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به  مبدأ  زبان  از  کالم  معنای  انتقال  و  سخن  برگرداندن  زبانی،  هر  در  ترجمه  چکیده: 
که تمام مقاصد متن اصلی و مبدأ را متضمن باشد؛ البته  گونه ای  زبان مقصد است به 
که لفظ و معنای آن از جانب خداوند متعال است، حائز  کریم  این مسأله در مورد قرآن 
صحیح  ترجمه ی  و  آیات  درست  و  حقیقی  معنای  به  توجه  زیرا  است  بسیاری  اهمیت 
که  همان گونه  می شود  کریم  قرآن  عمیق  مفاهیم  و  معارف  به  دست یابی  موجب  آن، 
ترجمه ی نادرست، افراد را از درک مفاهیم قرآن و اهداف واالی آن باز می دارد. در ادیان 
توحیدی، بعد از یکتاپرستی، نبوت و ارسال پیامبران از جانب خداوند برای هدایت مردم 
الهی است، دقت  با پیامبران  ارتباط  که در  آیاتی  گر در ترجمه ی  ا از اصول دین است. 
این مقاله،  زیر سؤال می رود. در  و اهداف قرآن  از مفاهیم  الزم صورت نگیرد، بسیاری 
کریم در مورد آیات 30 تا 33 سوره »ص« پرداخته  به بررسی برخی از ترجمه های قرآن 
که نقاط قوت و ضعف آن ترجمه ها روشن شود و با ارزیابی آنها،  می شود. هدف آن است 
بهترین ترجمه یا ترجمه ها معرفی شود. این مقاله به شیوه ی تحلیلی انتقادی به بررسی 

ع می پردازد.  موضو
مسح،  تیزرو،  اسبان  خوب،  بنده ی  سلیمان؟ع؟،  ص،  سوره ی  ترجمه،  کلیدواژه ها: 

گردن. ساق، 

پیشینه ی مقاله
دریافت:  ۱۳۹۵/۹/۱7
پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/22





کاوی برخی از ترجمه های قرآن )بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره ص( وا

مقدمه. 1

گون و با  گونا کتاب آسمانی پیامبر خاتم؟ص؟، از دیرباز مورد توجه تمام انسان ها با زبان های  کریم به عنوان         قرآن 

کریم به منظور آشنایی اقوام و ملل مختلف با معارف  تمدن های مختلف بوده است و به همین خاطر لزوم ترجمه ی قرآن 

کتاب راهنمای بشر به شمار می رفته  کریم به عنوان  و حقایق آن، همواره یکی از ضرورت های تبلیغی برای معرفی قرآن 

است.

کریم. از آغاز بعثت پیامبر؟ص؟  کریم و ترجمه ی رسمی قرآن  ترجمه ی قرآن دو بخش است: ترجمه ی غیر رسمی قرآن 

کریم )ترجمه ناقص( شروع شد. ترجمه ی غیر رسمی قرآن 

که بالغ بر 316 نامه شمرده اند،  در این زمینه می توان به تعداد نامه های پیامبر؟ص؟ به بزرگان و پادشاهان ملل و اقوام 

کریم بود و سفیران  از قرآن  آیاتی  آنها شامل  از  کرد و چون این نامه ها به زبان عربی نوشته می شد قاعدتًا بعضی  اشاره 

که  پیامبر؟ص؟ آنها را به زبان آن اقوام ترجمه می کردند. عالوه بر این، پیامبر؟ص؟ بعضی از اصحاب خود را مأمور می کرد 

گروه مشخص  که رسمًا شخص معین و یا  کامل قرآن است  زبان های دیگر را یاد بگیرند. ترجمه ی رسمی قرآن، ترجمه ی 

کار  آن را انجام داده و شهرت یافته است. تعیین تاریخ دقیقی برای نخستین ترجمه ی رسمی قرآن به زبان های دیگر 

گر مقداری از آنها باقی مانده، بدون نام و نشان است.  کثر ترجمه ها یا از بین رفته است و یا این که ا ساده ای نیست زیرا ا

کریم دیده می شود و هر یک از این ترجمه ها، دارای ویژگی های  ع بسیاری در بین ترجمه های قرآن  در دوره ی معاصر، تنو

ساختاری خاصی هستند )نک: مروتی، 1394 ش، صص 47-29(. 
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از آن آیات  کریم  که بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره »ص« است، به بیان چهارده ترجمه ی قرآن  در این مقاله 

قمشه ای،  الهی  آقایان  ترجمه ی  از:  عبارتند  شده اند،  انتخاب  نمونه هایی  عنوان  به  که  ترجمه ها  این  می پردازیم. 

