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 چکیده
از بحث برانگیزترین مسائل در تفسیر قرآن موضوو  نفووا ااورائیتیار در تفااویر قورآن ااوائ ااورائیتیار در ا و                 

ااا که از منابع غیر اا می)بویژه یهود و نصارا( وارد فرهنو  ااو می هواه ااوا و نفووا       هایی ها  روایار و افسانه دااتان
ای در تفاایر قرآن و مجموعاً فرهن  اا می یافته ااائ در دااتان زناگی حضرر داوود ) ( بویژه در تفسیر مربوو    گسترده
یشه در روایار تورار داردئ این مقالوه بوه برراوی    اارائیتیار زیادی وارد هاه ااا که برخی ر« اورة ص 25تا 21»به آیار 

پردازد و بازتاب آن را در تفاایر عرفانی و ادبوی و متوون    اارائیتیاتی که پیرامون این دااتان در تفاایر قرآن وارد هاه ااا می
و هور  بسویاری از   دهوا بوا ودوود آنعوه عقول       کنائ نتایج نشوان موی   هایی از آن را ارائه می دها و نمونه ادب فارای نشان می

دانا اموا نفووا آن بوه اویژ ویژگوی روایوی و دااوتانی بوودن آن در تفااویر قورآن )از دمتوه             اارائیتیار را از پایه مردود می
 هودئ ااا و در متون عرفانی و ادب فارای نیز اهاراتی به این روایار دیاه می تفاایرعرفانی و ادبی قرآن(گسترده

 
 اسرائیلیات، حضرت داوود)ع(، سورة ص، تفاسیر عرفانی و ادبیتفسیر قرآن،  :واژگان کلیدی

 
 پیشگفتار و مسأله پژوهش .1

یکى از مسائلی که در فرهنگ اسالمى و تفسیر قرآن از جایگاه مهمم و قابمت تمأم لى بردموردار اسمث، ب م        
شود که از یهودیمان   هاى قدیمى گفته مى  ها و افسانه اسث. در اصطالحِ علما، اسرائیلیات به داستان« اسرائیلیات»

ى را ت ث تأثیر دود قرار داده اسمث. بردمى   و مسی یان و مانند آنها سرچشمه گرفته و احادی  و تفاسیر اسالم
دانند که دشمنان اسمالم )اعمم از یهمود و     می  اساسى مفسران و م د ثان، اسرائیلیات را تمام روایات و ادبار بی

ورزی جعت نموده و براى فاسد نممودن عاایمد مسملمانان وارد تفاسمیر و      نیث و غرض سایرین(، آنها را با سوء
هاى مختلف فرهنگ اسالمى، تماریخى وموىنى دارد،       اسرائیلیات و تأثیرات آن بر حوزهاند. ب احادی  نموده

با اینکه مجعول بودن بسیاری از این مباح  با دىیت عالی و نالی اثبات شده اسث، تأثیر و نفوذ آن در تفاسمیر  
پمردازی و   گماه داسمتان   نشود. یکی از موضوعاتی که جوى قرآن، تفاسیر ادبی عرفانی و ادبیات فارسی دیده می

اسرائیت اسث. از آنجما کمه قمرآن در بسمیاری      نفوذ اسرائیلیات اسث، داستان زندگی پیامبران بویژه پیامبران بنی
اسمث، کنجکماوی بردمی     ها گذشته و تمام زوایای زندگی پیامبران را بیان نکمرده  وار از این داستان موارد اشاره

و چه بسا پیرامون آن روایات صواب و ناصواب بسیاری شمکت    ها شده نموجب شاخ و برگ دادن به این داستا
های بسیار دربارة آن سادته شده اسث، حضرت داوود)ع( اسث. آیاتی  گرفته اسث. یکی از پیامبرانی که داستان

که در قرآن دربارة زندگی ایشان آمده، مجمت و اشاره وار اسث و از همین روسث کمه بردمی مفس مران بمرای     
اند. این مااله درصدد اسث بمه پاسما ایمن     و بیان این آیات، به روایات تورات و اسرائیلیات دسث یازیده شرح
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تا 21»تأثیر اسرائیلیات در تفسیر آیات مربوط به داستان زندگی حضرت داوود )ع( بویژه آیات پرسش برسد که 
 شود؟ ادبی فارسی دیده میچگونه اسث؟ و چه نمودی از آن در تفاسیر عرفانی و متون « سوره ص 25
 
 پیشینة پژوهش   .2

های بسیاری صورت گرفته اسث، چمه آثمار فارسمی و عربمی و چمه       به وور کلی پژوهش« اسرائیلیات»درباره 
گیر اسث. از مهمترین آثاری که در این زمینه به زبان عربی تمألیف   های غربی از نظر کم ی و کیفی چشم پژوهش
اىسرائیلیات و الموضموعات فمی   اثر م مد حسین ذهبی،  التفسیر و ال دی  یات فیاىسرائیلتوان به  اند می شده

از رمزی نعناعمه اشماره کمرد. بردمی از      اىسرائیلیات و اثرها فی کتب التفسیراز م مد ابوشهبه و  کتب التفسیر
همای   أثیر آن بر داسمتان اسرائیلیات و ت اند، عبارتند از: مهمترین آثاری که در این باره به زبان فارسی تألیف شده

به صورت کتماب منتشمر   1380اثر حمید م مد قاسمی که رساله دکتری مؤلف بوده و سال  انبیا در تفاسیر قرآن
اثر م مدتای دیاری بیدگلی که این اثر نیمز رسماله دکتمری    پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر شده اسث؛ 

، جستاری در روایمث شناسمی تطبیامی متمون     سیث و سادتارقدو منتشر شده اسث؛  1383نگارنده بوده و سال 
های کتب مادس با قرآن، ریشة بسیاری از اسرائیلیات را نشمان   نیا که در ماایسة داستان اثر مریم صال ی قدسی،

گذاری اسرائیلیات معضملی در   ارزش»اسث. مانندِ مااله  دهد. از داورشناسان نیز دراین باره آثاری منتشر شده می
و م مدتای دیاری   به چاپ رسیده 1998از مک اولیف، استاد دانشگاه جرج تاون واشنگتن؛ که در سال « رتفسی

اسث و اسرائیلیات، دائره المعارف اسالم)به زبان انگلیسی( تألیف جمی وجمدا،    بیدگلی آن را ترجمه و ناد کرده
هیچ یک بمه ومور دماص بمه تمأثیر      . در میان آثار بررسی شده )بویژه آثار فارسی( 213-211م، ص1986، 4ج

اسرائیلیات در تفسیر آیات مربوط به زندگی حضرت داوود )ع( در قرآن و نمود آن در تفاسیر عرفمانی و ادبمی   
 اند. نپردادته

 
 اسرائیلیات و نفوذ آن در تفاسیر قرآنی   .3

یهودیان اسمث. بمرای اسمرائیت    اسرائیلیات، جمع اسرائیلیه و منسوب به اسرائیت، لاب یعاوب پیامبر، جد اعالی 
و « صفو و برگزیده و دمال  »یا « عبد»به معنی « اسرا»اند از آن جمله اسرائیت مرکب از  معانی مختلفی برشمرده

و بندة برگزیدة دداسث. در معنای دیگمر اسمرائیت   « صفوه اهلل»یا « عبداهلل»به معنی ددا و اسرائیت به معنی « ایت»
به معنای قدرت کامت اسث و در زبان عبری بمه کسمی کمه بمر     « ایت»به معنای غلبه و « اسر»ترکیبی از دو واژة 

اند که به گمان یهمود،   شود. این لاب را از آن رو بر یعاوب نهاده قدرت کامت، یعنی دداوند چیره شده گفته می
( 7-6: 1389می، را بمه او داد.)م مدقاسم  « اسمرائیت »وی در مبارزه با دداوند بر او پیروز شد و دداوند لامب  

اسرائیلیات یک معنای اصطالحی نیز یافته و وبق تعاریف بر تمام عااید غیمر اسمالمی، بخصموص آن دسمته از     
انمد، اومال     ها و درافاتی که یهود و نصارا از قرن او ل هجری در دین اسالم وارده کمرده  عااید، اساویر، افسانه

ائیلیات گرچه ظاهرآً نشانگر نفوذ فرهنگ یهود در تفاسیر اسمث،  واژة اسر»نویسد:  شود. ذهبی در این باره می می
تر و فراگیرتر از ایمن اسمث و آن عبمارت اسمث از تأثیرپمذیری       لیکن ماصود ما از اسرائیلیات مفهومی گسترده

تفاسیر از فرهنگ یهودی و مسی ی و غلبة رنگ این دو فرهنگ و مانند آنها بر تفاسیر. اما از آنجا کمه از صمدر   
الم تا زمان عالمگیر شدن آن، همواره یهودیان بیش از سایرین با مسلمانان معاشمرت داشمتند، در ماایسمه بما     اس

