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Abstract 
(Q. 38:32-3) should be considered as Qur’anic mutashabihāt (ambiguous-allegorical verses) 
concerning the prophets’ stories. These two verses are related to Solomon’s entertainment 
with the herd of horses, which has ultimately led to his dawdling in worshipping God or at 
least not practicing it in its preferred time. The present article examines and evaluates the 
interpretive viewpoints of two prominent contemporary Shi’ite exegetes in this regard, 
namely Sayyid Muḥammad-Ḥusayn Ṭabāṭabāʾī (1904-1981) and Sayyid Muḥammad-
Ḥusayn Faḍlullāh (1935-2010). Analyzing Faḍlullāh’s viewpoints, who has studied 
Ṭabāṭabāʾī’s al-Mīzān in many positions with a critical approach, as well as comparing his 
interpretive notions with those of Ṭabāṭabāʾī, can yield some significant scientific results. In 
addition to a more thorough explanation of the meanings of the verses in question, such an 
important task can help to assess Faḍlullāh’s critical points towards some of al- al-Mīzān’s 
stances, as well as to judge some of his ideas about the prophets' life and career per se. The 
present study hereupon performs its particular task in three stages. Using a descriptive-
analytical method, it first defines the basis of a plausible belief about the mutashābih aspects 
of the prophets’ lives, relying on the general implications of muḥkam (clear) aspects of the 
Qur’anic accounts of the same case, the muḥkam accounts especially has been narrated by 
the Qur’an on Solomon, and the connotations of the two mentioned verses’ context. Then, it 
explains these muḥkam foundations for the verses in question. Finally, it makes a 
comparative analysis of the two exegetes’ viewpoints. Faḍlullāh’s objections to Ṭabāṭabāʾī, 
the results show that, cannot be accepted, however, some of the latter’s viewpoints should 
also be criticized. A supplementary explanation is given as well, which seems consistent with 
the muḥkam aspects of the Qur’an, staying away from the valid objections towards the 
suggested interpretations of the verses in question. 
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عالمه   دگاهي بر نقد د د يسوره «ص» با تأك ٣٣- ٣٢ ات ي آ  ير ي تفس يبررس

 اهللا و عالمه فضل ييطباطبا 
  هیحامد عشر |       پورینیمحمد حس د یس|        هیرحمان عشر 

یخ  یخ |        ۱۴۰۱/ ۰۱/ ۲۸:  اصالح   تاریخ |        ۱۴۰۰/ ۰۸/ ۰۹دریافت:    تار  ۱۴۰۱/ ۰۱/ ۲۸پذیرش:   تار

 چكيده

اسـت كه مربوط به اشـتغال   امبران ي پ  ره ي درباره سـ   م ي متشـابه در قرآن كر   ات ي سـوره ص، از آ   ٣٣و    ٣٢  ات ي آ 

  ن ي از آن حـضرت اـست. در ا  ي عبادت  - لت ي زمان فضـ   ا ي - ـشدن زمان    ها و فوت به ـسپاه اـسب   مان ي حـضرت ـسل 

اهللا، در مواضع  . عالمه فـضل ـشود ي م   ي بررسـ   نه ي زم   ن ي در ا   يي اهللا و عالمه طباطبا عالمه فـضل   ي ها دگاه ي مقاله، د 

و تطابق آراء او با آراء عالمه    ي و  دگاه ي د  ي برخاســته، لذا واكاو  زان ي الم   ر ي به تفســ   ي نقاد  كرد ي با رو   ي ار ي بســ 

  ي معان   ن يي عالوه بر تب   ز ي و ن  زان ي الم   ر ي از مفاد تفسـ   ي ا اهللا بر پاره انتقادات فضـل   ي ارسـنج ي عالوه بر ع   ، يي طباطبا 

ــازد ي م   دا يـ هو  ز ي را ن   امبران يـ ـباـطل درـباره پ  ي پـندارـها  از   ي ا موردبـحث، ـپاره  ات يـ آ  . مـقاـله ـحاضـــر ـبا روش  سـ

ابهات سـ   رش ي پذ قابل   رات ي تقر   ي مبنا   ، ي ل ي تحل - ي ف ي توصـ  ه   ا ي انب  ره ي از متـش امل را با اتكا به محكمات ـس گانه (ـش

ام انب  ات ـع ات ـخاص آن پ   ا، يـ محكـم ــ   امبر يـ محكـم ات سـ   ن ي ا   ن يي كرده و ضـــمن تب   ف ي ) تعر اق يـ و محكـم

نشــان    ق، ي تحق   جه ي آراء دو مفســر پرداخته اســت. نت  ي ق ي تطب   ي موردبحث، به واكاو   ات ي درباره آ   ات محكم 

موردبحث وارد نبوده، گرچه   ات ي آ   ل ي ذ   يي مه طباطبا اهللا به عال عالمه فضـل  رادات ي از ا  كدام چ ي كه ه   دهد ي م 

ــاحب الم  ي برخ  ــت. در پا   ز ي ن  زان ي از آراء ص ــده ك   ي ان ي ب  ان، ي مورد انتقاد اس ــه   ه آورده ش گانه  با محكمات س

  باشد.   ي بر   ز ي موردبحث ن   ات ي مطرح درباره آ   ر ي تفاس  رادات ي سازگار بوده و از ا 
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  طرح مسأله

است.    ي علوم قرآن مطرح در  از مباحث   ي ك ي   ، محكم و متشابه  ات ي آ تبيين ابعاد گوناگون 

اما  ، آراء مختلف مفســران بوده  معركه  ابعاد آن، و متشــابهات و    كمات مح   تعيين دقيق چيســتي 

ترك نظر  ابهات در مقابل محكمات بوده و    ن ي ات ا ي قدر مـش ابه  اـست كه متـش طالح،  متـش در اـص

ــت ـكه    ي كالم  ــد؛  ابـهام    ي نوع   در آن اسـ  يبر مـعان   ـها آن ـكه دالـلت    ي ات يـ ـبه آ   ، ديگر بـيان ـبه ـباشـ

ــد،   ــن نباش ــطالحاً    ي و گوناگون   ختلف كه وجوه م   اي گونه به روش ــد، اص ــته باش در آن راه داش

ابه و به آ  كار بر   ي ات ي متـش ند، محكم م   كه داللت آـش ته باـش ، ق   ١٤١٧(زرقاني،   ند ي گو ي معنا داـش

ــوع، .  ) ٢١٤- ٢١٣ص ،  ٢ج  ــابهات را در چند عنوان م از منظر موض  ؛كرد   ي بند طبقه   توان ي متش

  ن ي. با ا اند نازل شـده   السـالم عليهم  عظام   ي ا ي انب  ره ي سـ   درباره كه    اند ي متشـابهات   آن انواع، از   ي ك ي 

ــاف،   آـمده ـكه دالـلت   ي ات يـ آ   امبران، يـ پ   ي از زـندگ   قرآن كريم   ت يـ در روا   : گـفت   توان مي اوصـ

ممكن  كه متصـور اسـت؛ حال آن   ها آن  ي برا  ، معنا  ي از و وجوه مختلف  رند بر معنا ندا   ي آشـكار 

ــت تنها   ــت   معاني،   از آن   ي ك ي اس ــد. فهم معنا و مراد جدي گوينده   درس ــح  ي باش از دو   ح ي ص

ت،   داراي منظر،  ت: نخـس تن جزئ   اهميت اـس وع م   ق ي دق   ات ي دانـس ابه  وـض كه قطعاً   موردبحث متـش

ت و د   ي خاص اله   ي ها ام ي پ  ي حاو  احت مقدس پ  انت ي صـ   ي، گر ي اـس در رويارويي    امبران، ي از ـس

  . هاست آن با مفاهيمي كه مغاير با محكمات انبيا، مانند عصمت  

ها و متشـابهات قرآني سـيره پيامبران، ماجراي اشـتغال حضـرت سـليمان به اسـب   ازجمله 

دن زمان  ت كه موضـوع آيات    - يا زمان فضـيلت - فوت ـش   ٣٣و    ٣٢عبادتي از آن حضـرت اـس

ــوره ص بوده و هم  ــر مي  س ــران به س در اين آيات آمده   . برد چنان در محل اختالف آراء مفس

ْحَبْبُت ُحبَّ اســـت: * 
َ
ي أ ی َتواَرْت ِباْلِحجاِب َفقاَل ِإنِّ ي َحتَّ حًا .   اْلَخْیِر َعْن ِذْکِر َربِّ ــْ وھا َعَليَّ َفَطِفَق َمسـ ُردُّ

ْعناِق 
َ
وِق َو اْأل پس گفت: من دوستى اسبان را بر ياد پروردگارم «   ؛ ) ٣٣- ٣٢  ه ي آ ،  ص سوره  (  * ِبالسُّ

ــيد  ــب   اختيار كردم تا [خورش ــليمان گ ] پشــت پرده افق پنهان شــد ها يا خيل اس  آن ]: فت . [س

را دـست كـشيد يا قطع  ها ها و گردن پا  را به من بازگردانيد. پس ـساق   ها][خورـشيد يا خيل اـسب 

  . » كرد 

ــماير در دو عبارت «تَواَرْت» و  ــت ض ــح» و نيز محل بازگش معناي واژگان «ذكر» و «مس

ـكه در ـنان چ - اي دهـند: ـعده   اراـئه توانـند مـعاني و تقريرات مختلفي را از آـيات فوق  مي   ، «ُردُّوـها» 



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان ۱، شماره ۸سال    -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۸۴
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پاه اـسب برآنند كه اـشتغال محبت   - ـشود خالل پژوهش، بررـسي مي  ليمان به ـس ايـشان   ، ها آميز ـس

فرونـشـستن آتش خـشم خود، اقدام   براي ، آن حـضرت  روي ازاين را از نماز عـصر دور ـساخته و  

ــح ( به  ــته يا قرباني كرده تا كفا  ها آن   و  ها كرده پا و گردن اســـب قطع)   مسـ اي براي ره را كشـ

د. ف  ي نمازش باـش ت (   تر بيش اين نظر،   راموـش ده اـس ج ،  ق   ١٤١٢  ، ي طبر   نك. در عامه مطرح ـش

اي ديگر، پرداختن به امور ). عده ٢٦٢- ٢٦١ص ،  ١٩ج  ، ق   ١٤١٩اهللا،  فضــل  ؛ ١٠٠- ٩٩ص ،  ٢٣

ليمان  دادن  ها را انجام اـسب  پاه ـس ته، آن را   فرمان الهي در تجهيز ـس ير بندگي خدا دانـس و در مـس

  توســطنوعي عبادت پنداشــته و واژه «مســح» را به كشــيدن دســت محبت بر بدن آن حيوانات  

ليمان معنا كرده  ح را به معناي    . ) ٢٠٤- ٢٠٣ص  ، ١٧ج  ، ق   ١٣٩٠  ، يي طباطبا اند ( ـس برخي نيز مـس

  حساببه  ها آن   دانند كه وضوي كشيدن دست بر گردن و پاي خود آن حضرت و يارانشان مي 

). محل بازگشـــت ضـــمير عبارت  ٢٠٤- ٢٠٣ص  ، ١٧ج  ، ق   ١٣٩٠  ، يي طباطبا آمده اســـت ( مي 

ليمان   د توان مي هم  «ردّوها» نيز  مس» بازگردد و از معجزات ـس اب به به واژه مقدر «ـش آيد و    حـس

ين  يكي از ا  بايد ها نزد ـسليمان باـشد كه و به معناي برگرداندن اـسب  بازگردد   ـسپاه اـسبان به   هم 

  معناي درست و مراد جدي گوينده، تعيين شود.   عنوان به دو معنا،  

اند بررـسي كرده   دقت به را   موردبحث ، ابعاد گوناگون موـضوع تفـصيل به مفـسران گذـشته  

در متن مقاله حاضر، واكاوي خواهند شد. عالمه سيد محمدحسين    هايشان ديدگاه برخي از   كه 

  دربارهآراء مفســران پيشــين   ، به بررســي روايات و الميزان ) نيز در  ش   ١٣٦٠- ١٢٨١طباطبايي ( 

تقر   موردبحث موـضوع  من رد برخي از گفتارها، احتمال درـست را بر دو معنا مـس پرداخته و ـض

) نظري ـشاذ (در ش   ١٣٨٩- ١٣١٤اهللا ( پس از ايـشان، عالمه ـسيد محمدحـسين فـضل  كرده اـست. 

