ

 نیز تصریح کرده است.
انــد: برخــی دیــدگاه متفــاوتی ارائــه کرده اره داستان ازدواج حضرت داودـ مفسران فریقین درب   ٣

اند؛ اما اکثــر مفســران مدهمفسران اهل سنت افسانه ازدواج آن حضرت را پذیرفته و درصدد توجیه آن برآ
دانند. در این نوشتار روشــن های ناروا منّزه و مبّرا میرا از تهمت  شیعه ساحت مقدس حضرت داود

صراحت جزو اسرائیلیات بوده و به  های ناروا و افسانه ازدواج حضرت داودسرمنشأ تهمت  گردید که
 در تورات کنونی آمده است.

رآن به افسانه ازدواج او نسبت داده شده است؛ اما آنچه در قــرآن در ق  ـ استغفار حضرت داود  ٤
ابتالی الهی بوده اســت و در بیان شده است، مربوط به امتحان و   کریم درباره استغفار حضرت داود

 گونه خطایی از او سر نزده است.الخطابی» بدو عطا شده است، هیچامر قضاوت که مقام «فصل
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، تهــران: ، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمیه: فوالدوند، محمدمهدیقرآن کریم، ترجم .١

  .ق١٤١٨
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بابویه قمی، محمد بن علی بن حسین، عیون اخبار الرضا، مؤسسه العلمــی المطبوعــات، ابن .٣

 ق.١٤٠٤لبنان:  
عبدالله، تسنیم، محقق: حجت السالم سعید بند علی، اسراء، چاپ سوم، قــم:   جوادی آملی،  .٤

 ش.١٣٨٩
 ش. ١٣٨٩اسراء، قم: چاپ پنجم،   ، سیره پیامبران در قرآن، محقق: علی اسالمی، ______ .٥
های پژوهش در حوزه قرآن و مستشــرقان»، مجلــه رضا، «موضوعات و بایستهرضایی، حسن .٦

 .ش١٣٨٨، ٦، ش٤پژوهی خاورشناسان، دوره قرآن
رضایی اصفهانی، محمدعلی، «بررسی دیدگاه خاورشنان درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنــگ  .٧

 .ش١٣٨٩،  ٨سان، شپژوهی خاورشنازمانه»، مجله قرآن
زمخشری، جارالله محمود بــن عمــر، الکشــاف عــن حقــایق غــوامص التنزیــل، دارالکتــاب  .٨

 .ق١٤٠٧العربی، بیروت: چاپ سوم،  
فسیر صحیح آیات مشکله قرآن، تنظیم و نگارش: سیدهادی خسروشاهی، سبحانی، جعفر، ت .٩

 ش. ١٣٩٥انتشارات توحید، قم: 
، قم: چــاپ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، علوم قرآنی،  روشن، محمدباقرسعیدی .١٠

 ش.١٣٧٩ دوم،  
 .ش١٣٧٥البالغه، مترجم: محمد دشتی، موسسه انتشارات مشهور، قم: سید رضی، نهج .١١
 -، لبنــان، مؤسســة األعلمــی للمطبوعــات، المیزان فی تفسیر القرآنطبایی، محمدحسینطبا .١٢

 .ق١٣٩٠: چاپ دوم،  بیروت 
مع البیان فــی تفســیر القــرآن الکــریم، ترجمــه: علــی کریمــی، طبرسی، فضل بن حسن، مج .١٣

 ش.١٣٨٠وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران: 
یر القــرآن، دار المعرفــه، بیــروت: طبری، ابوجعفر محمد بن جریــر، جــامع البیــان فــی تفســ  .١٤
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 ق. ١٤١٢
المعــارف بــزرگ اســالمی، مرکــز دائــرة المعــارف اســالمی، تهــران: زاده، هــادی، دائرةعــالم .١٥

 .ش١٣٦٣
کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)، ترجمه: فاضــل خــان همــدانی، بــه همــت انجمــن  .١٦

 م.١٩٩٠جا:  پخش کتب مقدسه در میان ملل، بی
 .ش١٣٩٧االنوار، مؤسسه الوفا ناشر االسالمیه، بیروت:    مجلسی، محمدباقر، بحار .١٧
، ها در قــرآن»ها و قصــهمحمدی، محمدحسین؛ فاضلی، محمــدتقی، «نقــد مقالــه اســطوره  .١٨

 .ش١٣٩٩، ٢٩، ش١٥پژوهی خاورشناسان، دوره مجله قرآن
جــا: معرفت، محمدهادی، تفســیر مــو ضــوعی قــرآن (تنزیــه االنبیــاء)، انتشــارات نبــوغ، بی .١٩

 .ش١٣٧٤
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