( 165)ذهبمی، ؟:  « انمد.  ها بیشترین تأثیر را در تفاسیر و سایر منابع اسالمی بر جای گذارده مسی یث و سایر فرقه
اند و تنها در آثار م د ثان و اندیشممندان   ه کار نبردهاسرائیلیات به این معنا، اصطالحی اسث که متاد مان آن را ب



 3/       تأثیر اسرائیلیات در تفسیر داستان حضرت داوود )ع( و انعکاس آن درادبیات فارسی 

( آنچه در صدر اسالم و تا مدتها بعمد از عصمر صم ابه و تابعمان در     1390:73اسث.)نعناعه،  متآدّر به کار رفته
و امثمال  « ادبار و آثار وارد شده از بنی اسرائیت»و « های اهت کتاب گفته»باره رواج داشته، تعبیراتی همچون  این

تمرین منبمع موجمود کمه اسمرائیلیات را در معنمای اصمطالحی آن بمه کمار بمرده، از            آنها بوده اسث. قمدیمی 
هایی از ایمن    .( اسث که در آن عالوه بر اوال  اسرائیلیات بر روایات یهودی و مسی ی، نمونه343مسعودی)م.

 (245: 1385اسث. )مسعودی، روایات را نیز آورده
فرهنگ اسالمی، به پیش از اسالم و نفوذ تم دن و فرهنگ یهمودی بمه فرهنمگ اعمرابِ     آغاز ورود اسرائیلیات به 

گردد. پیش از ظهور اسالم اهت کتاب و بویژه یهودیانِ زیادی اوراف شهر مدینه در کنار مشمرکان   جاهلی باز می
لمی و اجتماعی، کردند. آنان چون دارای دین و کتاب آسمانی بودند از نظر فرهنگی، ع و بث پرستان زندگی می

جایگاه باىتری نسبث به مشرکان داشتند و مشرکان برای فهمم بردمی مسمائت غالبمًا بمه اهمت کتماب مراجعمه         
کردند. این عادتِ مراجعه به اهت کتاب همچنان در بردی افراد تا بعد از ظهور اسمالم نیمز اداممه یافمث. در      می

آمد رسول گرامی اسالم)ص(   آن برای ص ابه پیش میزمان حیات پیامبر اکرم)ص( اگر مشکلی در فهم آیات قر
پس از عصر پیمامبر  »کردند اما  پردادتند و رفع ابهام می به عنوان نخستین مفس ر به شرح و توضیح آیات قرآن می

اسالم)ص(، تفسیر قرآن حال و وضعی دیگر یافث و عمواملی چنمد سمبب مشموب شمدن جریمان تفسمیر بمه         
دورد و چهرة زیبمای حامایق قرآنمی را تیمره و تمار       ز نیز در میان تفاسیر به چشم میاسرائیلیاتی شد که تا امرو

( منابع تفسیر قرآن به عایمدة ابمن تیمیمه بمه دو گمروه تاسمیم       174-173: 1389)م مد قاسمی، « سادته اسث.
مبر، سمنّث  شود: الف(تفسیر درونی قرآن )تفسیر قرآن با قرآن( و ب( تفسیر بیرونی قرآن براساس سمنّث پیما   می

( در این تاسیم بندی تفسیر قرآن از زبان ص ابه وتمابعین درسمث   98: 1391ص ابه و سنّث تابعین. )ابن تیمیه، 
توان گفث ورود اسرائیلیات به تفسیر اممری بمود کمه از زممان      می»ناطة حساس نفوذ اسرائیلیات اسث. در واقع 

ا با تورات و انجیمت هماهنمگ بمود. امما قمرآن در      ه ص ابه آغاز شد چرا که قرآن کریم در ورح بردی موضوع
ها روش ادتصار را در پیش گرفته بود، در حالی که در تورات و انجیت این امر بمه صمورت    پردادتن به داستان

مشروح ورح شده بود و مراجعة به اهت کتاب دود یکی از مصادر تفسمیر قمرآن در عصمر صم ابه بمه شممار       
شدند، به دلیت اجمال و ابهمام آن تمایمت    های قرآن مواجه می داستانی از داستان رفث. یعنی هرگاه ص ابه، با می

های ایشان را پاسا گوید، مگر آن  یافتند تا سوال داشتند تا از تفاصیت آن داستان آگاهی یابند و کسی را نیز نمی
کردند که همان  می چند تن از اهت کتاب که اسالم آورده بودند و با دود فرهنگ دینی داص دودشان را حمت

)ذهبمی،  « های دینی دود را در میمان صم ابه اشماعه دادنمد.     فرهنگ را به دیگران منتات کرده، دبرها و داستان
 ( این روند در عصر تابعین نیز ادامه پیدا کرد و دامن زده شد.169التفسیر و المفسرون، ؟: 

ه گرفته اند؛ کتب ت ریف شدة یهود و نصمارا و  اسرائیلیات از دو منبع اصلی سرچشم»از آنچه بیان شد پیداسث 
تموان   ( و در مجمموع ممی  13: 1389م مدقاسمی، «)سراییهای مسلمان نماهای اهت کتاب دیال پردازی و افسانه

ورزی  گفث ضعف فرهنگی اعراب جاهلی که تا مدتها پس از ظهور اسالم نیز دامنگیر جامعة اعراب بود، غرض
بود، مموجز گمویی قمرآن در بردمی      ر اسالم عرصه سروری را بر آنها تنگ کردهاهت کتاب بویژه یهود که ظهو

هما در کتمب پیشمینیان،     ها و عدم درک بردی مسلمانان از این ایجاز و در ماابت شمرح و بسمد داسمتان    داستان
یمث  های بعد، حاکم جلوگیری از نگارش احادی  پیامبر در دورة دلفا و جعت روایات و احادی  پیامبر در دوره

افرادی که درک درستی از اسالم نداشتند بر جامعة اسالمی و تساهت و تسامح بردی علما در پذیرش احادیم   
پردازان در جامعه اسالمی از عوامت مهمم   اسث و حضور قصه سرایان و افسانه و روایاتی که از ص ابه نات شده

 نفوذ اسرائیلیات در فرهنگ اسالمی و تفاسیر قرآن اسث.
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األحبار، تمیم دارى، عبداللَّمه بمن سملّام،     توان به کعب ترین مرو جان اسرائیلیات در جامعه اسالمى می معروفاز 
اىحبار از دانشمندان یهودی بود که در دورة دالفث ابموبکر یما عممر     وهْب بن منب ه، ابوهریره اشاره کرد. کعب

اىحبمار لامب    که بر کتب انبیاء پیشین داشث به کعمب بود و به دلیت اشرافی « کعب بن ماتع»اسالم آورد. نام او 
گرفث. در دورة دالفث عثمان به عنوان مرجع دینی، گره گشای مشکالت تفسیری و اعتاادی دلیفة سموم شمد.   

گویی را در اسمالم   تمیم داری که پیش از اسالم به کیش مسی یث بود، پس از جنگ تبوک اسالم آورد. او قصه
یفه دوم مورد احترام بود و به عنوان امام جماعمث منصموب شمد. عبمداهلل بمن سمالم از       رواج داد. در زمان دل

یهودیان بنی قینااع بود. پس از اسالم آوردن نیز نتوانسث از تعلاات فرهنگ یهودی دود بکاهد. وهب بمن منب مه   
زبان یونمانی آشمنا   زیسث و چون با  که پدرش ایرانی بود و در عهد رسول ددا اسالم آورد در میان یهودیان می

بود، توانسث اوالعات وسیعی از دو فرهنگ یهود و نصارا به دسث آورد. به او آثار مکتوبی  کمه از آن جملمه   
ها و تماریا انبیماء را پایمه     اند. او از کسانی بود که اساس داستان کتابهای احادی  اىنبیاء و المبدأ را نسبث داده

تح دیبر در مدینه اسالم آورد، مدتی با پیامبر مصماحبث داشمث. در دورة   گذاری کرد. ابوهریره نیز که پس از ف
کمرد کمه در هممان     حکومث معاویه در ددمث حکومث اموی قرار گرفث و آنادر از پیامبر احادی  جعلی نات 

کمرد و علمی )ع( او را از دروگ گویمان     صدر اسالم نیز مورد اتّهام قرار گرفث. عایشه احادی  او را انکار ممی 
 (143-85: 1389دانسث. )م مد قاسمی،  می

توان به مواردی اشاره کمرد؛ ماننمد داسمتان     از میان اسرائیلیات مشهوری که در تفاسیر آمده اسث برای نمونه می
هابیت و قابیت؛ در منابع تفسیری آمده اسث زمانی که قابیت برادرش را به قتت رساند جنازه وی را یکسمال تممام   