يعه) را مطرح نموده  احب در پي نقد آراء    و  ـش تاي اثبات    الميزان ـص برآمده و داليلي را در راـس

موارد  در  ، تفـسير من وحي القرآن اهللا در ـضل جا كه عالمه ف ادعاي خود اقامه كرده اـست. از آن 

، عالوه بر كمك به فهم  وي در اين زمينه ، تحليل آراء  برخاســته   تفســير الميزان بســياري به نقد 

نيز مؤثر اـست؛ هرچند نتيجه    عالمه اهللا به هاي فـضل ، در عيارـسنجي ايراد موردبحث بهينه آيات 

، قابل الميزان اهللا از و به تمام انتقادات فـضل  اـست   موردبحث پژوهش حاـضر، تنها متوجه آيات 

  تسري نيست. 



  ۸۵   |   الله و عالمه فضل یی عالمه طباطبا دگاهیبر نقد د دیسوره «ص» با تأک ۳۳-۳۲ اتیآ یر یتفس  یبررس

 

http://ptt.qom.ac.ir 

اي  در پژوهـشي يافت نـشد و تنها مقاله  درباره آيات موردبحث، دو مفـسر اين تطبيق آراء  

 برومنده، بلكه به واكاوي ماجراي آن آيات پرداخته است ( كه نه به تطابق آراء دو مفسر يادشد 

) نيز به نتايجي دست يافته كه در خالل بحث مورد تأييد يا ١٢٥- ١١١ص  ، ش   ١٣٨٨دژآباد، و  

ــر، با   رو ازاين گيرند. انتقاد قرار مي  ــ   ي ر ي كارگ به  مقاله حاضـ ــ   ي لي تحل - ي ف ي روش توصـ   وهي و شـ

نحوه رويارويي با متشابهات سيره انبيا،    درباره ضمن تبيين الگويي فراگير   ، ي ا انه بخ كتا   ي اب ي منبع 

روشـي كه برخاسـته از محكمات و    بر تكيه شـمند جهان تشـيع پرداخته و با  دان به نقد آراء هردو 

ــت،   ــابهات اس ــل متش را رد كرده، به نقد برخي از آراء عالمه طباطبايي    اهللا ادعاهاي عالمه فض

يره    كند كه عرـضه مي   درـست تقريري   پردازد و در آخر، مي  موافق با الگوي تبيين متـشابهات ـس

  . شده باشد فاقد ايرادات مطرح گانه و  انبيا بر اساس محكمات سه 

  الگوي رويارويي با متشابهات انبيا 

ــته از ظواهر   اهل اخـباريون و  ــابهات برخاسـ ، معموالً به قرآن حديث، در برخورد با متشـ

ه   أثورات روايي مراجـع ت آ   كرده، ـم دا   ن يي بر تب   ات يـ دالـل ال را   ي مراد ـخ اف   متـع د  نمي   ي ـك دانـن

ــير    ) ٢٧١ص ،  ١ج  ، ش  ١٣٨١ ، يي (ـباـبا  ــاس تفسـ را  قرآن ـبه  قرآن و در مـقاـبل، محقـقاني ـكه اسـ

ــابه، راهي  اند، معتقدند براي فهم معن پذيرفته  ــت    جز به اي آيات متش رجوع به آيات محكم نيس

اشــاره    شــده، عنوان مؤيد معناي اســتنباط به   به روايات البته   ؛ ) ٢١ص  ، ٣ج  ، ق   ١٣٩٠(طباطبايي،  

، هنگام رويارويي با متشــابهات ســيره انبياي  قرآن به   قرآن در روش تفســير    رو ازاين .  كنند مي 

دـسته از محكمات رجوع كرد: دـسته نخـست، محكمات عام توان به ـسه ، مي الـسالم عليهم عظام 

ابه با آن محكمات، معناي مذكور را باطل مي  ازد.انبياـست كه مغايرت معناي خاـصي از متـش   ـس

اســتخراج    توان مي قرآن    اســت كه از ســراســر   موردبحث دســته دوم، محكمات شــخص پيامبر 

سوره  خَلصين» معرفي كرده ( چه در محكمات، حضرت يوسف را از «م چنان  ، نمونه   كرد؛ براي 

يطان را از اغواي   ) و ديگر ٢٤ ه ي آ يوـسف،  ته اـست (   » مخَلـصين « جاي، ـش ص، ـسوره عاجز دانـس

، نفوذ شـــيطان در آن حضـــرت، راهي در احتماالت  ) ٤٠- ٣٩، آيه حجر ســـوره  ؛  ٨٣ - ٨٢آيه 

متشــابهات ســيره ايشــان نخواهد داشــت. دســته ســوم، محكمات ســياق    درباره معنايي مطرح، 
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اي از احتماالت خواهد  اسـت كه آن نيز قادر به ابطال پاره   موردبحث يني و پسـيني متشـابه  پيشـ 

  بود. 

  گانهتبيين محكمات سه

ــه  ــي محكـمات سـ ا بررسـ ــاـمل ـب محكـمات ـعام انبـيا، محكـمات ـخاص پـيامبر    ـگاـنه (شـ

ت باطل در به شـرحي كه گذشـت، رد احتماال   ، ) موردبحث و محكمات سـياق آيه   موردبحث 

ــا  ــت آن (مراد ـجدي گويـنده)، امـكان   ـبه موردبـحث معـناي متشـ ـپذير  و نزديكي ـبه معـناي درسـ

ده  ت. در ادامه، محكمات يادـش يني    درباره اـس يني و پـس ياق پيـش ليمان و ـس پيامبران، حضـرت ـس

  شوند: ، تشريح مي موردبحث آيات 

  عام انبيا  محكمات  .١

ـــناخت پـيامبران،  محكـمات ـعام  ـكه   دـهد ي م   اراـئه   ي اله   ي ا يـ تـمام انب   ـهاي ويژگي از   ي كل   ي شـ

ــتراك دا  ديگر   ـيك ـبا    ، ث يـ از آن ح   نوع انبـيا  ـكه  چـنان  ؛ وجود ـندارد   ـها آن   ن ي ب   ي و تـفاوت   رـند اشـ

سوره  (   اقرار كنند   ها آن تا به ايمان به تمام انبيا و عدم تفاوت بين  ه فرمود ، مؤمنان را قرآن كريم 

ــوره  ؛  ٢٨٥و   ١٣٦ ات ي آ  ، ه بقر  ــت    د ي با   . ) ٨٤ ه ي آ  ، عمران آل س ــده،   تفاوت كه نبود  دانس در   يادش

داشـته باشـند؛    ديگران بر    ي لت ي از آنان فضـ  ي رخ بوده و ممكن اسـت ب   امبران ي پ   ي كل   هاي ويژگي 

یَن َعلی * فرمود: كه   ســان ن آ  ِبیِّ ْلنا َبْعَض النَّ   يقين به و « ؛  ) ٥٥ ه ي ، آ اســراء ســوره  (   * َبْعٍض   َوَلَقْد َفضـــَّ

امبران را بر برخى ديگر برترى داديم  ه    ايلي فضـــ   چنين هم   . » برخى از پـي ارهوجود دارد ـك   درـب

ـــمت و    امبران يـ ـعام پ   ي ـها ي ژگ ي بوده و ـبا و ـيك پـيامبر  ـخاص  اـتب  مر  ــتراك  نيز ـبا ـمانـند عصـ اشـ

  ،مبرانيكي اين اســـت كه پيا   ا ي محكمات عام انب   اهم اســـت.   جمع قابل   ها، ي ژگ ي و   ن ي در ا  ها آن 

َه َسِمیٌع َبِصیٌر * :  پروردگارند   دگان ي برگز  ُه َیْصَطِفی ِمَن الَمالِئَکِة ُرُسًال َوِمَن الّناِس ِإنَّ اللَّ سوره  (   * اللَّ

ــوالنى برمى « ؛ ) ٧٥ ه يـ ، آ حج  ــتـگان و از مـيان مردم رسـ ي ـخدا   يقين، ـبه   . گزيـند ـخدا از مـيان فرشـ

الي  ــت   تـع اسـ ــنوا و بيـن َطفی * فرمود:    ز ي ن   . » شـ ــْ َه اصـ ًا َوآَل ِإْبراِھیَم َوآلآدَ   ِإنَّ الـلَّ عمران َعلَی  َم َوُنوـح
آدم و نوح و خاندان ابراهيم و    ي سـبحان، ترديد خدا بى « ؛ ) ٣٣ ه ي عمران، آ آل سـوره  (   * العاَلِمیَن 

د  ان برگزـي انـي دان عمران را بر جـه ه خاليق    »؛ ـخاـن اـم ا ـع ات معنوي، ـب اـم امبران در مـق ابراين، پـي بـن

چه در فـضيلتي از فـضايل،  باعث گزينش الهي ـشده و چنان ها،  هايي دارند كه آن تفاوت تفاوت 
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گيرد؛  هايي باـشند، حكمت خدا مورد مناقـشه قرار مي كاـستي   داراي نـسبت به گروهي از مردم،  

ــبت به برترين خاليق بوده و از حكيم، بعيد اســـت افرادي را برگزيند و    زيرا گزينش  الهي نسـ

بنابراين، پيامبران برگزيده    باالترند؛  ديان ها ن  آ موظف به هدايت افرادي ديگر كند كه خود، از  

برترين خاليق باشـند. محكمات ديگر، آياتي از قرآنند كه آشـكارا پيامبران را   بايد پروردگار،  

ســوره  (   . كنند معرفي مي خداوند   ي مجتبا   و   ديگران بر    لت ي فضــ   داراي محســن، صــالح،    افرادي 

  ) ٥٨ ه ي ، آ م ي مر سوره  ؛ ٨٧- ٨٤ ات ي ، آ انعام 

د، از ظواهر برخي از آيات برمي  اره ـش   پيامبران، همانآيد كه عالوه بر محكماتي كه اـش