گرمارودی، مشکینی،  کاویانپور،  انصاریان، عبدالمحمد آیتی، بروجردی، پورجوادی، حجتی، طبری، فارسی، فوالدوند، 

معزی و مکارم شیرازی.

که مطابقت بیشتری  که بهترین ترجمه یا ترجمه ها  کوشش خواهد شد  با بررسی ترجمه ها و محتوای آیات مورد نظر، 

کریم از این نظر  کریم داشته باشند و نیز نقایص ترجمه ها بیان شوند. ضرورت نقد ترجمه های موجود قرآن  با متن قرآن 

کریم باشد. که وفادار به متن و مقصود قرآن  کامل و امین است  که ترجمه ای  حائز اهمیت است 

کریم در برخی موارد به درستی به ترجمه ی آیات قرآن نپرداخته است و  به نظر می رسد بسیاری از ترجمه های قرآن 

این مسأله در مورد ترجمه ی آیات مورد نظر این تحقیق نیز صادق است به طوری که برخی از این ترجمه ها، گناهان بزرگ 

که با مقام پیامبری ایشان سازگار نیست. به عنوان مثال  و لغزش های ناروایی به حضرت سلیمان؟ع؟ نسبت داده اند 

کشتن  که پیامبری همچون سلیمان؟ع؟ به جهت تماشای اسبان و قضا شدن نماز عصرش، به  آیا می توان تصور نمود 

گردن و ساق های اسب ها با شمشیر( اقدام نماید؟ این نوشتار در صدد پاسخ به مسائلی از این قبیل و تبیین  اسبان )زدن 

کاوی ترجمه های مذکور و تفسیر آیات مربوط می باشد. آیات مورد نظر و وا

ذکر آیات 3۰ تا 33 سوره ص و بیان ترجمه ها. 2
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ع  ع و زاری رجو کردیم، او بسیار نیکو بنده ای بود، زیرا بسیار به درگاه خدا با تضر و به داود )فرزندش( سلیمان را عطا 

کن( وقتی که بر او اسب های بسیار تندرو و نیکو را )هنگام عصر( ارائه دادند )و او به بازدید اسبان پرداخت  می کرد 30 )یاد 

که من از عالقه و حب اسب های نیکو از  گفت: )افسوس(  برای جهاد در راه خدا و از نماز عصر غافل ماند( 31 در آن حال 

که  کرد  خ بنهفت 32 آن گاه )با فرشتگان موکل آفتاب( خطاب  ذکر و نماز خدا غافل شدم تا آنکه آفتاب در حجاب شب ر

گردن اسبان  کشیدن بر ساق و یال و  کرد( و شروع به دست  گردانید )چون برگشت اداء نماز  )به امر خدا( آفتاب را بر من باز 

کرد( 33 کرد )و همه را برای جهاد در راه خدا وقف 

ب( انصاریان

کننده )به خدا( بود 30 ]یا دکن[ هنگامی  ع  و سلیمان را به داود بخشیدیم، چه نیکو بنده ای بود به راستی او بسیار رجو

گفت: من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم ]که نماز  کردند 31 پس  که در پایان روز اسب های چابک و تیزرو بر او عرضه  را 

کنم و همواره به آنها نظر می کرد[  کردم ]زیرا می خواهم از آنان در جهاد با دشمن استفاده  مستحب پایان روز است[ اختیار 

گردانید  که گفت:[ آنها را به من باز  کرده بودند  تا ]خوشید[ پشت پرده ی افق پنهان شد 32 ]اسب ها چنان توجه او را جلب 

گردن های آنها پرداخت 33 کشیدن به ساق ها و  پس ]برای نوازش آنها[ به دست 

ج( عبدالمحمد آیتی

سلیمان را به داود عطا کردیم. چه بنده ی نیکویی بود و روی به خدا داشت 30 آن گاه که به هنگام عصر اسبان تیزرو را 