کشید تا اینکه جنازه فاسد شد و سرانجام از کالغی آمودث که باید جسمد بمرادرش را    می ای بر دوش در کیسه
( همچنین داستان مبارزة حضرت یعاوب با دداونمد؛ براسماس   128: 1339/6در زمین نهان سازد. )تفسیر وبری،
ث و در پی گزارش شده، یعاوب با ددا کشتی گرف 32تا 24های  ، جمله32آنچه در سفر پیدایش تورات، فصت 
مفتخر شد. این داستان درافی در بردی تفاسیر از جملمه تفسمیر   « اسرائیت»غلبه بر ددا از سوی دداوند به لاب 

و داستان حضرت « 7-6: 1389م مد قاسمی، »اسث. سورة آل عمران نیز آمده 93ذیت آیه  52در  المنثور صف ة 
فی کرد و فرعون او را به زنی گرفث)سفر پیدایش، ابراهیم)ص( که ساره، همسرش را به عنوان دواهر دود معر

اسث. آشکارترین دلیمت جعلمی بمودن ایمن      ( این داستان نیز از تورات به تفاسیر قرآن راه پیدا کرده12-19: 12
روایات همان مغایرت با عات اسث. چگونه ممکن اسث جسدی یک سال بر دوش کسی بماقی بمانمد؟ چگونمه    

دانسث اگر همسرش را به عنوان دواهر دود معرفی کنمد ممکمن اسمث     ه میممکن اسث حضرت ابراهیم)ع( ک
فرعونیان او را ولب کنند چنین کاری بکند؟ و یا کشتی گرفتن حضرت یعاوب با دداوند که حتمی جمای نامد    

یشه تواند ر کند نمی ها و روایات که هیچ دلیت منطای و عالی آن را تأیید نمی گذارد. اینگونه افسانه هم باقی نمی
 پردازیم. در حایاث و واقعیتی داشته باشد. اینک به بررسی داستان حضرت داوود)ع( در قرآن و تفاسیر می
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به معنای م بوب، فرزند یسی، یکی از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیت اسمث کمه در   « داوید»به عبری  -داوود 
 .م از دنیا رفمث. او جانشمین شمائول    972 .م زاده شد و حدود سال  1086 - 1081بیث ل م حدود سالهای 

)والوت( و پدر سلیمان)ع( اسث. قامتی کوتاه داشث اما نیرومند بود و در جنگ در برابر جالوت)جلیمات( وی  
 (345: 1386را شکسث داد و پادشاه بنی اسرائیت شد. )اعالم قرآن و نیز یاحای، 
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، 78، مائمده: 163، نسماء: 251ده بار نام داوود)ع(، به عنوان یکی از پیامبران آمده اسث؛ بامره: در قرآن کریم شانز
. در این آیمات و  30و 26و24و 22و 17، ص:13و  10، سباء: 16و 15، نمت: 89و 87، انبیاء:55، اسراء:84اىنعام:

اسث. آنچه براسماس قمرآن    شده  هایی از زندگی حضرت داوود )ع( اشاره بردی آیات پس و پیش آنها به بخش
اسمرائیت اسمث. در    دانیم به وور مجمت این اسث که او از پیامبران و پادشاهان بنی دربارة حضرت داوود)ع( می

جنگ، جالوت را شکسث داد و او را کشث، دداوند به او ملک )پادشاهی( و حکمث)نبوت( ارزانی داشمث و  
و 163اونمد بمه او زبمور )مزامیمر( را داده اسمث. )نسماء:       ( دد251دواسث به او آمودث. )بامره:   از آنچه می
( 78( از میان فرزندان اسرائیت، آنان که کفر ورزیدند، به زبان داوود مورد لعنث قرار گرفتند.)مائمده:  55اىسراء:

او از ذریة پیامبران الهی اسث و دداوند سلیمان)ع( را به او عطا کمرد. دداونمد بمه داوود )ع( و سملیمان )ع(     
)نممت:  « ستایش ددایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتمری داد »انشی عطا کرد و آن دو گفتند: د
( داوود و سلیمان دربارة کشتزاری که گوسفندانِ مردم، شب هنگام در آن چریمده بودنمد، داوری کردنمد و    15

هما و   ص یح بیرون آمدنمد. دداونمد کموه   دداوند شاهد آن داوری بود و آنها به عنایث الهی، از عهدة قضاوت 
( سلیمان وارث داوود قمرار گرفمث و   78،79پرندگان را تسخیر کرد که همراه داوود )ع( تسبیح بگویند. )انبیاء: 

زبان پرندگان به آنها آمودته شد. دداوند از داندان داوود دواسث به دماور نعمتهمای بسمیاری کمه بمه آنهما       
( دداوند از جانب دود داوود را مزیتی عطا کرد که کوهها و پرنمدگان بما او   13بخشیده شکرگزار باشند. )سباء

صدا شدند. همچنین آهن را برای او نرم کرد و به الهام دویش به او زره سمازی آهنمین    در تسبیح پروردگار هم
( دداوند 17:ای نیرومند و بسیار بازگشث کننده به سوی پروردگار بود )ص ( داوود بنده11، 10آمودث. )سباء: 

پادشاهی او را استوار کرد و به او حکمث و فصت الخطاب )نفوذ کمالم و قموة داوری درسمث( عطما فرممود.      
اسث، بمه درگماه    (  دداوند در یک داوری دشوار او را آزمود و داوود دانسث مورد آزمایش قرار گرفته20)ص:

هی در زمین قرار داد تا بین مردم به حق حکوممث  (  دداوند او را دلیفة ال24دداوند استغفار و انابه کرد. )ص:
 (26و داوری کند. و به او فرمان داد زنهار از هوس پیروی مکن که تورا از راه  ددا به درکند )ص:

وار اسمث و هممین مسمأله     اسمث، اشماره   چنانکه بیان شد آنچه در قرآن دربارة زندگی حضرت داوود )ع( آمده
برانگیزتمرین   اسث. ب   های بسیار در تفسیر بردی آیات گشته یجاد شاخ و برگهای گوناگون و ا ساز ب   زمینه
سورة صاد اسمث، از ایمن رو    26تا  21های زندگی حضرت داوود )ع( در تفاسیر، مربوط به تفسیر آیات  بخش

 یم.  های تفسیری آن بپرداز های دیگر مااله به ب   شود تا در بخش این آیات و برگردان آنها عیناً نات می
  دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا ىَ تَخَمفْ دَصْممانِ بَغَمى     ( إِذْ دَدَلُوا عَلَى21وَهَتْ أَتَاکَ نَبَؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِ ْرَابَ )

(  إِنَّ هذَا أَدِی لَمهُ تِسْمعو وَتِسْمعُونَ    22اطِ )سَوَاءِ الصِّرَ  بَعْضٍ فَاحْکُم بَیْنَنَا بِالْ َقِّ وَىَ تُشْطِدْ وَاهْدِنَا إِلَى  بَعْضُنَا عَلَى
نِعَاجِمهِ وَإِنَّ    ( قَالَ لَاَدْ ظَلَمَکَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِمکَ إِلَمى  23نَعْجَةً وَلِیَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَاَالَ أَکْفِلْنِیهَا وَعَزَّنِی فِی الْخِطَابِ )

بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ َاتِ وَقَلِیتٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَما فَتَنَّماهُ     عَلَى کَثِیراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَیَبْغِی بَعْضُهُمْ
اوُدُ إِنَّما جَعَلْنَماکَ   ( یَا د25َوَحُسْنَ مَآبٍ )  ( فَغَفَرْنَا لَهُ ذلِکَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى24فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَدَرَّ رَاکِعاً وَأَنَابَ )

فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیتِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیتِ اللَّهِ   دَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْ َقِّ وَىَ تَتَّبِعِ الْهَوَى
 ( 26لَهُمْ عَذَابو شَدِیدو بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْ ِسَابِ )

 ان این آیات چنین اسث:برگرد
( وقتی بمه ]ومور ناگهمانی[ بمر داوود در     21آیا دبر داددواهان چون از نماز دانة ]او[ باى رفتند به تو رسید؟)»

آمدند و او از آنان به هراس افتاد، گفتند: مترس، ما دو مدعی هستیم که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده، پمس  
( این ]شمخ [ بمرادر   22دود دور مشو، و ما را به راه راسث راهبر باش.) میان ما به حق داوری کن، و از حق
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گوید: آن را به من بسپار، و در سخنوری بر من  من اسث. او را  نود و نه میش اسث و مرا یک میش اسث، و می
کمرده،   های دودش، بر تو ستم ( ]داوود[  گفث: قطعاً او در مطالبة میش تو ]اضافه[ بر میش23غالب آمده اسث.)