تند كه   گاه در   طان ي شـ مخَلصـاني هـس ان اقرار كرده  خدا   پيـش وره  ( به عجز خود در اغواي ايـش ـس

وره  ؛ ٨٣-   ٨٢ ه ي آ ، ص  ين  زيرا با آن   ؛ ) ٤٠- ٣٩ ه ي آ ،  حجر ـس چه گذـشت، محال اـست كه مخَلـص

عالوه بر  اـست.    از عـصمت آن بزرگواران   ي حاك   ن ي و ا امبران برگزيده باـشند  افرادي باالتر از پي 

) و  ٢٤  ه ي آ  ، يوسـف سـوره  يوسـف ( حضـرت  ، آشـكارا برخي از پيامبران مانند قرآن كريم آن، 

ي ( حضـرت   وره  موـس ت. ٥١ ه ي آ  ، مريم ـس مرده اـس   امبراني پ   چنين هم ) را در زمره مخَلصـين برـش

ِذیَن َھَدَی  * : فرمود   كه چنان ؛  امبران ي مردم توـسط پ  ر ي اند و ـسا ـشده  ت ي توـسط خداوند هدا  ولِئَك الَّ
ُ
أ

ُه َفِبُھداُھُم اْقَتِده   ؛كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرد ]  پيامبران آن [ « ؛  ) ٩٠  ه ي ، آ انعام سوره (   * اللَّ

ــت ا   ي ه ي ـبد   . » پس ـبه ـهداـيت آـنان اقـتدا كن   يراز   ؛ دارـند   ديگر  ـيك ـبا    ي تـفاوت   ت يـ دو ـهدا   ن ي اسـ

در فوق   ه ي . آ گرفتند ي خدا قرار م   م ي مـستق   ت ي تحت هدا  ز ي مردم ن  ر ي ـسا   ، در كار نبود   ي اگر تفاوت 

  . است دستور داده   ي اله   يافتگان ت ي هدا   ن ي از هم  ي رو ي به پ مردم را   ، ادامه 

از آن   ي ر ي آمده و تصـو  ات ي بود كه در آ   ي اله   امبران ي عام پ   هاي ويژگي   چه گذشـت، آن 

اگر  عقلي نيز برخوردار اسـت؛ زيرا عصـمت انبيا، البته از دليل  نموده اسـت.   م ي بزرگواران ترسـ 

  هودهي ب  رســل اعتماد كرد و اســاس ارســال    گان آن فرســتاد  اوامر به   توان ي نم   ، عصــمت نباشــد 

و    ي انجام دهد. لذا بنا بر ادله نقل   هوده ي اســـت كه فعل ب   د ي بع   ز ي ن   م ي حك   ي خواهد شـــد و از خدا 

ــن، مخَلص و امبران ي پ  : گفت   توان ي م   ، ي قل ع  ــالح، محسـ ــوم   ، برگزيدگان خدا، صـ ند كه  معصـ

 ، بهدر ادامه عام انبيا،  محكمات   قرار دادن پس از مبنا   ي در ايشان ندارد. نفوذ  شيطان، هرگز راه 

  د: شو اشاره مي  سليمان حضرت    درباره قرآن آيات محكمات خاص هايي از نمونه 
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  حضرت سليمانمحكمات شخصيتي  -١-١

َو َلَقْد آَتْینا  * : ه اـست فرمود  مان ي آـشكارا از قول حـضرات داوود و ـسل  ، در ـسوره نمل  قرآن 
َلنا َعلی  ِذي َفضــَّ ِه الَّ َلْیماَن ِعْلمًا َو قاال اْلَحْمُد ِللَّ  هي ، آ نمل ســوره  (   * َکِثیٍر ِمْن ِعباِدِه اْلُمْؤِمِنین   داُوَد َو ســُ

ها ويژه  همه ســـتايش " آن دو گفتند:  و    داديم ي و ســـليمان، دانشـــ د و ما به داو   ، يقين به و  « ؛  ) ١٥

  بنابراين،  ؛ » "اسـت ما را بر بسـيارى از بندگان مؤمن خود برترى عطا كرده   كه همان   ؛ خداسـت 

ْمنا َمْنِطَق   ... نيز از قول سـليمان فرمود: *  اسـت.  مان ي ، فراتر از ا ت ل ي فضـ   ن ي ا  اُس ُعلِّ َھا النَّ یُّ
َ
ْیِر یا أ الطَّ

ْي ــَ وِتینا ِمْن ُکلِّ شـ
ُ
ُل اْلُمِبین َو أ ــْ نطق  اى مردم! زبان و م « )؛  ١٦ ه ي آ  ، نمل ســـوره  (   * ٍء ِإنَّ ھذا َلُھَو اْلَفضـ

ه  ا آموخـت ه ـم ان را ـب دـگ د پرـن ا كرده   اـن ا عـط ه ـم د و از هر چيزى ـب ه   . اـن از و برترى   يقين، ـب اين امتـي

جز  به  قرآن كريم آن حضـرت اسـت. . آيه اخير نيز مؤيدي ديگر بر فضـيلت  » آشـكارى اسـت 

حكمت و دانشي خدادادي   داراي مؤمنان، آشكارا آن حضرت را    بر تصريح به فضيلت سليمان 

َلْیماَن َو ُکال آَتْینا ُحْکمًا َو ِعْلماً و فرموده: *   دانسـته  ْمناھا سـُ پس آن « ؛ ) ٧٩ ه ي آ   ، انبياء سـور  (   * ... َفَفھَّ

  . » ... و هر يك را حكمت و دانش عطا كرديم   را به سليمان فهمانديم 

  ساير محكمات شخصيتي سليمان عبارتند از: 

ــايت خداوند با انجام ١   ــالح كه مقدمه دادن  . جلب رضـ ــالح عمل صـ بودن  اي براي صـ

نْ ... * كه از قول سـليمان فرمود: ايشـان اسـت؛ چنان 
َ
ِتي أ ُکَر ِنْعَمَتَك الَّ شـْ

َ
ْن أ

َ
ْوِزْعِني أ

َ
َعْمَت  َو قاَل َربِّ أ

اِلِحین   َعَليَّ َو َعلی  ْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعباِدَك الـصَّ
َ
ْعَمَل ـصاِلحًا َتْرـضاُه َو أ

َ
ْن أ

َ
 ،نمل ـسوره  (   * واِلَديَّ َو أ

و مادرم عطا پروردگارا! به من الهام كن تا ـشكر نعمتى را كه به من و پدر  " گفت: و « )؛  ١٩ ه ي آ 

و مرا به رحمتت    اى كه آن را بپســندى انجام دهم ته ايســ كار شــ   كه اين و   آورم   ي جا اى به كرده 

  » " ! ات درآور در ميان بندگان شايسته 

َلْیـماَن  ـكه فرمود: * چـنان اي نيكو و همواره متوـجه ـبه پروردـگار؛  . بـنده ٢   ــُ داُوَد سـ َو َوَھْبـنا لـِ
اب  وَّ

َ
ُه أ  !اى بود چه نيكو بنده   . يم د بخـشيد و و ـسليمان را به داو « )؛ ٣٠ ه ي آ  ، ص ـسوره (   * ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَّ

  . » او بسيار رجوع كننده [به خدا] بود   راستي به 

َو ِإنَّ فرمود: * كه  مقام و منزلتي ارجمند نزد پروردگار و ـسرانجامي نيكو؛ چنان   داراي .  ٣  
َدنا َلُزْلفی  َن َمآب  َلُه ِعنـْ ــْ ــوره  (   * َو ُحسـ ترديد او نزد ما تقرب و منزلتى بلـند و  بى « )؛ ٤٠ ه يـ آ  ، ص سـ

  . » سرانجامى نيكو دارد 
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ــورت ـپذيرفـته و  ــليـمان صـ ــي ـكه در آـيات محكـمات فوق بر سـ ــل ـخاصـ تعليم و تفضـ

تمجيدات فراواني كه از ـشخـصيت او شده است، ساحت مقدسش را از انتساب به خطا و گناه،  

ــده كند؛ هرچند امكان ترك اولي براي وي م منزه مي  ــت و با محكمات يادش حتي  - حتمل اس

  رد. تنافي ندا   - عصمت 

  سياق محكمات  .٢

تمجيد از داوود نبي (پدر ســليمان) اســت كه با  درباره ،  موردبحث ســياق پيشــيني آيات 

ْیدِ «   چون:   تعابيري هم 
َ
اٌب و «  " رومند ي ن " )؛ ١٧ ه ي آ  ، ص ســوره  ( »  َذا اْأل وَّ

َ
؛  ) ١٧  ه ي آ ،  ص ســوره  ( »  أ

يار رجوع "  ْرَنا اْلِجباَل « و   "پروردگار  كننده به بـس خَّ ا سـَ ها را ما كوه " )؛ ١٨ ه ي آ  ، ص وره  سـ ( ...»  ِإنَّ

حكومتش را محكم و استوار  " )؛  ٢٠ ه ي آ   ، ص سوره  ( »  َشَدْدنا ُمْلَکهُ « و   " م ي كرد [براي داوود] رام 

ــاخت  َل اْلِخطاِب و آَتْیناُه اْلِحْکَمَة  « و   "  م ي سـ ــْ ــوره  (   » َفصـ و به او حكمت و مقام " )؛  ٢٠ ه ي آ  ، ص سـ

َن َمآٍب و   ِعْنَدنا َلُزْلفی ِإنَّ َلُه « و  " م ي كرد داوري عطا  كه نزد  درـستي  به " )؛  ٢٥،آيه  ص ـسوره  ( »   ُحـسْ

را به   الـسالم عليه ، جايگاه واالي حـضرت داوود "  كوـست ي ن ما براي او منزلتي بلند و ـسرانجامي  

ا َجَعْلناَك َخِلیَفًة ِفي و بزرگداشــت آن حضــرت را با عبارت «   نمايش گذاشــته  ْرضیا داُوُد ِإنَّ
َ
»  اْأل

د! همانا تو را در زمين جانشين [و نماينده خود] قرار و اى داو   ]: [و گفتيم " )؛  ٢٦ ه ي آ  ، ص سوره  ( 

ته "داديم   ليمان را هديه خدا به داوود دانـس انده اـست. ـسپس ـس ليمان    و   ، به اوج رـس به تمجيد ـس

َلْیماَن ِنْعَم اْلَعْبُد إِ *  فرمايد: مي   پرداخته،  اب َو َوَھْبنا ِلداُوَد ـسُ وَّ
َ
ُه أ و ـسليمان  «  )؛ ٣٠ ه ي آ   ، ص ـسوره  (   * نَّ

او بسـيار رجوع كننده [به خدا]    راسـتي به  ! اى بود چه نيكو بنده [سـليمان]    . ود بخشـيديم و را به دا 

ــپس .  » بود  ــب   س ــليمان به اس ــتغال س ــله ماجراي اش نيز به   ازآن پس كند.  ها را مطرح مي بالفاص

فرمايد: خره، مي كه باال اين ) تا ٣٩- ٣٤ ت ا ي آ  ، ص ســـوره  دهد ( گويي ســـليمان ادامه مي مديحه 