گفت: من دوستی این اسبان را بر یاد پروردگارم بگزیدم تا آفتاب در پرده ی غروب  کردند 31  که ایستاده بودند به او عرضه 

کرد 33 گردنشان آغاز  گردانید پس به بریدن ساق ها و  پوشیده شد 32 آن اسبان را نزد من باز 

د( بروجردی

ع می کرد 30 ای رسول  ع و زاری رجو ما به داود سلیمان را بخشیدیم و او بنده ای نیکو بوده و به درگاه خدا بسیار با تضر

ما بیاد بیاور وقتی را که هنگام مغرب اسب های بسیار تندرو و زیبا بر سلیمان عرضه دادند 31 سلیمان با تأسف گفت شدت 
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عالقه ای که به اسب دارم مرا از یاد خدا غافل کرد و وقت نماز گذشت و آفتاب در پرده ی ظلمت پنهان شد 32 به فرشتگان 

گردن  کشید و سر و  گزارد اسب ها را بیرون  گردانید و چون برگشت و نماز  گفت با اجازه ی خداوند آفتاب را باز  موکل آفتاب 

آنها را زد تا همه مردند 33

هـ( پورجوادی

کردیم، چه بنده خوبی همواره روی به درگاه ما داشت. 30 چون غروبگاهان اسبان چابک و  سلیمان را به داوود عطا 

که آفتاب در پرده نهان شد 32 آن  گفت: من دوستی اسبان را به یاد پروردگارم برگزیدم تا آن گاه  تیز رو بر او عرضه شد 31 

گردن آنها پرداخت. 33 گردانید سپس به مسح ساق ها و  اسبان را نزد من باز 

و( حجتی

گشت می کرد و به یاد او بود 30  که همواره به سوی خدا باز  ما سلیمان را به داود بخشیدیم چه بنده ی نیکی بود چرا 

گفت: عالقه به  که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند 31 سلیمان  ای رسول ما به خاطر بیاور هنگامی را 

گردن آنها نهاد تا وقف  گردانید و چون برگرداندند عالمتی بر سر و  این اسبان مرا از ذکر خدا بازداشت 32 آنها را به من باز 

راه خدا باشند 33.

ز( طبری

که او است بسیار بازگردنده 30 و چون عرضه شد بر او به شبانگاه  و ببخشیدیم داود را سلیمان، و نیک بنده ای بود 

گردانید بر من و اندر ایستاد مالیدن  کرد خدای من تا 32 باز  اسبان نیکان 31 گفت: من دوست داشتم دوستی اسبان از یاد 

گردن ها 33 به ساق ها و 

ح( فارسی

کسب خشنودی خدا است 30 چون شامگاهی  و به داود سلیمان را فرزند بخشیدیم، خوشا بنده؛ بیگمان او در پی 
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گفت من به جای یاد پروردگارم، عشق به مال را در دل پروردم تا  اسبان تیزتک را به نمایش از برابرش عبور دادند 31 

گردنشان )و به راه خدا قربانی  کرد به تیغ نهادن بر ساق و  گشت 32 آنها را باز پس آورید. آن گاه بنا  خورشید در پس پرده 

کرد به توبه آن غفلت( 33

ط( فوالدوند

]طرف[  هنگامی که   .30 بود  ستایشگر(  )و  توبه کار  او  راستی  به  بنده ای؛  نیکو  چه  بخشیدیم،  داوود  به  را  سلیمان  و 

گفت: واقعًا من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم ترجیح دادم  کردند 31. ]سلیمان[  غروب، اسب های اصیل را بر او عرضه 

کرد به  گذشت و خورشید( در پس حجاب ظلمت شد 32. ]گفت: اسب ها[ را نزد من باز آورید پس شروع  تا )هنگام نماز 

کردن آنها در راه خدا( 33. گردن آنها )و سرانجام وقف  کشیدن بر ساق ها و  دست 

کاویانپور ی( 

کردیم، او بسیار نیکو بنده ای بود و پیوسته رو به درگاه خدا داشت. 30 وقتی که اسب های  و ما به داود، سلیمان را عطا 

از ذکر  گفت: محبت و عالقه ی من به اسب های خوب مرا  کردند. 31 سلیمان  را هنگام عصر به سلیمان عرضه  اصیل 