دارند، به استثنای کسانی کمه ایممان آورده و کارهمای     و در حایاث بسیاری از شریکان به همدیگر ستم روا می
ایم. پس، از پروردگارش آممرزش   اند و اینها بس اندکند، و داوود دانسث که ما او را آزمایش کرده شایسته کرده

ماجرا[ را بخشودیم؛ و در حایامث بمرای او پمیش مما      ]( و بر او این 24دواسث و به رو در افتاد و توبه کرد.)
 (454( )قرآن مجید، ترجمه فوىدوند: 25تارّب و فرجامی دوش دواهد بود. )
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در کتاب مادس روایث داستان زندگی حضرت داوود)ع(، از باب شانزدهم کتاب اول سموئیت با فرممان یمافتن   
شمود   جانب دداوند برای مسح داوود با روغن مادس و انتخاب او به پادشاهی اسرائیت آغاز می سموئیت نبی از

رسد. عالوه بر این کتماب اول تمواریا    و در پایان باب دوم کتاب اول پادشاهان با درگذشث داوود به پایان می
کتاب مادس جزئیات فراوانمی   پردازد. در های و ددمات داوود می ایام از باب یازده تا پایان به ذکر سل شوری

هما و فرزنمدان او آممده     های داوود بما دشممنان بنمی اسمرائیت و مخالفمان دادلمی و نیمز ازدواج        دربارة جنگ
( براساس کتاب مادس جلیات)جالوت( با بنی اسرائیت پیکار کرد و بر آنهما چیمره   85: 1394نیا،  اسث.)صال ی

موئیت، پیامبر بنی اسرائیت از داوود دواسث که به جنگ با جلیمات  شد. کسی را توانایی رویارویی با او نبود. ش
دسمث بمه   » نهند، داوود با دود سنگ به همراه داشث  پوشانند و دودی برنجین بر سرش می برود. بر او زره می

اش برد و سنگی از آن گرفته، از فالدن اندادث و به پیشانی فلسطینی)جلیات( زد و سنگ بمه پیشمانی او    کیسه
(  دداونمد  49: 17)اول سمموئیت  « و رفث و بر زمین افتاد و داوود با شمشیر دود او، سر از تنش جمدا کمرد  فر

( و او را یاری کرد تا بر دشمنانش پیروز شود. 13-1: 16داوود را به پادشاهی بنی اسرائیت برگزید)اول سموئیت 
نث آرامی دادم... دانه و سملطنث تمو بمه    تو را از جمیع دشمنا»(  دداوند به داوود گفث: 2-10)دوم سموئیت 

( در 5-16: 7دوم سمموئیت  «)حضورت تا به ابد پایدار دواهد شد و کرسی تو تا به ابمد اسمتوار دواهمد مانمد    
دداونمد  »( و 9-8: 98)مزممور « ها باهم ترنم نمایند کوه»آواز شدند  ها و پرندگان با داوود هم دواندن مزامیر کوه

 (10-148:7مزمور «)ها... و مرغان بالدار ها و تت ید... ای کوهرا از زمین تسبیح بخوان
در روایث کتاب مادس و آنچه به عنوان مزامیر داوود باقی مانده، مواردی هسث که با روایث قمرآن همخموانی   
دارد؛ البته در تورات به رسالث حضرت داوود)ع( و اعطای زبور به او به عنوان کتابی آسمانی به وور مسمتایم  

اسث، و نیز در قرآن به دو نکته اشاره شده که در روایث کتاب مادس نیاممده اسمث، یکمی نمرم      ای نشده ارهاش
شدن آهن برای داوود و زره سادتن او و دیگری قضاوت داوود)ع( و سلیمان)ع( دربارة کشتزاری که گوسمفند  

داسمتان زنمدگی حضمرت    کسی شبانه در آن چریده بود، که در کتاب مادس بمه آن اشماره نشمده اسمث. در     
ای بمه آن نشمده و    وور مفصت و با جزئیات به آن پردادته و در قرآن حتی اشاره داوود)ع( روایتی که تورات به

دانند، داسمتان ازدواج حضمرت داوود)ع( بما     را تمثیلی برای آن می« سوره ص 25تا  20»تنها در تفاسیر، آیات 
ایتی شنیع و دور از ساحث پاک انبیاء اسث اما بمرای ماایسمه   همسر اوریاسث. اگرچه این روایث در تورات رو

 شود.   با روایث قرآن و اسرائیلیاتی که در تفاسیر قرآن راه یافته اند برگردان آن عیناً نات می
در وقث عصر که داوود از بسترش برداسته بر پشث بام دانمة پادشماه   »اسث:  آمده  در کتاب دوم سموئیت چنین

کند و آن زن بسیار نیکو منظمر بمود. پمس     شث بام زنی را دید که دویشتن را شسث وشو میگردش کرد و از پ
شبع ددتر الیعام زن اوریای حتی نیسث؟ و  داوود فرستاد دربارة زن استفسار کردند و او را گفتند که آیا این بث
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و از نجاسث دود واهر شمده  داوود قاصدان فرستاده او را گرفث و او نزد وی آمده، داوود با او همبستر شد و ا
به دانة دود برگشث. آن زن حامله شد و فرستادة داوود را مخبر سادث و گفث که ممن حاملمه هسمتم. پمس     
داوود نزد یواب فرستاد که اوریای حتّی را نزد من بفرسث و یواب اوریا را نزد داوود فرستاد. و چون اوریا نزد 

ات  تی قوم و از سالمتی جنگ پرسید. داوود به اوریا گفث: به دانهوی رسید، داوود از سالمتی یواب و از سالم
برو و پایهای دود را بشو. پس اوریا از دانة پادشاه بیرون رفث و از عابش دوانی از پادشاه فرستاده شمد. امما   

ند که اوریما  اوریا نزد در دانة پادشاه با سایر بندگان آقایش دوابیده، به دانة دود نرفث. داوود را دبر داده گفت
ای؟ اوریا  ای؟ پس چرا به دانة دود نرفته اسث. پس داوود به اوریا گفث: آیا تو از سفر نیامده به دانة دود نرفته

ها ساکنند و آقایم یموآب و بنمدگان آقمایم بمر روی      به داوود عرض کرد که تابوت و اسرائیت و یهودا در دیمه
بروم تا اکت و شرب بنمایم و با زن دود بخوابم؟ به حیمات تمو و بمه    اند. آیا من به دانة دود  بیابان دیمه نشین

حیات جان تو قسم که این کار را نخواهم کرد. داوود به اوریا گفث: امروز نیز اینجا باش و فمردا تمو را روانمه    
کنم. پس اوریا آن روز و فردایش را در اورشلیم ماند. داوود او را دعوت کرد کمه در حضمورش دمورد و     می
وشید و او را مسث کرد و وقث شام بیرون رفته و بر بسترش با بندگان آقایش دوابید و به دانمة دمود نرفمث.    ن

بامدادان داوود مکتوبی برای یوآب نوشته به دسث اوریا فرستاد. در مکتوب به این مضمون نوشث که اوریما را  
کمرد،   ون یوآب شهر را م اصره ممی در مادمة جنگ سخث بگذارد و از عابش پس بروید تا زده شده بمیرد. چ

باشند گذاشث و مردان شهر بیرون آمده بما یموآب    دانسث که مردان شجاع در آنجا می اوریا را در مکانی که می
جنگ کردند و بعضی از قوم از بندگان داوود افتادند و اوریاِی حتمی  نیمز بممرد... چمون زن اوریما شمنید کمه        

دود ماتم گرفث. چون ایام ماتم گذشث، داوود فرسمتادة او را بمه دانمة    شوهرش اوریا مرده اسث، برای شوهر 
«  دود آورد و او زن وی شد و برایش پسری زایید، اما کاری که داوود کرده بود در نظر دداونمد ناپسمند آممد.   