َدـنا َلُزْلفی و  *  ُه ِعنـْ آٍب و    ِإنَّ لـَ َن ـمَ ــْ ــوره  (   * ُحسـ ــتي  و ـبه « ؛  ) ٤٠  ه يـ آ   ، ص سـ ـكه نزد ـما براي او درسـ

جزو   ، ها . اين بدان معناســت كه ماجراي اســب » [ســليمان] منزلتي بلند و ســرانجامي نيكوســت 

 هي آ ، ص سـوره  (   موردبحث سـياق پيشـيني و پسـيني آيات   زيرا از سـليمان اسـت؛    قرآن مدايح 

ان ٣٣-٣٢ ليمان نيز هم )، نـش رت ـس ت كه حـض چون والد بزرگوارش، در معرض  دهنده اين اـس

ــت   موردبحث نبايد بنابراين، معناي آيات   ؛ مدح الهي اســت  ــليمان باشــد و هرچه هس در ذم س



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان ۱، شماره ۸سال    -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۹۰

http://ptt.qom.ac.ir 

«رجوع سليمان به خدا» و «استغفار»    موضوعاتي مانند   گفتني است كه آيد.  مي   حساب به مدح او  

اند، عادت  آمده   موردبحث آيات   وپيش پس آن حضـــرت و پدر بزرگوارشـــان كه در ســـياق  

ــرت   بودن ـكار  گـناه عـبارات را نتيـجه    گوـنه اين توان  بوده و نمي   االنبـيا ـخاتم پـيامبران و حتي حضـ

  شوند. رات بررسي مي پيش رو، ابعاد اين عبا   نوشتار آن حضرات دانست. در 

  تبيين تطبيقي آرا

اند كه با توجه به اشاره عالمه  داشته   موردبحث آيات   هايي درباره ديدگاه   ، مفسران متقدم 

ان و   تي  براي طباطبايي به آراء برخي از ايـش آزمايي  پرهيز از اطناب در كالم و نيز به جهت راـس

  كندمي اـضر از ذكر يكايك آن آرا عبور  اهللا بر عالمه طباطبايي، مقاله ح انتقادهاي عالمه فـضل 

دو  و تحليل آراء اين  اهللا به ايشان و به تشريح آراء عالمه طباطبايي و سپس نقدهاي عالمه فضل 

  پردازد: مفسر شيعي به شرح زير مي 

  آراء عالمه طباطبايي  نييتب  .١

ــير آيه  ــوره ص، پس از تبيين واژه «خير» به گروه   ٣٢عالمه طباطبايي در تفس ــپاه  س يا س

ها و اشــتمال واژه «احببت» بر معناي ايثار (أحببت عن: آثرت علي)، ضــمير موجود در اســب 

«َتواَرْت» را به دليل وجود واژه «عشــي»، به واژه مقدر «شــمس» برگردانده و احتمال بازگشــت  

  نبود  جهت ها» را به دليل تأييد كلمه «عـشي» بر بازگـشت ـضمير به «ـشمس» و نيز به آن به «اـسب 

ــت دلـيل در لفظ آيه و روايات،   ــپس   . رد كرده اسـ ـــته   سـ كه با   «ذكر» را به معـناي نـمازي دانسـ

كه براي - ها را عالقه ســليمان به اســب   چنين هم غروب خورشــيد، از آن حضــرت فوت شــد.  

داند و با اين حسـاب معتقد  الهي و بلكه نوعي عبادت مي  - جهاد در راه خدا تربيت شـده بودند 

تر از عبادت  عبادتي، ـسليمان را از عبادتي ديگر بازداـشت؛ هرچند نماز، نزد ـسليمان مهم  : اـست 

  ) ٢٠٣- ٢٠٢ص  ،  ١٧ج ، ق   ١٣٩٠(طباطبايي،   . هاي جنگي) بوده است ديگر (محبت به اسب 

ســوره ص، ســه قول متفاوت را از مفســران متقدم نقل كرده و   ٣٣ايشــان در تفســير آيه 

  را به قول سوم ترجيح داده است:  - م و با شرايطي خاص، قول دو - خود، قول اول 
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ته كه    ، ـضمير در عبارت «ردوها»  ل، قول او    ليمان  مالئكه به «ـشمس» بازگـش تور ـس ، به دـس

كـشيدن  و مـسح نيز ـشده را ادا نمايد  ـضع قبل بازگرداندند تا آن حـضرت، نماز فوت آن را به مو 

  آمده است. مي   حساب به  ها آن دست سليمان و يارانش بر پا و گردن خويش بوده كه وضوي 

ها، به ـضمير «ردوها» به «ـسپاه اـسبان» برگـشته و ـسليمان پس از بازگـشت اـسب  قول دوم،   

اق و   ان ـس يده و   گردنـش ت كـش ت تا دـس د براي كفاره آنان را در راه خدا آزاد كرده اـس اي باـش

  ها. اسب   اش با سرگرمي 

مانند قول دوم اســت با اين تفاوت كه مراد از مســح، بريدن دســت و گردن   قول ســوم،   

تن  اـسب  ير و كـش مـش ليمان از فوت نمازش، فروكش    هاـست آن ها با ـش م ـس تا بدين ترتيب، خـش

وم را منافي  ان معناي ـس داق «اتالف مال محترم»    كند. ايـش تناد برخي از  داند مي عقل و مـص و اـس

در  سازد؛ زيرا را نيز مردود مي ها  كردن اسب مفسران به روايت «ابي بن كعب» و پذيرش قرباني 

ــخني از قرباني  ، روايت كعب  ــب س ــان در پايان، قول اول را كردن اس ــت. ايش ــرطبه ها نيس   ش

وق و اال مـساعدت جمله «  عدم   در ـصورت » با معنا، معناي مرّجح دانـسته و  عناق فطفق مـسحًا بالـسّ

ــاـعدت، قول دوم را بهترين قول مي    ). ٢٠٤- ٢٠٣ص ، ١٧ج  ، ق   ١٣٩٠طـباطـبايي،  داـند ( آن مسـ

در بخش «بحث روايتي» و در تأييد قول نخســت، رواياتي از شــيعه آورده و ســپس    چنين هم 

ها را به كشـتن اسـب  درباره   - ت نيز آمده اسـ تفسـير قمي كه مشـابه آن در -  اهل سـنت روايات  

ــواـهدي از اغراق مي ن   اعتـنا ـقاـبل »،  کـعب االحـبار دلـيل نـقل از «  گويي برخي از رواـيات  داـند و شـ

-٢٠٦، ص  ١٧ج  ، ق   ١٣٩٠. (طباطبايي،  آورد نيز مي   اهل ـسنت ـسليمان در منابع   در مورد مـشابه 

٢٠٧ ( 

  اهللاو تحليل آراء عالمه فضل  نييتب  .٢

حجت و دليلي  نبود   جهت ها به بودن محبت به اـسب   اهللا، ـضمن تبعيد عبادي عالمه فـضل 

ها را مبني بر كـشتن اـسب   - ازنظر ايـشان و مردود  - قوي بر آن، قول ـسوم مروي عالمه طباطبايي  

ي به آراء عالمه  ا ). ايشـان اشـاره ٢٦٢- ٢٦١ص ،  ١٩ج ،  ق   ١٤١٩اهللا،  اختيار كرده اسـت (فضـل 

ت كه  ته و در نقد آن، معتقد اـس تفكِر زدنِ   ه، ي ظاهر آ   طباطبايي در پذيرش قول اول و دوم داـش

ل گردن و ـساق اـسب  در   ها آن  آزاد كردن اوالً  را ي ز   ؛ كند ي م   د ي را تأك   مان ي ها توـسط حـضرت ـس
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؛ ثانيًا  ســت ي ن  مان ي ها به ســل ) متوقف بر برگرداندن اســب قول دوم مروي عالمه طباطبايي راه خدا ( 

ان ي مـسح كردن پ    ي ات ي روا پاي آن و ثالثاً   متعارف و معمول اـست نه مـسح گردن و ـساق  ، اـسب   ي ـش

ــت؛ زيرا رواـيات، منطبق    ه يـ ـبا ـظاهر آ ،  ـند ا ه قرار نگرفتـ   يي ـكه موردـپذيرش عالـمه طـباطـبا  آن    اسـ

اضـافه  سـپس    فوت شـد؛   ها از سـليمان به اسـب بودن  مشـغول   در ازاي  اند كه عملي را نهي كرده 

ليمان  كند كه مي  ها) و  خالـصي از آن عمل منهي (پرداختن به اـسب در مقام   ، ها با كـشتن اـسب   ـس

بر انتقام حضرت  ها،  كـشتن اسب كه  نيـست   ي از ي ن   و   بود براي فوت نماز مجازات خود نيز در مقام 

  ا ه كـشتن اـسب بلكه   ، ـشود حرام اـست حمل  ي اتالف مال محترم كه فعل   ا ي   وانات ي از آن ح   مان ي ـسل 

د كه ا  ن ي مثابه ا تواند به ي م  ان ي باـش انده و   ب ي به نفس خود آسـ ، خود را در تنگنا قرار داده  ـش بر    رـس

ها،  كردن آن ي دوـست داـشت و با قربان بـسيار  ها را اـسب  ـسليمان  را ي ز  رده اـست؛ گيري ك آن ـسخت 

ــتن اســب   و   ســاخت ي ها جدا م خود را از بند محبت به آن  مانند ذبح    شــان، ي ا  عت ي در شــر   ها كش

  ) ٢٦٢ص  ،  ١٩ج  ق،    ١٤١٩اهللا،  است. (فضل  حالل بوده   ، طعام   ي برا   ان ي چهارپا 

  ، انتقادات وارد بر ايشان عبارتند از: اهللا ديدگاه عالمه فضل با توجه به   

ــب   عـبادي بودن - ٢-١ ــل محـبت ـبه اسـ اهللا، حجج و داليلي  ـها، برخالف نظر عالـمه فضـ

ها به اذن و امر  محبت اســب  را كه   اين   ، مرتضــي   دارند: اوالً برخي از محققان متقدم مانند ســيد 

ليمان بوده، پروردگا  ته و آن   موردبحث اقتـضاي ظاهر كالم در آيات  ر و موجب تذكير ـس دانـس

محاربه با  براي  ها آن ها و تربيت نظامي مبني بر ارتباط با اسب پروردگار به مسلمانان    با فرمان را 

). ـسيد مرتـضي ـسپس دو ١٣٢ص  ، ق   ١٤١٢دـشمنان اـسالم، تقويت كرده اـست (ـسيد مرتـضي،  

أـنه أراد أحبـبت حـبًا ثم أضــــاف الـحب إلی اول، «   در نظر گرفـته: »  أحبـبت خیر معـنا را براي عـبارت « 
ت   ه أراد أحبـب ب الخیر الخیر» و دوم، «أـن ه إتخـاذ الخیر ـح دل قوـل ل ـب د إتخـاذ الخیر، فجـع ـــي » (سـ

ها  بودن محبت ســـليمان به اســـب  ) كه اتصـــال هردو معنا با الهي ١٣٣ص ، ق   ١٤١٢مرتضـــي، 

  و الهي  پذيرفته ســازگار اســت. برخي از دانشــيان مانند عالمه مجلســي، قول ســيد مرتضــي را 

ب  تن محبت اـس ته دانـس اي ظاهر كالم دانـس ).  ١٠٢ص ،  ١٤ج  ، ق   ١٤١٢اند (مجلـسي،  ها را اقتـض

داند مي   موردبحث ها را بهترين وجه معناي عبارت  دانستن محبت به اسب   فخر رازي نيز عبادي 

ــب چه طبق نظر فضــل ثانياً چنان   ). ٣٩٠ص  ،  ٢٦ج ، ق   ١٤٢٠(فخر رازي،   غير ها  اهللا، محبت اس
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ــوند، مي   الهي  ــليمان را در اول و غيرعبادي فرض شـ ــت خطاي سـ به   غير الهي ويت عملي بايسـ

گانه  عملي الهي (نماز، دعا يا هر چيزي كه ذكر خدا بوده اـست) دانـست و اين با محكمات ـسه 

ـــياق) ـكه   ــليـمان و محكـمات سـ ــد،   تر پيش (محكـمات ـعام انبـيا، محكـمات ـخاص سـ مطرح شـ

 ناسازگار است. 