گفت( آنها را نزد من برگردانید و دستی بر پا و  کرد. 32 )سلیمان  پروردگارم )نماز عصر( غافل ساخت تا اینکه آفتاب غروب 

کشید و همه را صدقه داد 33. گردن آنها 

گرمارودی ک( 

که در پایان  کن( آن گاه را  که اهل بازگشت )و توبه( بود. 30 )یاد  و ما به داود، سلیمان را بخشیدیم )او( نیکو بنده بود 

گفت: من دوستی این اسبان را به یاد پروردگارم دوست  کردند. 31  روز بر او اسبانی استوار ایستاده ی تیز تک را عرضه 

گردانید. آن گاه  می دارم )و فرمان داد آنها را دواندند و به تماشا ایستاد( تا )از دیدگانش( پنهان شدند. 32 آنها را نزد من باز 

گردن ها )ی آنها( آغازید. 33  کشیدن به ساق و  به دست 
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ل( مشکینی

کننده )به سوی ما( بود. 30  ع  که بسیار رجو را بخشیدیم، نیکو بنده ای بود، حّقا  و ما به داود )فرزندش( سلیمان 

گفت: من دوستی اسبان جهاد را از سر یاد  که در پایان روز، اسبان نجیب و تندرو بر او عرضه شد. 31  )و به یاد آر( زمانی 

گردید  کرد )و یا مشغول تماشای اسب ها  پروردگارم دارم )و سرگرم تماشا شد( تا آنها از نظر غایب شدند یا خورشید غروب 

گاه( بر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا خورشید در حجاب شد  گفت: همانا من دوستی اسبان را )ناآ گذشت(  تا وقت وردش 

کرد به کشیدن دست به ساق ها و گردن ها )ی آنها  گردانید، پس شروع  کردم( 32 )گفت( اسب ها را باز  )پس من ترک اولی 

به قصد وقف نمودن همه در راه جهاد(. 33

ن( ترجمه ی معزی

که عرض شد بر او  گاهی  کننده. 30  و بخشیدیم به داود، سلیمان را، چه خوب بنده ای است، او است بسیار بازگشت 

گفت: همانا خوابیدم برای  گذارند(. 31  شامگاهان اسب صافنات تیزتک )که بر سه پا ایستند و نوک سم چهارم را بر زمین 

کرد دست سودن به  گردانیدش بر من پس آغاز  دوست داشتن اسبان از یاد پروردگار خویش تا نهان شد در پرده. 32 باز 

گردن ها. 33 ساق ها و 

س(  مکارم شیرازی

بود(. 30  او  یاد  به  )و  بازگشت می کرد  زیرا همواره به سوی خدا  بنده خوبی؛  به داوود بخشیدیم؛ چه  را  ما سلیمان 

گفت: من این اسبان را به خاطر  که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند. 31  به خاطر بیاور هنگامی را 

کنم( او هم چنان به آنها نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان  پروردگارم دوست دارم )و می خواهم از آنها در جهاد استفاده 

گردن های آنها  گفت:( بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید؛ و دست به ساق ها و  که  شدند. 32 )آنها به قدری جالب بودند 

کشید )و آنها را نوازش داد(. 33
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بررسی آیات از دیدگاه های مختلف. 3

که  کردیم  گفته است: هبه و عطیه به یک معنی است. به داود، سلیمان را عطا         وهبه الزحیلی در تفسیر این آیات 

کثر اوقات به طاعت و عبادت و انابه به  کننده است و در ا کننده به خداوند و توبه  بنده ی صالح خدا است زیرا بازگشت 

درگاه خداوند مشغول است. هنگامی که در زمان حکومت سلیمان در آخر روزی )عصر(، اسب ها به حضور او آورده شدند 

برای سلیمان، عرضه ی  روز  آن  گذاشت و عرضه ی اسب ها در  ارث  به  برایش  که پدرش داود  بودند  آنها، اسب هایی  و 

که از  گفت: این اسب ها را دوست دارم و آنها را اختیار می کنم بر دیگر چیزها، دوست داشتنی  نظامی بوده است، سلیمان 

آن، ذکر خدا و امتثال امرش حاصل شود نه دوست داشتن از روی هوی و شیفتگی و دلدادگی. آن اسب ها بسیار بودند، 