و »اسمث:   ( همچنین در باب دوازده از کتماب دوم سمموئیت آممده   27-2: 11)تورات، کتاب دوم سموئیت، باب 
وند ناتان را )که یکی از پیامبران بنی اسرائیت و مشاور داوود بود( نزد داوود فرستاد و نمزد وی آممده او را   ددا

نهایث بسیار بمود   گفث که در شهری دو مرد بودند یکی دولتمند و دیگری فایر، دولتمند را گوسفند و گاوی بی
شمد؛ از   داده، همراه وی و پسرانش بزرگ می و فایر را جز یک ماده برة کوچک نبود که آن را دریده و پرورش

بود. مسافری نمزد   دوابید و برایش مثت ددتر می نوشید و در آغوشش می دورد و از کاسة او می دوراک وی می
آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمد که از گوسفندان و گاوان دود بگیرد تا به جهمث مسمافری کمه نمزد وی     

آن مرد فایر را گرفته برای آن مرد که نزد وی آمده بود مهی ا سادث. آنگاه دشم داوود آمده بود مهیا سازد و برة 
بر آن شخ  افرودته شد به ناتان گفث: به حیات دداوند قسم کسی که این کار را کرده اسث مستوجب قتمت  

به داوود گفمث: آن   اسث و چون که این کار را کرده و هیچ ترحم نکرده، بره را چهار چندان باید رد  کند. ناتان
گوید: من تو را بر اسرائیت به پادشاهی مسیح کردم و من تمو را از   مرد تو هستی و یهود ددای اسرائیت چنین می

دسث شاؤل رهایی دادم... پس چرا کالم دداوند را دوار کرده، در نظر وی عمت بد بمه جما آوردی و اوریمای    
زنی گرفتی و او را با شمشیر بنی عمون به قتت رسماندی؟  پمس   حتّی را به شمشیر شده، زن او را برای دود به 

حال شمشیر از دانة تو هرگز دور نخواهد شد؛ به علث اینکه مرا ت ایر کرده، زن اوریای حتّی را گرفتی تما زن  
گوید: اینک من از دانة دودت بدی را بر تو عارض دواهم گردانمد و زنمان تمو را     تو باشد. دداوند چنین می

ات دواهم داد و او در نظر این آفتاب با زنان تو دواهد دوابید. زیرا که تو ایمن   م تو گرفته به همسایهپیش چش
کار را پنهانی کردی، اما من این کار را پیش تمام اسرائیت و در نظر آفتاب دواهم کرد. داوود به ناتان گفث: بمه  

اسث که نخواهی مرد؛ لیکن چمون از   تو را عفو کرده ام. ناتان به داوود گفث: دداوند نیز گناه دداوند گناه کرده
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« این امر باع  کفر گفتن دشمنان دداوند شده، پسری نیز که برای تو زاییده شمده اسمث البتمه دواهمد ممرد...     
 (15-1باب: 12)تورات،کتاب دوم سموئیت، 

سمورة صماد    25تما  21ماایسة این بخش از تورات و بررسی آنچه که در قالب روایات اسالمی در تفسیر آیات 
توجهی تمام به اصت تفسیر و با پذیرش هرگونه روایث ت ریف  دهد که بردی مفس رین با بی اسث، نشان می آمده

پمردازی در   اند و با داسمتان  ترین مراتب تنزل داده شده و سخیفی دربارة پیامبران، ساحث مادس آنان را به پسث
اند. شاید از این منظر کمه در   داوود )ع( ( را دیگرگون نشان دادهانبیاء )در اینجا حضرت   این موضوعات چهره

اسث، این گونه روایث در تورات عجیب بمه نظمر    تورات به صراحث به پیامبری حضرت داوود )ع( اشاره نشده
نرسد اما در قرآن آشکارا ماام پیامبری حضرت داوود)ع( بیان شده اسث، بنابراین دالی از اشکال نخواهد بمود  

گیرند، استفاده شمود. اینمک بمه     در تفسیر آن از روایث توراتی یا روایاتی که از باورهای یهود سرچشمه میکه 
 پردازیم. بررسی تفاسیر مربوط می

 
 اسرائیلیات در تفسیر داستان حضرت داوود)ع( .6

یر وبرسمی  اىسرار میبدی، تفسیر کشّاف زمخشری، تفس در تفاسیر مهم و معتبر قرآن همچون تفسیر وبری، کشف
روایتی کمابیش شبیه بمه روایمث تمورات )و البتمه بسمیار      « ص»سوره  25تا21آیات »و تفسیر ابوالفتوح دربارة 

دهد. البته ناد این روایمات   اسث که آشکارا نفوذ اسرائیلیات در فرهنگ اسالمی را نشان می تر از آن( آمده عفیف
چنان جنجمال   اما گاه نیز درافات و اسرائیلیات آن  مطرح شدهو دىیت متان برای رد  آن نیز گاهی در این تفاسیر 

همای نادرسمث دربمارة ایمن      عظیمی برانگیخته که امواج آن حتی بردی مفسران بزرگ اسالمی را نیز به داوری
آینمد و   اسث. این آیات همان ماجرای دو مردی اسث که برای دعوی نزد داوود )ع( ممی  پیامبر بزرگ سو  داده

ند که یکی نود و نه میش دارد و دیگری یک میش و او کمه نمود و نمه ممیش دارد، یمک ممیش آن       کن مطرح می
فهمد که دمود ممورد آزممایش     کند و می دواهد و حضرت داوود)ع( در این باره قضاوت می دیگری را نیز می

سمه قسممث کمرده     داوود ای ام را به» اند:  قرار گرفته اسث. وبری و بردی از مفسران از قول سدی روایث کرده
برد و او را نود و نمه زن بمود. روزی در    کرد و روزی با زنان دویش به سر می بود، روزی میان مردم داوری می

دواند و در این حال گفث: پروردگارا  نیاکان من همه نیکیها را  کتابها فضیلث ابراهیم و اس ا  و یعاوب را می
داوند عزّوجتّ بدو وحی کرد که نیاکان تو در معرض امت انهما قمرار   اند، مرا نیز از فضایت آنها عطا کن. د برده

ای. ابراهیم به کشتن فرزند دود مبتال شد، اس ا  کور شد و یعاموب   ها ت مت کردند که تو نکرده گرفتند و بلی ه
نیز بلی مات  ای. داوود گفث: پروردگارا  مرا  گونه بلی ات گرفتار نشده به غم دوری یوسف دچار شد. ولی تو به این

مند ساز. دداوند متعال وحی کرد که تو را فمالن مماه و روز در معمرض     آنها ارزانی کن، و از عطی ات آنها بهره
دهم پس مراقب باش. پس چون آن روز داص فرا رسید، داوود وارد م راب دود شد و درهما را   بالها قرار می

شیطان به صورت کبوتر والیی که بالهمایش از زممرد   بسث و به عبادت و دواندن زبور مشغول شد. در این اثنا 
سبز و پاهایش از یاقوت سرخ و سر و مناارش از مروارید و زبرجد بود بیامد و پیش پمای داوود کمه بمه نمماز     
ایستاده بود قرار گرفث. داوود دسث برد که آن کبوتر را بگیرد، اما کبوتر برداسمث و داوود دنبمال آن رفمث و    

ر باىی گنبد مسجد رفث، داوود رفث تا آن را بگیرد. در این هنگام از باىی بام زنمی را دیمد   پرنده دور شد و ب
که مشغول شسث و شوی دود بود و بسیار زیبا بود. چون زن، او را دید، موی بیفشاند و دمود را بما موهمایش    

وی شمد. در دصموص او   پوشاند. رفتار آن زن شو  و رغبث داوود را نسبث به آن زن بیفزود و فریفتة م بث 
در فالن اردوگاه اسث. داوود کسی را فرستاد تما   -که اوریا نام داشث–جسث و جو کرد و دریافث شوهر وی 



 9/       تأثیر اسرائیلیات در تفسیر داستان حضرت داوود )ع( و انعکاس آن درادبیات فارسی 

به فرماندة اردوگاه دستور دهد که اوریا را سوی فالن دشمن فرستد و او  تبرا پیشاپیش تابوت عهد قمرار دهمد.   
جنگ بازگشث. فرمانده به داوود نوشث و داوود مجدداً فرمان داد او اوریا را فرستادند، اما او پیروزمندانه از آن 

را به سوی فالن دشمن که نیرومندتر بود روانه کنند. اما باز اوریا ظفرمند بازگشث. چون فرماندة اردوگاه ماجرا 
ن کشته شد را به داوود گزارش کرد، داوود فرمان داد او را به سوی دشمن دیگر روانه سازند و این بار شوهر ز

و داوود زن او را به تزویج دود درآورد و اندک مدتی با وی بود کمه دداونمد دو فرشمته بمه صمورت انسمان       
فرستاد که دواستند به نزد داوود وارد شوند، اما چون روز عبادت داوود بود، نگهبانمان ممانع شمدند. آن دو از    

ها را پیش روی دود نشسمته دیمد و بترسمید، آن دو    دیوار به م راب داوود درآمدند و داوود در نماز بود که آن
گفتند: بیم مدار که ما دو نفر متخاصم هستیم که یکی به دیگری ستم کرد و تو به حق میان ما داوری کن. داوود 
گفث: قصة دویش را بگویید. یکی از آن دو گفث: این برادر من اسث که نود و نه میش دارد و من یکمی دارم  

گویی؟ گفث: ممن نمود و    را بگیرد که میشهای دود را کامت کند. به دیگری گفث: تو چه میدواهد میش م و می
دواهم آن را از وی بگیمرم کمه صمد ممیش داشمته باشمم و او رضمایث         نه میش دارم و برادرم یکی دارد و می

اگر بمدین کمار   توانی مرا بازداری  داوود گفث:  دهد. داوود گفث: تو را نگذاریم چنین کنی  وی گفث: نمی نمی
زنیم، و بینی و پیشانی دویش را نشمان داد. وی گفمث: ای داوود  حمقّ ایمن      دسث زنی به اینجا و اینجایث می

اسث که به اینجا و اینجای تو بزند که نود و نه زن داشتی و اوریا یک زن داشث و پیوسته او را به معرض دطر 
ر کرد کسی را ندید و دانسمث کمه در معمرض امت مان     فرستادی تا کشته شد و زنش را گرفتی  چون داوود نظ

قدر گریسث که از اشمک وی علمف    الهی قرار گرفته بود. به سجده افتاد و چهت روز در همین حالث ماند و آن
 (95-91/ 23: 1339تفسیر وبری، «)رویید...