ل - ٢-٢ اب، ادعاي ديگر عالمه فـض ل   كه اين اهللا به با اين حـس تن   مان ي ـس ب   با كـش در   ، ها اـس

ــ  ــب  ه (پرداختن بـ   ي از آن عـمل منه   ي مـقام خالصـ ــت نيز باطل مي ها)  اسـ ــود؛  بوده اسـ زيرا شـ

 ها در اساس، منهي نبوده و در راستاي اوامر خداي تعالي بوده است. پرداختن به اسب 

گروه از  هر ـسه ، خود با  پذيرفته اهللا  كه عالمه فـضل را ـسليمان   توـسط ها  كـشتن اـسب - ٢-٣

گناه را از ـسليمان  ده در تـضاد اـست. اين ادعا، انتـساب گناه كـشتن حيوانات بي محكمات يادشـ 

ــطاز «ترك اولي»  ـكه    ـهايي نبوده و گزارش زداـيد و هرگز ـبه معـناي تنزـيه ـكاـمل انبـيا  مي    توسـ

 . بايد در جاي خود بررسي شوند برخي از پيامبران آمده  

 ،وجه ديگري داشــته باشــد   كه اين ظاهر آيه (واژه مســح)، بدون    اهللا، به باور فضــل - ٢-٤

معناي قطعي از   عنوان به اين معنا هرگز   كه اين هاســت؛ حال حاكي از قطع گردن و پاي اســب 

ده و نهايتاً مي  تنباط نـش ت كه  كه  توان گفت ظاهر آيه اـس يكي از وجوه معنايي از منظر لغت اـس

چه ظاهر واژه شود. چنان باطل مي   - شوند ، بررسي مي تفصيل به كه در ادامه  چنان - با ساير قراين 

«رئوس» و  ) نيز حكم به قطع ٦ ه ي آ   ســـوره مائده، «مســـح» به «قطع» معنا شـــود، در آيه وضـــو ( 

ل» داده و فرموده: *  ْرُجَلُکْم «ارـج
َ
ُکْم َوأ ــِ ِبُرُءوسـ ُحوا  ــَ الي   *، َواْمسـ ايي  درـح معـن بطالن چنين  ه  ـك

اً   ًبا درباره تيمم فرموده: * ادامه آيه وـضو،  در   كه اين آـشكار اـست؛ مخـصوـص ِعیًدا َطِیّ ُموا ـصَ َفَتَیَمّ
ْیِدیُکْم ِمْنهُ 

َ
ُحوا ِبُوُجوِھُکْم َوأ ــَ ــته و بر    ، كه كلمه «ِمنْه»  * َفاْمس ــح را از قطع برداش ــت معناي مس دس

 . كرده است مستقر   كشيدن 

گرداندن  از بر ب   در راه خدا متوقف   ها اســـب  آزاد كردن   اهللا، فضـــل عالمه    به اعتقاد - ٢-٥

ــل  ها آن  ــت ي ن   مان ي به س ــريفه و معناي دوم از آراء عالمه نيز   كه بايد گفت:  س اوًال عبارت آيه ش

را ديده و سپس آزاد  ها آن ايشان ديگربار  بسا چه را متوقف بر برگرداندن ندانسته و    آزاد كردن 
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ـسليمان و   دـست كـشيدن و معناي اول (   اـست كرده اـست و ثانيًا ايراد اخير تنها به قول دوم وارد 

 شود كه معناي مرّجح عالمه است. اصحاب، به پا و گردن خود در قالب وضو) را شامل نمي 

نه مسح گردن و  دانسته  متعارف و معمول را اسب   ي شان ي پ  مـسح   تنها   چنين هم   ان ايشـ - ٢-٦

ــاق  ــب، بر    معموًال براي ـكه  را؛ درـحالي  آن ـپاي   سـ ـقدرداني و ابراز محـبت ـبه حيواني چون اسـ

،  ١٩ج ، ش   ١٣٧١كشـند (مكارم شـيرازي و ديگران،  و يال و گردنش دسـت مي   سـروصـورت 

ب ٢٧٣ص  ب ) و بين اـس واران و يا مالكان اـس بـس كم و پاي اـس ح و نوازش گردن، ـش   ،ها، مـس

ي، به «  ب معروف اسـ تيمار كردن امري متداول بوده كه در زبان فارـس ب  براي  . ت » اـس تيمار اـس

ــب را مالش   ــو، بدن اس ــال و قش  .گيرند يا گرد و موي زايد بدن آن حيوان را مي   دهند مي با ش

 ) ٧٢٤٠ص ،  ٥ج ،  ش   ١٣٧٧(دهخدا،  

ــل - ٢-٧ ــاره كرده   ي ات ي روا  اهللا در ايراد بعدي، به عالمه فض ــت  اش   ييعالمه طباطبا  كه اس

عبادتي از ـسليمان  ها كه موجب فوت به اـسب   در نهي پرداختن  ه ي با ظاهر آ  ها را نپذيرفته اما آن 

اشاره كرده، رواياتي وجود دارند    ها آن اهللا به . اوًال در مقابل رواياتي كه فضل اـست منطبق  ـشد، 

ــح ـپا و گردن در ـقاـلب  ـها آن ـكه عالـمه طـباطـبايي نيز   را ـپذيرفـته و آن رواـيات، معـناي اول (مسـ

ين دو گروه از روايات، پذيرش رواياتي كه با محكمات  كنند. ثانيًا در تقابل ا وضو) را تأييد مي 

ه  يخ صـدوق گانه ـس ت. ثالثًا ـش وار و بلكه محال اـس ند، امري دـش ازگار باـش ت، ناـس اي كه گذـش

  ع) صــادق ( خالف دانســته و آشــكارا روايات امام  اهل ها را اعتقاد جاهالن  قول كشــتن اســب 

ص ،  ١ج ، ق   ١٤٠١داند (ـصدوق، مي مبني بر مـسح پا و گردن در قالب وـضو را معناي ـصحيح  

ــل ١٢٩ ــيعه ). رابعًا در معناي مختار فضـ : يكي روايتي اســـت كه در آمده   اهللا، دو روايت در شـ

ــير قمي  ــاره كرده، ولي    ) و ٢٣٥ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤٠٤آـمده (قمي،    تفسـ آن عالـمه نيز ـبدان اشـ

ص ،  ٢٣ج ،  ق   ١٤١٢طبري،    نك. چهار ايراد اسـت: اول، موافقت با اخبار عامه (  داراي روايت  

در پاورقي به آن اشـاره كرده و روايت قمي را از باب  تفسـير قمي كه مصـحح  ) چنان ١٠٠-٩٩

). دوم، مخالفت با ســـاير ٢٣٥ص  ، ٢ج  ، ق   ١٤٠٤  ، تقيه دانســـته اســـت (الموســـوي الجزايري 

تـشريح آن گذـشت و چهارم،    تر پيش اي كه گانه محكمات ـسه روايات اماميه؛ ـسوم، مخالفت با  

  زاده،ي فتاح   نك. كنند ( به علي بن ابراهيم را رد مي   تفسير قمي داليلي كه انتساب تمام روايات  
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السـالم نقل از امام صـادق عليه   تفسـير نورالثقلين ). روايت ديگر، در ١٥٨و    ١٤٣ص ، ش   ١٣٨٧

ــت (حويزي،   ــده اسـ ـــكارا ـبا  ٤٥٦ص ،  ٤ج ، ق   ١٤١٥شـ ـــند بوده، ـثانـياً آشـ ) ـكه اوالً ـبدون سـ

 موردپذيرشاز آن حضــرت كه    ديگر حديث گانه در تضــاد اســت و ثالثًا، با  محكمات ســه 

را نرســاند،   نورالثقلين روايت  جعلي بودن چه  صــدوق بود، متضــاد اســت و همين تضــاد، چنان 

ــدور آن را از روي تقـيه ـثاـبت مي  ــل   موردنظر بـنابراين، معـناي    ؛ كـند صـ از   تنـها ـنه   ، اهللا عالـمه فضـ

رغم  نيز طبري، علي  عامه بلكه مخالف روايات اماميه اســت. در   ، تأييد روايي برخوردار نيســت 

را از ابن   ها آن به   دسـت كشـيدن ها با رواياتي از قتاده و حسـن، معناي  نقل معناي كشـتن اسـب 

ها) به دليل  (نوازش اسب   كه قول ابن عباس نموده  گونه بيان عباس نقل كرده و نظر خود را اين 

گـناه به خاطر  حيوانات بي  اذيت حيوانات، قبح از بين بردن بيهوده مال و قبح    آزار نهي پـيامبر از 

 ) ١٠٠ص ،  ٢٣ج ، ق   ١٤١٢(طبري،   . گناه خود، بهترين تفسير است 

ــب   ه گونه آمد اهللا، اين در تقرير عالمه فضــل - ٢-٨ خود را ها،  كه ســليمان با كشــتن اس

، خود را از بند ها اسـب كردن  ي با قربان نيز  . دوسـت داشـت  بسـيار ها را اسـب  عقوبت كرد؛ زيرا 

ه   ــاـخت. اوالً  ـجدا    ـها آن محـبت ـب ــت چـنان - سـ ايي ـگذشـ اطـب دليلي بر    - ـكه در آراء عالـمه طـب

ت  قرباني  ت نيـس ب   و ثانيًاكردن در دـس تن اـس ل   تنها نه ها  كـش بلكه مقدمات    ، يمان نبوده عقوبت ـس

و چگونه ممكن اســت پيامبري به  زده ابل دشــمنان خدا را رقم مي مق در شــكســت نظامي او  

  زعمبه - عقوبت اشــتباه خود   براي دســتور خدا مأمور به مقابله با دشــمنان خدا باشــد و ســپس  

د حيوانات بي   - اهللا ل عالمه فضـ  پاه موحدان را فراهم   گناه را بكـش ت ـس كـس آورد؟ و مقدمات ـش