اسب ها می تاختند تا اینکه به سبب غبار و دوری مسافت از مقابل دیدگانش محو شدند. دوست داشتن اسب ها فقط برای 

گسترش دین بین مردم بوده است و این  اطاعت امر خداوند برای آمادگی جهاد در راه خدا و تقویت دین و ارکان آن و 

گفت: اسب ها را نزد من برگردانید و  که با نبوت و شرافت رسالت و داللت حال بر آن، موافقت دارد. سلیمان  تفسیری است 

که  گردن ها و پیشانی آنها پرداخت به خاطر محبت و تکریمی  کشیدن به ساق ها و  که عادت داشت به دست  همان گونه 

به اسب ها داشت و موجب خرسندی و مسرت او می شدند و هم چنین برای پیگیری اوضاع و احوال اسب ها برای آماده 

که سان  این سخن  و  برای جنگ در مقابل دشمنان و دفع غارت متجاوزان بودند.  آنها وسیله ای  زیرا  شدن در جهاد؛ 

کرد یا این که او تمام اسب ها را با شمشیر  دیدن اسب ها باعث شد سلیمان از نماز عصرش غافل شود تا خورشید غروب 

کر نعمت های پروردگارش  که شا کشت، صحیح نیست و از اسرائیلیات است و این تفسیر از پیامبری  کرد و  قطعه قطعه 

است، بعید است. )زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، 1411 ق، ج 23، صص 200، 201 و همو، التفسیر 

که روزی  الوسیط، 1427 ق، ج 3، صص 2205، 2204( در تاریخ طبری نقل شده است: »سلیمان، هزار اسب تازی داشت 

کردند و سلیمان از نعمت این جهان، دو چیز بیشتر دوست داشت: یکی اسب و دیگری سالح برای  همه را بر او عرضه 

که چون در بین چهار نماز: نماز  گرامی تر و نماز دیگر، »صالة وسطی« بود  کافران. نماز دیگر، فریضه تر بود و  کردن با  جنگ 

که از سبا آورده بودند بر او عرضه  بامداد و نماز پیشین و نماز شام و نماز خفتن بود به آن نماز وسطی می گفتند. آن اسبان 
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کردند، آفتاب فرو شده بود و نماز دیگر  شدند و آن اسب ها از پدرش داود به میراث بدو رسیده بود، چون نهصد اسب عرض 

کرد و گفت: خدای؟زع؟، دوستی مال در دل من افکند تا نماز از دل من بشد و آفتاب  از وقت گذشت، سلیمان خود را مالمت 

گر  که ا گردن بزد و علماء و مفسران این تفسیر را نپسندیدند  گردانید و ایشان را همه  گفت: این اسبان را باز  فرو رفت، پس 

گناهی بود؟ و خبر است از پیامبر؟ص؟ بر نیکو داشتن چهارپایان و نیز  سلیمان را سهو افتاد و نمازش فوت شد، اسبان را چه 

گفته شده: محمدبن حنیفه از حضرت علی؟ع؟ از معنی آیه ی >فطفق مسحًا بالسوق و االعناق< پرسید، فرمود: اسبان را 

جدا کرد تا از آن بهری به سبیل دهد و بهری بر ساق و بر گردن داغ نهاد تا غازیان بر او حرب کردندی و از بهر خویشتن هیچ 

گناهش باشد و این معنی سخت نیکوست.« )طبری، 1378ش، ج 1، ص432( در تفسیر المیزان  کفاره ی  باز نگرفت تا 

که به معنای اول روز است و »عشی« آخر روز و بعداز ظهر است. »صافات«  کلمه »عشی« در مقابل »غداة« است  گفته شده: 

که بر سه پای خود ایستاده و یکی را بلند می کند تا نوک سمش روی  جمع »صافنه« است و صافنه آن اسبانی را می گویند 

گویا حیوان از  که »واو« آن در جمع به »یا« قلب می شود و معنایش تندرو است  گیرد. »جیاد« جمع »جواد« است  زمین قرار 

گفته اند »اسب« است چون عرب، اسب  که  دویدن بخل نمی ورزد. »قال« به سلیمان بر می گردد و مراد از »خیر« به طوری 

گفته اند:  گره زده اند. بعضی هم  که فرمود: تا قیامت، خیر را به پیشانی اسب ها  را خیر می نامند. از پیامبر؟ص؟ روایت شده 

مراد از »خیر« مال بسیار است مانند آیه: >إن ترک خیرا< )البقره،180(.