هنگمامی کمه آن دو   » در تفسیر معالم التنزیت از قول کعب اىحبار، وهب بن منبه و ابن عباس نات شمده اسمث:  
بر داوود وارد شدند و او قضاوتی کرد که در اصمت بمر ضمد      -که به صورت انسانی ظاهر شده بودند –فرشته 

گفتنمد: ایمن ممرد     دودش بود  آن دو فرشته به هیبث اصلی دود درآمدند و به آسمان رفتند، در حالی کمه ممی  
: 1405)البغموی،  « رد آزممایش قمرار گرفتمه بمود.    دودش را م کوم کرد  و داوود دریافث که بدان وسیله ممو 

آورد و یمادآور   عالوه بر آنکه روایتی شبیه به روایث سدی در تفسیر وبری می مجمع البیان(  وبرسی در 4/597
گونه شک و تردیدی نیسث، درباره گناه داوود و استغفار او  شود در نادرسث بودن اینگونه روایات جای هیچ می

استغفار داود براساس پیوستن »نویسد:  آورد و می می« سخنان نادرسث دربارة داود و اوریا»ن روایاتی ت ث عنوا
اسث... این سخن  بوده  به دداوند و دضوع برای او و اظهار ذلث و دواری با عبادت و سجود در ماابت دداوند

لمی آن کمه گناهمان صمغیره را بمر      دانند. و کسی اسث از امامیه و غیر ایشان که پیامبران را از همة گناه منزه می
گوید: استغفار داود از گناه بوده اسث و سپس درباره ایمن گنماه سمخنان گونماگونی      شمارد می پیامبران جایز می

اوریا بن حیان زنی را به همسری دواستگاری کرد و دویشانش بر آن شدند کمه بما وی تمزویج     -1اند که  گفته
و نیز از این زن دواستگاری کرد و پیش از اوریا آن را بمه تمزویج دمود    کند. زیبایی زن به گوش داود رسید، ا

داود در یکمی از لشمکر    -2درآورد، بدین جهث که داود در این امر ومع کرده ممورد سمرزنش قمرار گرفمث.     
های دود، اوریا را از دسث داد و در مرگ او مانند دیگران ناراحث نشد چون مایت بمود بما زن او ازدواج    کشی
در آیین داود چنمین رسمم بمود کمه چمون       -3بدین جهث با نازل شدن دو فرشته مورد عتاب قرار گرفث. کند،

ماند در مرحلة اول نزدیکان وی سزاوارتر بمر ازدواج همسمر او بودنمد و     مرد و همسری از او باقی می مردی می
ج کننمد ولمی حضمرت داود    کردند دیگران حق داشتند با همسر وی ازدوا اگر ایشان رغبث نکرده و اعراض می

این رسم را رعایث نکرده و پس از کشته شدن اوریا با همسر وی ازدواج کرد و از این جهمث ممورد سمرزنش    
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یک مرد و زن برای م اکمه به نزد داود آمدند و حال دود را عرضه کردند، داود چمون نظمرش    -4قرار گرفث.
پیدا کرد چون آن دو از م اکمه فارگ شده و رفتنمد، داود  به چهرة زن افتاد براساس وبیعث انسانی به آن تمایت 

شد. بدین جهمث دداونمد او را    مشغول عبادت شد ولی در حین عبادت گاهی فکرش متوجه زیبایی آن زن می
هنگامی که دو نفر فرشته به صورت دصم برای م اکمه به نمزد داود آمدنمد، او    -5مورد عتاب قرار داده اسث.

.. و اینکه داود در این هنگام شتاب در قضاوت کرده به این جهث بود که از وارد شمدن  در قضاوت عجله کرد.
( وبرسی سپس به شمدت  91-90/ 21: 1358وبرسی،«)توجه شده بود نابهنگام آن دو دصم به وحشث افتاد و بی

به ماجرا و تالش دادن   سرایی، شاخ و برگ کند و البته ناگفته پیداسث این سخنان جز قصه این روایات را رد می
برای توجیه روایتی که از بنیان اشکال دارد، چیز دیگری نیسث، اما بمه هرصمورت تکمرار آن در تفاسمیر دیمده      

 شود. می
اند آن را با دىیلی تأویت و توجیه کنند و حریم عصممث انبیماء    بردی مفسران در عین بیان این روایات کوشیده

نویسمد: در زممان     مصون بدارند. برای نمونه زمخشری در الکشماف ممی  را از این مجعوىت و روایات نادرسث 
کمرد، از آن ممرد    آمد و به او عالقه پیمدا ممی   هرگاه مردی از همسر مرد دیگری دوشش می» حضرت داوود)ع(

کرد و در میمان آنهما چنمین مسماوات و      کرد تا همسرش را به داور وی ترک گوید و او نیز چنین می تااضا می
واج داشث. براین اساس داستان داوود از این قرار اسث که روزی اتفاقی چشم داوود به همسر اوریما  برادری ر

افتاد و م بث آن زن به دل او نشسث. بنابراین از اوریا تااضا کرد همسرش را به داور وی ترک گوید و اوریما  
داود همسر او را بمه تمزویج    نیز شرمش آمد تااضای او داوود را رد کند. پس دردواسث وی را اجابث گفث و

دود درآورد اما به داوود دطاب شد تو با این ماام شأن واى و همسران بسیاری که داری شایسته نبود از مردی 
کمردی و صمبر پیشمه     بایسمث بمر نفمس دمود غلبمه ممی       که تنها همین زن را داشث چنین تااضایی کنی، ممی 

( اگرچه تمالش شمده ظماهری شمرعی بمرای      376: 1389، نات از م مدقاسمی، 4/80زمخشری،  «) سادتی می
رسد این گونه توجیهات در بطن دود نوعی پذیرش اولیة مجعوىت روایث شده  داستان بیان شود اما به نظر می

 را همراه دارد.
 نیز از نفوذ اسرائیلیات مصون نمانده اسث. در این اثر در تفسیر مربوط به آیات یاد کشف اىسرارتفسیر عرفانی 

داود )ع( چمون حکمم ایشمان برگمزارد،     »اسمث:   شده عالوه بر مطلبی شبیه آنچه در تفسیر وبری نات شد، آمده
جبرئیت با صاحب دویش نگرسث بخندید و گفث: حکم علی نفسه بردویشتن حکم کرد. این سمخن بگفمث و   

بودند... چون آن فریشمتگان  هر دو به آسمان شدند، داود بدانسث که ایشان فریشته بودند و آزمودن وی را آمده 
بر صورت دصمان با داود سخن گفتند و آنگه بر آسمان شدند، داود بدانسث که ایشان فرستاده حق بودنمد تما   
گناه داود فرا پیش وی برند، داود در کار دود بدید و به تضرع و زاری درآمد، چهت روز سمر بمر زممین نهماد     

که: یا داود ترا آمرزیدم اما بمه   -جت جالله -ز وحی آمد از حق بسان ساجدان بر نعث تضرع... بعد از چهت رو
سر داک اوریا شو و او را بردوان تا من آواز تو  او را بشنوانم و از وی حاللی بخواه. داود پالسی در پوشید با 
و چشمی پرآب و دلی پر در و جانی پر حسرت آمد به سر داک اوریا شد و او را بخواند، به لبیک جمواب داد  

ام تا مرا ب ت کنی بهر چه از من به تو رسید، گفث: تمو   اهلل؟ گفث آمده گفث منم داود، گفث به چه آمدی یا نبی
را ب ت کردم و درگذشتم و داود چون آن سخن شنید آرامی و سکونی در وی آمد و بازگشث. دیگر بار وحمی  