ب  ود كه تعداد اـس ته   تا چهارده ها را مگر به رواياتي توجه ـش ي،  دانـس ، ٨ج  ، ش   ١٣٧٢اند (طبرـس

تفاـسيري    تر بيش اوالً ، ولي ، تأثير چنداني بر ـشكـست ـسپاه ندارند اين ـصورت ) كه در ٧٤١ص 

اره  ته اي به تعداد اـسب كه اـش اني،  ها داـش تا   ) ٥١ص ،  ٨ج ، ش   ١٣٣٦اند، تعداد را از هزار (كاـش

ــت هزار  ــب (ابن ابي حاتم،    بيسـ ص ،  ٢٣ج   ، ق   ١٤١٢؛ طبري،  ٣٢٤١ص ،  ١٠ج  ، ق   ١٤١٩اسـ

يوطي،  ٩٩ ب)   ١٤اند و ثانيًا در روايت طبرـسي ( ) گزارش كرده ٣٠٩ص  ، ٥ج  ، ق   ١٤٠٤؛ ـس اـس

ها چهارده  ابن عباس كالم كعب را به اميرالمؤمنين (ع) عرـضه كرده كه ـضمن آن، تعداد اـسب 

اي به هاي كعب را تكذيب كرده و البته اشـاره اسـب بوده اسـت و در ادامه، آن حضـرت گفته 
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اين خود، تضـعيفي اسـت بر    ) و ٧٤١ص  ، ٨ج  ، ش   ١٣٧٢(طبرسـي،   اند نفرموده ها  تعداد اسـب 

تن تعداد اـسب  تن اـسب چهارده دانـس ت   ها آن عناق)  (ا  ها، قطع گردن ها. ثالثًا براي كـش كافي اـس

گناه  آن حيوانات بي   شكنجه اراده سليمان بر    كه اين و دليلي بر قطع پا (سوق) وجود ندارد مگر  

 گانه در تضاد است. مات سه و با محك  نيز با هر هدفي كه باشد حرام فرض شود كه آن  

بر انتقام  ها،  كشــتن اســب   كه اين اهللا مبني بر چه گذشــت، ادعاي ديگر فضــل با آن - ٢-٩

ــرت ســل  ــود نمي اتالف مال محترم حمل   ا ي   وانات ي از آن ح   مان ي حض   شــود و نيز مردود مي   ش

 ولمنظر قبيح اـست: ا   ، از چندين حالل بوده مباح و   ـشان ي ا  عت ي در ـشر  حتي اگر   ها كـشتن اـسب 

تن    كه اين  ير ـشدن حيوان بيش از طعام الزم براي   همه آن كـش نگان بوده و   ـس ، از كم دـست گرـس

نيرويي از   عنوان به ها  بردن اســـب   منظر اســـراف، از پيامبر خدا پذيرفتني نيســـت و دوم، از بين 

آيد. مي   حســاب به ســازي شــكســت ســپاهيان خدا، قطعًا اتالف مال محترم قواي نظامي و زمينه 

ــوم، ع  ــر زدنمحال  برفرض نيز معتقدند   ديگر محققان الوه بر عالمه طـباطـبايي، برخي از سـ  سـ

ها (مكارم شيرازي و ديگران،  نه اسب  كار و مستحق عقوبت بوده، ناه گناه از سليمان، خود او گ 

گناه   - مخصــوصــاً اگر حكيم باشــد -   كار ) و بعيد اســت كه گناه ٢٧٦ص  ، ١٩ج  ، ش   ١٣٧٧

ــد - اتالف آن غير خدا را با  محبت   ــاً اگر محترم باش ــوص جبران نمايد! و برخالف نظر    - مخص

بودن  مباح   درباره اســت    گفتني جويي باشــد.  تواند چيزي جز انتقام اهللا، چنين اتالفي نمي فضــل 

ليمان و حرام حيوان  ريعت ـس ليمان   آزاري در ـش ران به قول ـس الم، برخي از مفـس بودن آن در اـس

َع * راجع به هدهد در آيه 
ُ
هُ َأل ْذَبَحنَّ

َ
ْو َأل

َ
ِدیدًا أ ُه َعذابًا شــَ َبنَّ ْلطاٍن ُمِبین   ذِّ ي ِبســُ ِتَینِّ

ْ
ْو َلَیأ

َ
 ،نمل ســوره  (   * أ

ــديدى خواهم داد ق « ؛  ) ٢١ ه يـ آ  ــن    كه اين مگر    كنم يا او را ذبح مى  طـعًا او را كيفر شـ دلـيل روشـ

اسـتنادي باطل ) كه  ٦٢٥ص ،  ٨ج ،  ق   ١٤٢٦اند (ماتريدي، ، اشـاره و اسـتناد كرده » برايم بياورد 

دليلي موجه  آوردن كاري هدهد و عدم  زيرا در همان آيه، تأديب يادشده، به اثبات گناه  ؛ است 

،  موردبحثها در ماجراي گناهي اســب كه بي براي غيبت آن حيوان، مشــروط شــده درحالي 

 مسّلم است. 

عام  ها براي قرباني يا اط ، براي حليت و عدم حرمت ذبح اســب پذيرش قابل دليلي   - ٢-١٠

 در شريعت حضرت سليمان، در دست نيست.   هاي جنگي، مخصوصاً اسب   فقرا 
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  انتقادات وارد بر نظر عالمه طباطبايي

تفســـير آيات  در اهللا بر عالمه طباطبايي  چه گذشـــت، بطالن انتقادات عالمه فضـــل با آن 

در آيات   الميزان   انگاري تمام مفاد تفـسيري اين به معناي ـصحيح  واـضح اـست، ولي ،  موردبحث 

  : ازجمله ايراداتي به آن تفسير محترم نيز وارد است،   را ي ز  نيست؛   موردبحث 

شـده از سـليمان، مؤيدي جز روايات ندارد و اسـتناد به اخبار  عبادت فوت   ي نمازپندار   . ١

باشد، خالف روش تفسيري عالمه طباطبايي   درست ، حتي اگر  غير فقهي آحاد در تفسير آيات  

ايي،  ط   ـنك. اســـت (   الميزان در   اطـب ات برمي   ). ٢٥ص  ،  ١٤ج  ،  ق   ١٣٩٠ـب اهر آـي د از ـظ ه   آـي ـك

رت   ده، ولي عبادتي از حـض ليمان فوت ـش ت: اول،   داراي ماهيت آن عبادت،   ـس ه احتمال اـس ـس

قطعيت تطابق    كه اين مخصــوصــاً   ، كه دليلي در ســياق براي آن وجود ندارد  اجب عصــر نماز و 

ليمان در واجبات عبادي مانند نماز، با  ريعت ـس ر ـش اً    االنبيا يعت خاتم ـش وـص ت؛ مخـص معلوم نيـس

، ق   ١٤١٢، قتاده و ـسدي در اين معنا آمده اـست (طبري،  امير مؤمنان رواياتي در عامه از   كه اين 

يعه  ٩٩ص  ،  ٢٣ج  ي،  را به فوت فضـيلت نماز عصـر تعبير كرده   ها آن ) كه محققان ـش اند (طبرـس

  م، نماز مستحب عصرگاهيدو ).  ١٠٢ص  ،  ١٤ج  ،  ق   ١٤١٢ ، ي مجلس ؛  ٧٤٠ص  ،  ٨ج  ،  ش   ١٣٧٢

ــاحب   بنا بر كه آن نيز محتمل بوده و   ــير   الميزان روش صـ )، براي آن دليل  قرآن  به   قرآن (تفسـ

ــرگاهان به قرآن  متقني در متن   ــليمان عص ــبيح يا دعا كه س ــوم، نوعي تس جاي  وجود ندارد. س

ــد.   ، آورده مي  ــخص نـباشـ  اين احتـمال راهرچـند عالـمه طـباطـبايي    هرچـند ـماهـيت دقيق آن مشـ

و مؤيدي در سياق دارد بدين ترتيب كه در آيات  است  الميزان راستا با روش  هم  نكرده، مطرح  

راق درباره داوود نبي آمده اـست: * پيـشين،   ـشْ يِّ َو اْإلِ ْحَن ِباْلَعـشِ بِّ ْرَنا اْلِجباَل َمَعُه ُیـسَ خَّ ا ـسَ ـسوره  (   * ِإنَّ

ــّخر و رام كرديم كه با او  كوه  هـمانا ما « ؛ ) ١٨ ه يـ آ  ، ص  ــرگاهان ها را مسـ و هنـگام    [داوود] عصـ

بيح مى  بيح عـصرگاهي حـضرت داوود . آيه اخير، آـشكارا بيان » گفتند برآمدن آفتاب تـس گر تـس

بودن اين دو ماجرا با الفاظ مشترك در سوره   سو و پياپي قرابت زماني پدر و پسر از يك  . است 

وي ديگر، احتمال وجود  ليمان را تقويت مي ص از ـس ًا لفظ    ؛ كند آن عبادت براي ـس مخصـوـص

ـسليمان با عبارت «ذكر   درباره   ٣١داوود با واژه «تـسبيح» و در آيه   درباره   ١٨«عـشي» كه در آيه 

چه ماهيت عبادت ـسليمان، نه بر نماز بلكه بر تـسبيح يا هر دعاي  نـشين ـشده اـست. چنان ربه» هم 

ــود، پذيرش ادع  ــتقر ش ــتحب ديگري مس ــاحب مس عبادتي جايگزين    كه اين در  الميزان   اي ص
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هيل مي  ده، تـس ود؛  عبادت ديگر ـش ده عبادت   زيرا ـش تحبات بوده نه واجب   ترك ـش در حد مـس

 گانه در تضاد باشد. شرعي كه با محكمات سه 

ت؛    ر ي تفسـ   . ٢ ان نيز خالي از ايراد نيـس حاب ايـش ليمان و اـص وي ـس ح پا و گردن به وـض مـس

ان، نماز عصـرگاهي پنداشـته شـود، ايراد عدم اثبات تطابق شـريعت چه عبادت سـليم زيرا چنان 

ــريعت محمدي عليه و آله الســالم در وجود وضــو براي نماز  شــود و  وارد مي ســليماني با ش

د، انجام   چه چنان  بيح يا نوعي دعا باـش رورتي ندارد دادن عبادت مذكور تـس و براي آن ـض  ؛وـض

و  ليمان، وـض ريعت ـس اختن    مگر در ـش بيح، الزم بوده براي آن ت ـس ت  ـس اما ؛ كه آن نيز ثابت نيـس

و مؤيد  اـست الميزان  ، با توجه به آيه وـضو، مطابق با روش تفـسيري  تطبيق معناي مـسح بر وـضو 

است. برخي از محققان، ايراد  الميزان هرچند استناد به روايات، خارج از روش   ؛ روايي نيز دارد 

ــح در آيات اســتناد عالمه به تك  ــو بر واژه مس ــتقرار معناي وض ــند را براي اس روايتي بدون س

ه  موردبـحث  ــير الميزان ، ـب د ( وارد كرده   تفسـ اد،  اـن اين    ) ـكه ١١٥ص  ،  ش   ١٣٨٨برومـند و دژآـب