که من محبتی را  )احببت( متضمن معنای ایثار است و )عن( به معنای )علی( است و منظور سلیمان؟ع؟ این است 

که آن را نیز دوست می دارم و یا  که عبارت است از نماز در حالی  که به اسبان دارم ایثار و اختیار می کنم بر یاد پروردگارم 

که در مقابل یاد پروردگارم نمی توانم از آن چشم بپوشم  که، من اسبان را دوست می دارم دوستی ای  معنایش این است 

تا خورشید غروب می کند. ضمیر در »تورات« به  از نمازم غافل می شوم  بر من عرضه می دارند  را  در نتیجه وقتی اسبان 

اری خورشید، غروب  تو  استفاده می شود.  کلمه ی »عشی«  از  ولی  بود  نیامده  نامش  قباًل  این که  با  بر می گردد  »شمس« 

کلمه »عشی« ذکر نمی شد. حاصل معنای آیه  گر منظور، خورشید نبود  کردن و پنهان شدن در پشت پرده ی افق است و ا

کردند، نماز از یادم رفت تا وقتش فوت شد  که وقتی اسبان را بر من عرضه  که من آن قدر به اسب عالقه یافتم  این است 
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کرد، البته عالقه ی سلیمان؟ع؟ به اسبان برای خدا بوده چون می خواست آنها را برای جهاد در راه خدا  و خورشید غروب 

کند پس حضورش برای عرضه ی اسبان به وی، خود عبادت بوده است و عبادتی او را از عبادتی دیگر باز داشته،  تربیت 

گفته اند: ضمیر در »تورات«  که هست نماز در نظر وی مهم تر از آن عبادت دیگر بوده است. بعضی دیگر از مفسران  چیزی 

از سان دیدن  که به اسبان داشت بعد  که: سلیمان از شدت عالقه ای  کلمه »خیل« بر می گردد و معنایش این است  به 

کلمه ی »عشی« در آیه ی  از آنها، هم چنان به آنها نگاه می کرد تا آن که اسبان در پشت پرده ی دوری ناپدید شدند، ولی 

گفتار نیست. ضمیر در »ردوها« نیز به »شمس«  قبل، مؤید احتمال اول است و دلیل نه در لفظ آیه و نه در روایات بر این 

کرد  که آفتاب را برگردانند تا او نماز خود را در وقتش بخواند، سلیمان شروع  بر می گردد و سلیمان؟ع؟ به مالئکه امر می کند 

کار را بکنند و این وضوی ایشان بوده، آن گاه او و  کردن و به اصحاب خود نیز دستور داد این  گردن خود را مسح  پاها و 

گفته اند:  اصحابش نماز خواندند و این معنا در بعضی از روایات ائمه اهل بیت؟ع؟ نیز آمده است. بعضی دیگر از مفسران 

که سلیمان دستور داد تا اسبان را دوباره برگردانند و چون  ضمیر در »ردوها« به »خیل« بر می گردد و معنایش این است 

کفاره ی سرگرمی به اسبان و غفلت از  کرد تا  کشید و آنها را در راه خدا سبیل  گردن های آنها دست  برگرداندند به ساق ها و 

نماز باشد. برخی دیگر گفته اند: ضمیر در »ردوها« به »خیل« بر می گردد ولی منظور از دست کشیدن به ساق ها و گردن های 

گردن آنها است چون مسح به معنای بریدن نیز می آید بنابراین سلیمان؟ع؟  آنها، زدن آنها با شمشیر و بریدن دست و 

گردن همه را با  ک شده و دستور داده آنها را برگردانند و ساق و  از این که اسبان او را از عبادت خدا باز داشته اند، خشمنا

کشته است ولی این تفسیر صحیح نیست چون چنین عملی از انبیا سر نمی زند. برخی از مفسران  شمشیر زده و همه را 

کرده و  گفته اند: سلیمان؟ع؟ اسبان را در راه خدا قربانی  کرده اند بر صحت این تفسیر و  ل  به روایت ابی بن کعب استدال