تعنّث، بازگرد و بما وی بگموی: ممن زن تمو      دانی که من داوری به عدل و انصاف کنم نه به آمد که یا داود نمی
بخواستم و به وی رسیدم از من راضی شو و مرا ب ت کن. داود بازگشث و این سخن بگفث، اوریما چمون ایمن    
سخن شنید داموش گشث و نیز جواب داود نداد، داود هم بر سر قبمر وی دماک بمر سمر نهماد و بمه زاری و       
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اود به غایث رسید، از آسمان عزّت ندای وحمی آممد از بارگماه    دواری نوحه در گرفث. چون تضرع و زاری د
قدم آواز کرم آمد که: ای داود دعای تو نیوشیدیم، گناهث به عفو دود بپوشیدیم، توبه تمو پمذیرفتیم و بمر تمو     
رحمث کردیم. داود گفث... الهی چون آرام گیرم و دصم از من نادشنود و دلم از بیم دصمی وی پمر آتمش و   

سال که از گریستن نیاسود نه  وهب منبه گفث: داود پس از آنکه توبه او قبول کردند سی« فغفر له انه.. »پر دود  .
به شب نه به روز، گهی در میان بیابان نوحه کردی به زاری و بنالیدی از دواری، مرغان هوا و وحموش صم را   

که گذشث میبدی نیز بخشی از ایمن  (  چنان338-8/335: 1382)میبدی، « در گریستن او را مساعدت کردندی...
 کند. داستان را از قول راویانی که منشاء انتشار اسرائیلیات بودند، نات می

افزایمد و میمان ایمن داسمتان و مماجرای ازدواج       البیان ماجرای دیگری نیز بر این ماجرا ممی  صاحب تفسیر روح
هما و روایمات    سمرایی  رسد از همان قصه نظر میکند که به  ای برقرار می اش زینب رابطه پیامبر)ص( با ددتر عمه

رسول ددا به داور عشای که به زینب پیدا کرده بود و این عشق را هم ددا بمه  »جعلی سرچشمه گرفته اسث: 
قلبش افکنده بود، دلتنگ شده بود تا اینکه دداوند داستان داوود را به جهث تسلی دماور پیمامبر اسمالم نمازل     

بماب   عبهمر العاشماین  ( البته روزبهان بالی نیز در 376: 1389، نات از م مد قاسمی، 8/19)البروسی، ؟: « فرمود
کند. نگاه روزبهان به ایمن   فی مالوفه العاشق و المعشو  در لفافة نگاهی لطیف و عرفانی به این ماجرا اشاره می

. حکممای فالسمفه   تألّف از تهمث وبیعث بیرون اسمث »داستان، نگاهی عفیف و عاری از هرگونة تهمث اسث: 
اند که عشق عفیف تألّف ارواح اسث و نجائح اشباح اسث. و نیز سالوین معرفث در زمان بدایث بعضی را  گفته

مرغان ماد س در قف  عشق انسانی درافتاد، مثت ابوال سین النوری و ابو الغریب اصفهانی، و در ص ابه بشر و 
ت ان نات کرد. سی د آفا  را از حالشان دبر شمد، بریشمان   هند. جوهر دریای عشاشان به جهان عشق از جهان ام

و نیز در عشق انسانی که منهماج عشمق   « ال مدهلل الذی جعت فی ام تی مثت یوسف و زلیخا» ترح م کرد و گفث 
انّ هذا ادی لمه تسمع و تسمعون نعجمهی ولمی نعجمه       » ؛ «و اتّق اهلل و تخفی فی نفسک ما اهلل مبدیه»رب انی اسث 

از دفتر انبیاء بردوان، تا بدانی که در عشق این نظر نیسث، و در آن عشق از « و لاد همث به و هم  بها»؛ «واحده
جی ون توحید بی قنطرة عشق تو ما را گذر نیسث. انبیماء و اولیما در عشمق انسمانی از تهممث وبمع شمهوانی        

 (  11: 1366)روزبهان بالی، « اند. آن نکته اسث که اهت التباس در عشق دانند. ماد س
سوره صاد را کنار آیاتی از سمورة یوسمف    23 افزاید و تنها اشاره وار آیه روزبهان ظاهراً چیز دیگری بر آن نمی

سورة احزاب که در تفاسیر آن را مربوط به داستان زینمب   37که ماجرای عشق زلیخا در آن آشکار اسث و آیة 
آورد و در عین پذیرش مسأله عشمق، آن را مبمرّا از    د، میدانن ددتر عمه پیامبر)ص( و زید پسردواندة پیامبر می

داند بویژه که برای انبیاء و اولیائ الهی باشد. از آنجا که ب   پیراممون آن در م مدودة ایمن     هرگونه ناپاکی می
 گذریم. کنیم و از آن می گنجد به همین اندک اشاره بسنده می مااله نمی

 
 داوود )ع( ناد اسرائیلیات وارد در داستان حضرت .6.1

هما و روایماتی کمه از تمورات و       در بخش پیشین بیان شد که هریک از مفسرین بمزرگ در عمین بیمان داسمتان    
وور داص بمه دو نمونمه از ایمن     اند، در این بخش نیز به گرفث به ناد و رد آن پردادته اسرائیلیات سرچشمه می

 شود. ها اشاره می ردی ه
نویسمد:   کند و در ناد آن ممی  آورد اما همه را ذکر نمی ز این روایث را میهایی ا بخش قص  اىنبیابوشنجی در 

در باب عشق داوود و زن اوریا روایات بسیار آمده اسث که فرادور حال و منصب پیغامبران نیسث و مثمت آن  »
ث، برایشان نسبث نشاید کرد. از آن سبب آن را نات نکردم، چه مثت آن از بازاری و عوام دلمق مست سمن نیسم   
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داصة از پیغامبران. اگر گویند چرا روایث کردی که داوود حیلث کرد تا اوریا کشمته شمد؟ گموییم آن مامدار     
اند، از آن سبب نوشتیم. اما روایتی که درسمث نباشمد و در آن وعمن باشمد بمر       جمله مفسران در تفاسیر آورده

ا در اول حرب، کشته شد بی آنکه حیلتی منصب پیغامبران اثبات آن مناسب نباشد. و معتاد من آن اسث که اوری
و قصدی از جهث داوود باشد. اما گناه داوود آن مادار بود که چمون دبمر ممرگ اوریما شمنید جمزع نکمرد و        
اندوهگن نشد و آن نیز شاید که سبب آن بوده اسث که داوود با دود گفث اوریا شهید شد و در بهشث رفمث،  

دنیا و آدرت بر من مؤادذتی نباشد... پس داوود صبر کرد چندان کمه   من بعد از عدت زن او را نکاح کنم، در
تعمالی دواسمث کمه او را     دانسث. حق عد ت زن مناضی شد. بفرستاد و او را نکاح کرد و داوود آن را گناه نمی

( همچنمین در عیمون   298: 1383بوشمنجی،  «)بنماید که آن حرکث از او گناه بوده و مجاملث نگاه نداشته اسث.
علی بن موسی الرضا )ع( هنگام گفتگمو بما اربماب ممذاهب مختلمف      »اسث:  دبار حدیثی بدین مضمون آمدهاى

گوییمد؟ او گفمث:    دربارة عصمث پیامبران به یکی از حاضران )علی بن جهم( فرمود: شما دربارة داوود چه می
ماابت او نمایان شمد. داوود   گویند داوود در م رابش مشغول عبادت بود؛ شیطان به صورت پرندة زیبایی در می

سپس افسانة دیدن زن اوریا را در حال غست کردن و دل به او بستن « نمازش را شکسث و به دنبال پرنده رفث 
و همسرش را در پیشاپیش تابوت به میدان نبرد فرستادن و کشته شدن و ازدواج داوود با همسرش را شرح داد. 