  -گذشـت  تر ش پي كه  چنان - آن روايت   زيرا نيسـت؛    درسـت   ، از منظر اصـول علم تفسـير، ايراد 

ــدوق قرار گرفته اســـت  ــيخ صـ هرچند به گفته آن   . مورد تأييد و تصـــحيح متقدماني مانند شـ

ند (  اره نكرده باـش ي به آن معنا اـش يخ طبرـس ي و ـش يخ طوـس   ١٣٨٨برومند و دژآباد،  محققان، ـش

ــير آيات   ، ) ١١٦- ١١٥ص ، ش  ــتناد به خبر واحد در تفس با روش   غير فقهي ايراد عدم تطابق اس

 آن حضرت و يارانش وارد است.   وضو گرفتن ، به معناي  لميزان ا تفسيري  

ــع    بازگرداندن   . ٣ ــيد به موض ــت خورش ــمس» كه به معناي بازگش ــمير «ردّوها» به «ش ض

: اول، تنها مؤيد آن معنا، دليل روايي اـست كه  نيز ايراداتي دارد پيـشين به دـستور ـسليمان اـست،  

اثبات امكان اعجاز پيامبران و    درباره عالمه    ه ك اين   دوم   اســت و   الميزان مغاير با روش تفســيري  

ــاس، محل ٢٠٦ص ،  ١٧ج ، ق   ١٣٩٠  ، يي طباطبا امامان بـحث كرده (  ــت  ) كه از اسـ   ؛بحث نيسـ

كه   هسـت محل بحث   - هم اعجازي در حد «ردالشـمس» آن - بلكه اثبات وقوع اعجاز سـليمان 

ــت.   ــ از قلم عالـمه، ـبازـماـنده اسـ ـياري   براي واره  هم آن  اعـجازـهاي پـيامبران در قر   ـكه اين وم  سـ

ــت   حـجت اتـمام مؤمـنان و   اعجاز    ؛ اما براي منكران و معموًال در مقابل نگاه هردو گروه بوده اسـ

وجه محكمي براي اثبات نخواهد داـشت   ، ردالـشمس براي اعاده امري مـستحب از ـسوي پيامبر 
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ــاً   ــوصـ ــت كـ قرآن   ـكه اين مخصـ ه عواـيدش متوـجه پـيامبري از ، اعـجازي را گزارش نكرده اسـ

داد  اي رخ مي م، نظر برخي از محققان اسـت كه معتقدند اگر چنين معجزه چهار پيامبران باشـد. 

ــع نوردهي،   ــب دوـباره ـبه موضـ ـــيد پس از ـتاريكي شـ ــت ـبازمي و خورشـ ديگر و مردم    گشـ

ــرزمين  ــاهده مي   ها سـ ــعيت موجود ب نيز آن را مشـ ود كردند، دواعي نقل آن طبعًا بيش از وضـ

ــي،   اد،  ١٨٦ص  ،  ١٢ج  ،  ق   ١٤١٥(آلوسـ د و دژآـب هپنجم اين   ). ١٢٢ص  ،  ش   ١٣٨٨؛ برومـن   ـك

ــران بزرگ فريق  ــيع،   اند. ين، چنين معنايي را نپذيرفته مفس ــ به در جهان تش ــدوق كه   خ ي جز ش ص

  هي اسـت، مفسـران بزرگ امام  رفته ي الشـمس) را پذ رد  ي (مشـتمل بر معنا   ع) صـادق ( امام    ت ي روا 

ابتدا «ردوها» را به «بازگشـــت    ي طبرســـ   خ ي نمونه، شـــ  راي اند؛ ب تبر ندانســـته را مع   ي ات ي چنان روا 

نشـان از  كه   ل» ي مفسـران نسـبت داده و سـپس با واژه «ق   ت ي آن را به اكثر   و   كرده  ا ها» معن اسـب 

ـــعاف دارد، ـماجرا  ــتضـ ــمس را از زـبان روا رد   ي اسـ ــتطرح    امير مؤمـنان از    ي ت ي الشـ  كرده اسـ

، به بازگرداندن  ردالـشمس ـشيخ طوـسي نيز بدون اـشاره به   . ) ٧٤١ص  ، ٨ج  ، ش   ١٣٧٢  ، ي (طبرسـ 

اهل  در تفاسير برجسته    چنين ردالشمس هم .  ) ٥٦١ص ،  ٨ج  تا،  ها معتقد است (طوسي، بي اسب 

معناي «ردّوها علي» آورده  درباره ه اـست؛ طبري تنها يك روايت  قبولي نداـشت ـسنت معناي قابل 

ها  بلكه به بازگشـت اسـب  ه بازگشـت خورشـيد، كه معنا را نه ب از قول «سـدي» اسـت    هم آن و  

ــتقر مي  ــعيف  ـكه اگر روايتي  درـحالي   ؛ ) ١٠٠ص  ،  ٢٣ج  ،  ق   ١٤١٢كـند (طبري،  مسـ از ولو ضـ

ــمس  ــيد به طبري مي   ردالشـ ــر  كرد؛ زيرا يقين آن را ذكر مي ، به رسـ اهل  برخي محققان معاصـ

)  ٢٩٩- ٢٩٨ص   ، ٣ج ، ق   ١٤١٤رضــا، (  اند متهم كرده حديث»   به «جنون جمع  را طبري    ســنت، 

را   ردالشمس نيز آشكارا احتمال    فخر رازي چنيني، عبور كند.  و بسيار بعيد است از روايتي اين 

 ) ٣٩٠ص  ، ٢٦ج  ، ق   ١٤٢٠(فخر رازي،   ها بازگردانده است. ضمير را به اسب تبعيد كرده و  

: اول، دليلي براي آن نيســـت؛ نه در ايراد دارد   ســـه  ها در راه خدا، اســـب   آزاد كردن   . ٤

ــيري  بـنا بر كـتاب (  ـــنت (روايات). دوم،  الميزان   روش تفسـ ــب  آزاد كردن ) و نه در سـ ـهاي  اسـ

كرده  اند، مقدمات ـشكـست نظامي ـسپاه ـسليمان را فراهم مي جنگي كه براي جنگ تربيت ـشده 

آزاد . سـوم، پذيرش دردهد اي تن  و بسـيار بعيد و بلكه محال اسـت كه ايشـان به چنين مخاطره 

ب  كردن  گانه در مات سـه كفاره، مسـتلزم پذيرش گناه سـليمان اسـت كه با محك   وان عن به ها  اـس
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خود نيز ابتدا چنين نســبت خطايي به ســليمان نبي را نپذيرفته (طباطبايي،    تضــاد اســت و عالمه 

ــتودني، در ٢٠٣ص  ، ١٧ج  ، ق   ١٣٩٠ ــت كه ايشــان با آن وقاديت س ) و بســي جاي تعجب اس

ايي را   ه اداـمه، چنين معـن اي  يكي    عنوان ـب ل از دو معـن اـب ايي،  قبول ـق اطـب ، عنوان كرده اســـت (طـب

كفاره نه براي گناه سليمان، بلكه براي «ترك اولي» از   كه اين مگر   )؛ ٢٠٤ص    ، ١٧ج ،  ق   ١٣٩٠

چنان دو مـشكل    ها هم اـسب  آزاد كردن  فرض ـشود كه در اين ـصورت نيز ـسوي آن حـضرت  

 دارند.   دادن بخشي از قواي سپاه) را نخست (فقدان دليل و ازدست 

  موردبحثمعناي آيات  گفتاري درباره

چه گذشـــت و نيز چيدمان منطقي برخي از آراء دانشـــيان متقدم مانند ســـيد  از جمع آن 

طبري و فخر رازي در تســنن،   افرادي مانند و   مرتضــي و شــيخين طبرســي و طوســي در تشــيع 

ــت توان  مي  ــه   بياني درس ــازگار با محكمات س حكمات خاص  گانه (محكمات عام انبيا، م و س

گونه كه برخي از محققان  همان  ؛ استخراج كرد   موردبحث سليمان و محكمات سياق) از آيات 

ي  ده، به بخـش ران يادـش تناد به آراء مفـس ر نيز با اـس ت يافته   معاـص دژآباد،  اند (برومند و  از آن دـس

گونه  معاصر اين محققان    ان ي ب  آن تقرير نيز نياز به ويرايش دارد.   ولي )  ١٢٤- ١١٨ص  ، ش   ١٣٨٨

ــمير فعل «ردوها»  ــمس» و ض ــمير فعل «توارت» به «ش ــت: ض ــبان»    ، اس ــپاه اس ــافنات: س به «ص

ــغول ســان ترتيب اين به .  گردد بازمي  ــرگاهان (عشــي) مش از   - يا بازديد -  ديدن  ، ســليمان عص

،  جهتبدين جهاد با دـشمنان خدا تربيت ـشده بودند و براي هايي ـشد كه به دـستور خدا و  اـسب 

تسـبيح يا دادن ها ناتمام ماند و هم سـليمان از انجام  از اسـب   ديدن  وب خورشـيد هم سـان با غر 

ياد خداي تعالي را بر  داد غافل شــد و چون دعا و  دعايي مســتحب كه عصــرگاهان انجام مي 

كار بلكه دچار  خود را نه گناه   ، داشـــت مقدم مي  - كه آن نيز الهي بوده اســـت - ها  حب اســـب 

ــت (نعم العبد) «ترك اولي» يافت و ا  باب اعتراف و توبيخ خويش را   ، ز روي عبوديتي كه داش

 ديدن ها را برگردانند تا ـسان گـشود (اواب). ـسپس در زماني ديگر، به ـسربازان دـستور داد اـسب 

ــاند.    ها آن از  ــليمان درحالي  ها آن را به اتمام رسـ كه از روي محبتي كه الهي  چنين كردند و سـ

(برومند و   . را به پايان رسـاند  ها ديدن از آن   كرد، سـان را نوازش مي ها  بود، گردن و پاي اسـب 

  ) ١١٩- ١١٨ص  ، ش   ١٣٨٨دژآباد،  
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پاـسخي   ها آن فوق وارد ـشود كه ـصاحبان آن به برخي از   ـسخن ممكن اـست ايراداتي به 

  ســخن اســتبعاد معناي   ، اما تنها ) ١٢٤- ١١٩ص ، ش   ١٣٨٨دژآباد،  اند (برومند و  داده   پذيرفتني 

ها در روزي ديگر اـست كه دليلي بر آن نيـست و ديگري، اين اـست  ي بازگـشت اـسب فوق، يك 

ـــيدن ـكه اگر  ــت كشـ ــب  بر   دسـ ـها از روي محـبت بوده، چرا در ـبازدـيد اولـيه ـكه محـبت ـبه اسـ

ــب  ــليمان فوت نمود، چنين عملي   قدري به ها  اسـ ــرگاهي را از سـ ــبيح عصـ فراوان بود كه تسـ

ت؟   ب بازگ  اما اگر (نوازش) رخ نداده اـس ها در همان شـب فرض شـود، ايرادات اخير  شـت اـس

ــوند برطرف مي  ــليمان علي   ترتيب اين به   ؛ ش ــرگاهي و  كه س ــبيح عص رغم ناراحتي از فوت تس