البد قربانی اسب هم در شریعت او جایز بوده، و این سخن به هیچ وجه صحیح نیست چون در روایت ابی، اصاًل سخنی 

کردن اسب به میان نیامده است. سلیمان؟ع؟ از عبادت، غافل و مشغول به لهو و هوی نشده بلکه عبادتی  از قربانی 

کرده است. )طباطبایی، 1390ق، ج17، صص202-204(. در تفسیر نمونه بیان شده: تعبیر »وهبنا« و  دیگر او را مشغول 

کوچک ترین غفلت ها و لغزش ها  که پیوسته به اطاعت خدا باز می گردد و از  تعبیر »نعم العبد« و تعلیل »انه اواب«، »کسی 
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که عالقه ی او به این  توبه می کند«، همه بیان گر عظمت مقام سلیمان؟ع؟  است. سلیمان؟ع؟  برای اینکه تصور نشود 

گفت: »من این اسبان را به خاطر یاد پروردگارم و دستور او دوست دارم«،  اسب های پرقدرت، جنبه ی دنیاپرستی دارد، 

که از مشاهده ی اسب های چابک و آماده برای  کنم. سلیمان  من می خواهم از آنها در میدان جهاد با دشمنان او استفاده 

جهاد با دشمن خرسند شده بود هم چنان آنها را نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان شدند، او دستور داد بار دیگر این اسب ها 

گردن های  گرداندند، سلیمان آنها را مورد نوازش قرار داد و دست به ساق ها و  گردانید، وقتی اسب ها را باز  را برای من باز 

آنها کشید و این گونه اظهار قدردانی از هر مرکبی، امری معمول است و این ابراز عالقه در برابر اسبانی که در جهاد در راه خدا 

کمک می کنند از پیامبر بزرگی هم چون سلیمان، تعجب آور نیست. ضمیر در »تورات بالحجاب« و »ردوها« به »اسب ها« 

کلمه ی »شمس« صریحًا در آیات نیامده در حالی که اسب ها »الصافنات الجیاد« صریحًا  بر می گردد نه به »خورشید« زیرا 

که صریحًا در آیات آمده است. >عن ذکر ربی< ظاهرش  گردد  کلمه ای باز  که ضمیرها به  ذکر شده و مناسب تر این است 

گر »عن« به معنی »علی« باشد یعنی من محبت اسب ها  که محبت این اسب ها ناشی از یاد و فرمان خدا بوده و ا این است 

آیا ممکن است  را به محبت پروردگارم ترجیح دادم و این معنی خالف ظاهر است. »ردوها علی« با لحنی آمرانه است، 

گردانند؟  که خورشید را باز  که با خدمتگذارانش صحبت می کند از خدا یا فرشتگان او بخواهد  سلیمان؟ع؟ با چنین لحنی 

مسأله ی »رد شمس« گرچه در برابر قدرت خدا، محال نیست اما مشکالتی دارد که جز در موارد قیام دلیل روشن، نمی توان 

به  یاد شده،  تفسیرهای  برخی  که طبق  در حالی  و تمجید سلیمان شروع می شود  با مدح  مربوطه  آیات  پذیرفت.  را  آن 

گر نماز، نافله بوده، رد شمس ضرورتی ندارد.  گر نماز واجب، ترک شده، توجیه آن مشکل است و ا مذمت او می انجامد. ا

این تفسیر »رد شمس« در روایات متعددی در منابع حدیثی وجود دارد ولی با بررسی سندی احادیث مشخص می شود 

که هیچ کدام سند معتبری ندارد و غالبًا روایات مرسله است. )مکارم شیرازی، 1371 ش، ج 19، صص 270-277( با این 

که ردالشمس برای امیرالمومنین علی؟ع؟ واقع شده است منافاتی ندارد  حال به نظر می رسد دور از عقل نیست آن چنان 

که برای حضرت سلیمان؟ع؟نیز واقع شود.
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4 .» دیدگاه ها در مورد »تورات بالحجاب« و »ردوها علّیَ

کتابهای تفسیری اهل تسنن بیان شده است: کسی که به »رد شمس« برای سلیمان نظر می دهد،         در روح المعانی از 

می گوید: آن مانند رد شمس برای یوشع و رد شمس برای پیامبر؟ص؟ در روز خندق است. و به روایتی از اسماء بنت عمیس 