)انا هلل و انا الیه راجعون( شمما پیمامبری از   » بارک دود زد و فرمود: امام سخث ناراحث شد، دسث بر پیشانی م
ای رفث؟ سپس  به دنبال پرنده -همچون کودکان–پیغمبران ددا را به سستی در نمازش نسبث دادید تا آنجا که 

د کمه از  علی بن جهم پرسید: پس گنماه داوو « گناهی متهم سادتید؟  او را به ف شا و بعد از آن به قتت انسان بی
آن استغفار کرد و در قرآن به آن اشاره شده چه بود؟ امام در جواب، عجلة داوود را در مسئله قضماوت شمرح   

گیرد. علی بن جهم سموال   دهد و از آیة بعد )یا داوود انا جعلناک دلیفه فی اىرض( به عنوان گواه کمک می می
رفمث یما    زمان داوود، زنانی که شوهرانشان از دنیما ممی  فرماید: در  کند: پس داستان اوریا چه بوده؟ امام می می

کردند )و این منشأ مفاسد فراوان بود( نخستین کسی که دداونمد ایمن کمار را     شد، هرگز ازدواج نمی کشته می
برای او مباح کرد، داوود بود )تا این سنث شکسته شود و زنمان شموهر از دسمث داده از بالتکلیفمی درآینمد(      

عد از آنکه اوریا )برحسب تصادف در یکی از جنگها( کشته شمد، همسمرش را بمه عامد دمود      بنابراین داوود ب
-1404:2/171صمدو ،  «)ها به هم بافته شمد.(  درآورد و این بر مردم آن زمان سنگین آمد.)و به دنبال آن افسانه

 (316 - 315/ 17: 1363، نات از وباوبایی،172
تفسمیر صمافی،   ، تفسمیر نمورالثالین  ، البرهان فی التفسیر الارآندر  ،عیون ادبار الرضابراساس این حدی  که از 

ای داشته که داوود)ع( به عنوان  شود که مسأله اوریا یک ریشة واقعی ساده آمده اسث مشخ  می تفسیر المیزان
یانی یک رسالث الهی آن را انجام داد؛ اما دشمنان دانا از یک سو و دوستان نادان از سوی دیگر، و افسمانه سمرا  

اند که سماحث   هایی برای این قصه درسث کرده که عادت به ارائه مطالب عجیب و دروغین دارند، شاخ و برگ
ها در تفاسمیر   ( اگرچه این روشنگری19/257: 1371کند )مکارم شیرازی،  دار می ها ددشه انبیاء را در نظر انسان

و اسمرائیلیات چنمان در فرهنمگ اسمالمی ریشمه      قدری از ان رافات اذهان کاسته اسث اما تأثیر روایات جعلی 
 توان دید. دوانده و با آن آمیخته که در بردی از اشعار متون ادبیات کهن فارسی نیز  رد پای آن را می

 
 بازتاب  زندگی حضرت داوود )ع( و اسرائیلیات مربوط به آن در ادبیات فارسی .7

در ادب پارسمی، اسمرائیلیات از ل ما     »گیر اسمث  به وور کلی تأثیر اسرائیلیات در ادب فارسی و عربی چشم
برتری دارد. اصوىً « یونانی»و « هندی»و نیز « عناصر مسی ی»یا به بیانی عامتر « نصرانیات»وسعث دامنة تأثیر بر 
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ورود  اسرائیلیات به ادبیات پارسی از چند رهگذر صورت گرفته اسث. نخسث قرآن و فرهنگ اسمالمی و بعمد   
( ارتبماط  13: 1377وباوبمایی اردکمانی،   «)دهد. تلمود و تورات که عامت اصلی را تشکیت می های از آن ترجمه

تنگاتنگ ادبیات کهن فارسی با دین اسالم و بویژه قرآن از سطر سطر و بیمث بیمث متمون و اشمعار آن پدیمدار      
اشمارات شماعران و    کنمد.از  اسث. همین مسأله احتمال نفوذ اسرائیلیات و روایات جعلی دینی را نیز بیشتر ممی 
تموان یافمث. از    های بسیاری می ادیبان دربارة وجوه مختلف زندگی حضرت داوود )ع( در ادبیات فارسی نمونه

شمود و غالبماً آن را حمدیثی     که در بیشتر متون نثر عرفانی دیده ممی « کنث کنزا مخفیا...»حدی  قدسی مشهور 
بیان داشته اسث تما اشماره بمه نموای دموش حضمرت        دانند که دداوند در گفتگوی با حضرت داوود )ع( می

 ها و پرندگان در تسبیح پروردگار با او: داوود)ع( و نغمة داوودی و دواندن زبور و همنوایی کوه
 1362ولیک آنگه دجت گردی که استادی تورا گوید      که با داوود پیغمبر رسیلی کن درین صم را )سمنایی،   

:55) 
 (                                                                             2/1280: 1387اشک داوود چو تسبیح برآید از چشم         دوش بنالید که داوود نوایید همه )داقانی، 

 شود: اشاره به توبة حضرت داوود و  اشک وی نیز در اشعار فارسی دیده می
 (                                                                              1/542: 1387س از نوحة نوح        تا ز ووفان مژه دون هدر بگشایید )داقانی، اشک داوود ببارید پ

  همچنین زره سادتن او و نرم بودن آهن بر دستان وی:
 (     1/413: 1386ها )مولوی،  ز آهن حلاهکرد  رفث لامان سوی داوود صفا             دید کاو می        
 (                                                                              1/330: 1387بافتن ریسمان نه معجزه باشد             معجز داوود بین که آهن باف اسث )داقانی،         

شود، نظامی در آغاز مخزن  در ادبیات کهن فارسی دیده می بازتاب داستان حضرت داوود)ع( و همسر اوریا نیز
 دانند: آورد که در شرح، آن را به این داستان مربوط می  اىسرار بیتی می

 (28: 1392چون دل داود نفس تنگ داشث            در دور این زیر بم آهنگ داشث )نظامی،   
نکاح زن اوریاسث، یعنی به سمبب ایمن نفمس تنگمی     تنگی نفس داوود به مناسبث »نویسد:  وحید دستگردی می

( در اشعار سنایی نیز اشاراتی بمه  28: 1392)نظامی، « نتوانسث آواز زیر بلند که مناسب گوی قبول اسث بخواند
 بینیم: این داستان  و نامی از اوریا می

چمون اوریما )سمنایی،    ای ز راه دَلق و دُلق و ل ن دوش داوود وار       در دو جایم جلوه کمرده در جهمان   
1362 :47                                                                                                                            )                                                       

 (  576: 1362ب داوود صوتی  به ز موسیاار کو )سنایی، اوریا گر دم فرو بسث از اسرار شو                از ل
 (204: 1362معانی جمله حت کردی همینث مشکلی مانده       که رمز ذلث داود و قتت اوریا یابی )سنایی، 

کند کمه نفموذ    های این روایات چنان کششی ایجاد می پردازی تأثیر اسرائیلیات چنان گسترده اسث و گاه داستان
اسث. آگاهی از تأثیر این روایات سادتگی و نفوذ این اسرائیلیات در متمون   یات اجتناب ناپذیر کردهآن را در ادب

ادب فارسی، مخاوبان این متون را در فهم و درک درستی از آن و شنادث بهتمر شماعر و م مید اجتمماعی و     
 کند. فرهنگی او یاری می
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اسث. غالمب   ات در فرهنگ اسالمی تأثیر گسترده و عمیای گذاشتهروایات جعلی و سادتگی با اصطالح اسرائیلی
اند و در متمون   اند و بعدها حواشی بیشتری یافته این روایات از همان صدر اسالم و در دورة ص ابه شکت گرفته

ن های اسمرائیلیات داسمتا   گاه اند. براساس این ت ایق یکی از جوىن مکتوب بویژه تفاسیر قرآن دود را ثبث کرده
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اسث. در داستان مربوط به زنمدگی حضمرت    زندگی پیامبران اسث که بویژه قرآن با بیانی موجز از آنها یاد کرده
سورة صاد وجود این روایات و اسرائیلیات که ریشه در روایمث تمورات    25تا 21داوود )ع( بویژه تفسیر آیات 

ن آیات را مربوط بمه ازدواج حضمرت داوود )ع(   اسث. مفس ران بنا بر روایث تورات ای دارد، تأثیر فراوان داشته
دانند. اگرچه در قرآن هیچ لفظی مبنی بر اینکه آیات یاد شمده دربماره ازدواج    اش اوریا می با همسر سردارجنگی

حضرت داوود)ع( با همسر ارویا اسث نیامده اما تاریباً بیشتر تفاسیر مهم قرآنی )اعم از عرفانی و ادبمی و غیمر   
دار  اند، و این نشان دهنمده نفموذ عمیمق و ریشمه     ای به آن داشته اند و یا اشاره داستان را نات کرده ادبی( یا این

اسرائیلیات و روایات جعلی در فرهنگ اسالمی و تفاسیر قرآنی اسث. هرچند نادهایی نیز بر این روایات نوشمته  
هما همچنمان اداممه      ها و افسمانه  این داستان اند ام ا نفوذ شده و با دىیت منطای و شرعی و عالی آنها را رد کرده

کمه  -های سطور متون ادبی نیز کشیده شمده اسمث. در ادبیمات فارسمی      داشته و آنادر گسترده بوده که تا ىیه
اشاراتی به این اسرائیلیاتِ مربوط به زنمدگی حضمرت داوود )ع( دیمده     -ارتباط تنگاتنگی با دین و قرآن دارد

ات و آگاهی از این تمأثیر مما را در شمنادث بهتمر ادبیمات فارسمی و آبشمخورهای        شود. شنادث این روای می
 کند. گوناگون آن یاری می
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