ــكريان خدا،  ــت  ها  اســـب  قدر آن ترك اواليي كه رخ داده بود، به خاطر پيروزي لشـ را دوسـ

،  شــبانگاهانو همان   ها آن و دســتور داد بالفاصــله پس از رفتن   داشــت كه تا صــبح صــبر نكرد 

ها را برگردانند و چون به دليل تاريكي كه ناشـــي از تواري شـــمس بود، دوباره ســـپاه اســـب 

از وضــعيت  ها آن را بازديد كند، با كشــيدن دســت بر پا و گردن  ها آن توانســت مانند روز  نمي 

د و اـسب ـشناـسن كه اـسب را از گردن و ـساق مي اطمينان يافت؛ چنان  مندي ـشان ـسالمت و توان 

دارد كه اين عالمت را در مي   نجيب چون به اسـتراحت بايسـتد، يك پاي خود را سـر سـم نگه 

). مطالعات تحقيق حاـضر،  ٢٦٠ص ، ش   ١٣٧٠توان دانـست (غفاري،  مي   دـست كـشيدن ـشب با  

نويس آن و از سـوي مصـحح و حاشـيه   تاريخ انبيا در كتاب  اخير را نه در تفاسـير بلكه تنها   بيان 

ــت كـتاب (علي  ــخن اكبر غـفاري) ـيافـته اسـ ــه ويژگي مطلوب دارد: اول،    . اين سـ ين  تربيش سـ

ه  ياق دارد. دوم، با محكمات ـس د، مخالفتي ندارد و  گانه مطابقت را با عبارات ـس اي كه تبيين ـش

اف، تن  ت. با اين اوـص ون اـس ته، مـص يب ايرادات تقريرهاي گذـش وم، از آـس ها معناي عاري از ـس

شود  گانه دريافت مي در راستاي موافقت با محكمات سه   موردبحث ايرادي كه از آيات متشابه  

  است كه بدان اشاره شد.   سخني 

  نتيجه

  نتايج حاصل از پژوهش پيش رو عبارتند از: 
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، تبيين متشـابهات سـيره انبيا از راه مراجعه به محكمات  قرآن به  قرآن روش تفسـير   در   . ١

ـــياق آـيات    موردبـحث انبـيا، محكـمات ـخاص پـيامبر  ـعام   (محكـمات    موردبـحث و محكـمات سـ

 پذير است. معنايي مطابق با آن محكمات، امكان  ابراز گانه) و  سه 

ير الميزان اهللا بر مفاد  انتقادات عالمه فضـل  تمام   . ٢ وره ص،   ٣٣و    ٣٢آيات   درباره   تفـس ـس

بر مغايرت با  نيز عالوه ها  كردن اسب باني مبني بر كشتن و قر   وي   موردقبول مردود شد و معناي  

ليمان و محكمات ـسياق)   گانه ـسه محكمات   اي  با ادله   ، (محكمات عام انبيا، محكمات خاص ـس

 چند مورد مناقشه قرار گرفت. 

ه   . ٣ اد    ـب ــير الميزان مـف اره   تفسـ ات    درـب اداتي وارد اســـت    موردبـحث آـي ه:  نيز انتـق ازجمـل

، تفـسير مـسح گردن و پا به وـضوي ـسليمان و اـصحاب  يمان ـشده از ـسل نمازپنداري عبادت فوت 

ــمس» و  ــمير «رّدوـها» ـبه «شـ ــب   آزاد كردن وي، ـبازگرداـندن ضـ   درـبارهكـفاره.    عنوان ـبه ـها  اسـ

قدر مـشترك آن، عدول از  ولي  ، وارد اـست   الميزان  ايراداتي به مفاد  ، هريك از عناوين يادـشده 

 گانه در تضاد هستند. و استناد به رواياتي است كه بعضاً با محكمات سه  قرآن  به  قرآن  روش 

ــخن   . ٤ ــت   سـ ــه  درسـ گانه و رفع ايرادات وارد بر آراء  بر مبناي مطابقت با محكمات سـ

از  بازديد ) مشـغول ي عصـرگاهان (عشـ  مان ي سـل اهللا چنين اسـت: عالمه طباطبايي و عالمه فضـل 

،  جهتبدين ـشده بودند و   ت ي هاد با دـشمنان خدا ترب ج براي به دـستور خدا و  ـشد كه    يي ها اـسب 

ــ  ها ناتمام ماند و هم  اســـب از وضـــعيت آمادگي    اطالع يافتن و   د ي هم بازد   د ي با غروب خورشـ

ل  ب دادن از انجام   مان ي ـس رگاهان انجام م  يي دعا  ا ي   ح ي تـس تحب كه عـص د و چون    داد ي مـس غافل ـش

  ،داشــتي مقدم م   ها اســب يت ســپاه و  پرداختن به آگاهي از وضــع را بر    ي تعال   ي خدا  اد ي دعا و  

ــت (نعم العـبد)   ي ت ي عبود   ي و از رو   اـفت يـ   » ي خود را دـچار «ترك اول  ـباب اعتراف و    ، ـكه داشـ

ــپس    ؛ ) اواب را گشــود (   ش ي خو   خ ي توب  ــكريان خدا و س ــتياق به پيروزي لش ، از بالتبع از فرط اش

به ســربازان    ، گاه شــبان و   تا صــبح صــبر نكرد   ، ها شــدت محبت (الهي و ممدوح) به ســپاه اســب 

تور داد تا اـسب  ربازان، . د ها را برگردانن دـس ل  ها را بازگرداندند اـسب   ـس در تاريكي و به   مان ي و ـس

كشــيد تا از وضــعيت آمادگي و  دســت مي ها  اســب   ي گردن و پا بر    نور خورشــيد،   جهت نبود 

 جهاد در راه خدا آگاه شود.  براي   ها آن مندي  توان 
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  منابع
  . قرآن کریم 

ــی، محمود بن   ــبع المثاني ، ) ق   ۱۴۱۵عبدالله ( آلوس ــیر القرآن العظیم و الس ، چاپ اول،  روح المعاني في تفس

 . ، منشورات محمد علي بیضون ه دارالکتب العلمی بیروت: 

یر القرآن العظیم ، ) ق   ۱۴۱۹محمد ( ن بن  ا ابن ابی حاتم، عبدالرحم  وم، ریاض: مکتبة    ، تفـس نزار مصـطفی چاپ ـس

 . الباز 

 . تهران: سمت ، چاپ اول، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه مکاتب تفسیری ، ) ش   ۱۳۸۱اکبر ( علی بابایی،  

ان  ی ماجرای ـس ین و حامد دژآباد، «بررـس بان در   برومند، محمدحـس لیمان (ع) از اـس رت ـس »،  قرآن کریم دیدن حـض

 . ۱۲۵- ۱۱۱ص  ، ۱۳۸۸، ۲، شماره  ۶سال    ، تحقیقات علوم قرآن و حدیث 

 . ، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان الثقلین نور   ، ) ق  ۱۴۱۵جمعه ( بن    عبد علی حویزی،  

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم   ، نامه لغت   ، ) ش  ۱۳۷۷اکبر ( ی دهخدا، عل 

 .ه : دارالمعرف روت ی ، چاپ اول، ب ) م ی القرآن الکر  ر ی المنار (تفس   ، ) ق   ۱۴۱۴(   د ی رش رضا، محمد  

 . دارالکتاب العربي ، چاپ دوم، بیروت: العرفان في علوم القرآن   مناهل ، ) ق   ۱۴۱۷(  م ی عبدالعظ زرقانی، محمد  

یوطی، عبدالرحمان بن ابی  یر بالمأثور، ، ) ق  ۱۴۰۴بکر ( ـس الله  آیت چاپ اول، قم: کتابخانه    الدر المنثور في التفـس

 . مرعشی نجفی 

 . دارالتعارف - : دار صعب ، بیروت قیه من ال یحضره الف ، ) ق   ۱۴۰۱(   ی عل بن    محمد صدوق، 

علمي اال   ه : مؤســســ روت ی ، چاپ دوم، ب القرآن   ر ی في تفســ  زان ی الم   ، ) ق  ۱۳۹۰(   ن ی محـمدحســ   د یـ ســ   ، یی طـباطـبا 

 .للمطبوعات 

 ناصرخسرو. :  چاپ سوم، تهران ،  القرآن  ر ی تفس  ی ف   البیان مجمع ،  ) ش  ۱۳۷۲حسن ( فضل بن   ، ی طبرس 

 ه. : دارالمعرف روت ی ، چاپ اول، ب القرآن  ر ی تفس  ی ف   ان ی جامع الب   ق)،  ۱۴۱۲(  ر ی جر محمد بن    ، ی طبر 

 . حیاء التراث العربي ، چاپ اول، لبنان: دار ا التبیان في تفسیر القرآن ، ) تا بی (   طوسی، محمد بن حسن 

ــنج  ، ) ۱۳۸۷(  ه ی فتح  زاده، ی فتاح  ــ   ات ی روا   ی «اعتبارس ــ   م ی بن ابراه  ی عل   ی ر ی تفس و معارف   ات ی اله  »، ی قم  ر ی در تفس

 . ۱۵۹- ۱۴۳  ص ، ۸۰شماره   ، ی اسالم 

 ی. التراث العرب اء ی ح ا : دار  روت ی ، چاپ سوم، ب ) ب ی الغ  ح ی (مفات  ر ی الکب   ر ی التفس   ، ) ق  ۱۴۲۰ (   ی راز فخر  

 . مالک ، چاپ اول، بیروت: دارال من وحی القرآن ، ) ق   ۱۴۱۹(   الله، سید محمدحسین فضل 

  فروشی کتاب ، چاپ سوم، تهران:  المخالفین  الزام  ي منهج الصادقین ف ،  ) ش  ۱۳۳۶ه ( الله بن ـشکرالل کاـشانی، فتح 

 . محمدحسن علمی 

یدیي)   اهل تأویالت ، ) ق  ۱۴۲۶محمد ( ماتریدی، محمد بن   یر الماتر نه (تفـس دارالکتب ، چاپ اول، بیروت: الـس

 . منشورات محمد علي بیضون - العلمیة 
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ار األئـمه األطـهار بـحار األنوار الـجامـعه  ،  ) ق   ۱۴۱۲(   ی محـمدتق مجلســی، محـمدـباقر بن   ، ـچاپ اول،  ـلدرراخـب

 . حیاء التراث العربي بیروت: دار ا 

 . األعلمي للمطبوعات   ، چاپ اول، بیروت: مؤسسه تنزیه األنبیاء ، ) ق   ۱۴۱۲(   ن ی الحس سید مرتضی، علی بن  

 ، چاپ دهم، تهران: دارالکتب االسالمیه. تفسیر نمونه ،  ) ش  ۱۳۷۷(   گران ی د مکارم شیرازی، ناصر و  

 . ، چاپ نهم، تهران: صدوق تاریخ انبیا   ضمن ، ) ش  ۱۳۷۷اکبر ( غفاری، علی 

 .و النشر  ه چاپ سوم، قم: دارالکتاب للطباع  ، ی القم   ر ی تفس ضمن   ، ) ق  ۱۴۰۴(   ب ی ط الموسوی الجزایری، السید  
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