که پیامبر؟ص؟ برای این که حضرت علی؟ع؟ برای اطاعت فرمان خدا و اطاعت رسول خدا؟ص؟  از پیامبر؟ص؟ اشاره می شود 

که خورشید را برای او برگرداند. در صحت این خبر، تردید وجود دارد و  از نماز عصر بازماند از خداوند در خواست می کند 

ع است و در سند آن احمدبن داود است  گفته: این حدیث بدون شک موضو ابن جوزی در الموضوعات آن را آورده است و 

که متروک الحدیث و کذاب است همان طور که دارقطنی هم آن را گفته است و ابن حبان گفته است: حدیث وضع می کرده 

گفته: این حدیث باطلی است و واضع آن غفلت  گفته است: این حدیث را ابن شاهین روایت کرده سپس  است و ابن جوزی 

کرده و متوجه عدم فائده ی آن نشده است زیرا نماز عصر با غیبت خورشید، قضا  نموده و به صورت فضیلت به آن نگاه 

گرداند )آلوسی، 1415ق، ج 12، ص186(. گرداندن خورشید آن را به ادا بر نمی  می شود و باز 

که برای سلیمان از دریا  که: این اسب ها، اسب هایی بال دار بودند  در مورد اسبهای سلیمان، از قول برخی نقل شده 

گفته شده: دو هزار اسب بال دار بودند و در نقلی، عایشه به  ج شدند و برای احدی، قبل و بعد از او نبوده است و نیز  خار

گفت: شنیدم سلیمان؟ع؟ اسب های بالداری داشته است، پیامبر؟ص؟ خندید تا اینکه دندان هایش نمایان  پیامبر؟ص؟ 

گفته هایی دور از ذهن و بعید است و به این اخبار توجهی نمی شود؛ زیرا خبر صحیح مرفوعی در آنها نیست و  شد. و اینها 

اسب های سلیمان از اسبانی بودند که نزد پادشاهان و سالطین بوده و بر او عرضه شدند تا خورشید غروب کرد و از نماز عصر 

گفته: نماز فریضه نبوده و آن نماز نافله ای  که نماز اول وقت از دست رفت و جبائی  غافل شد و در روایات اصحاب آمده 

کرد و نماز  کامل شود، خورشید غروب  گفته شده: قبل از این که سان دیدن از اسب ها  که در آخر روز می خواندند. و نیز  بوده 

گفت: اسب ها را برگردانید و  عصر سلیمان از دست رفت و او متوجه غروب خورشید نشد و به این خاطر اندوهگین شد، 

کسب رضایت االهی به خاطر این که اشتغال به اسب ها او را  گردن هایشان را با شمشیر زد و برای تقرب به خدا و  ساق ها و 

کرد. )آلوسی، 1415ق، ج12، ص183؛ سیوطی، 1404ق، ج5، ص309؛ عینی،  از طاعت خداوند باز داشت، آنها را قربانی 
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که  گفته شده: در »من ال یحضره الفقیه« از امام صادق؟ع؟ چنین نقل شده  بی تا، ج16، ص13(. در تفسیر نورالثقلین 

َظِر إلیها حتی تواَرِت الشمُس بالحجاِب َفقال  فرمود: »إّنَ سلیماَن بَن داوَد ُعِرَض علیه ذاَت یوٍم بالعشی الخیُل َفاشَتَغَل ِبالّنَ

ذیَن فاَتْتُهُم 
َ
صحاَبُه اّل

َ
َمَر أ

َ
ی َصالتی فی وقَتها، فردوها فقام فمسَح ساَقْیِه و ُعُنَقُه َو أ َصّلِ

ُ
وا الشمَس َعَلّیَ حتی أ

ُ
للمالئکِة: ُرّد

َغ َغاَبِت الشمُس و طلعِت النجوُم. و این روایت در  ی َفَلّما َفَر
َ
الِة ُثّمَ قاَم َفَصّل الصالُة معه بمثل ذلك و کان ذلك وضوَء هم ِللّصَ

کاشانی، 1415ق، ج4، ص 298( در برخی دیگر  تفسیر الصافی هم آمده است. )حویزی، 1415ق، ج4، ص454 و فیض 

از منابع نقل شده است که: سلیمان؟ع؟ به خاطر مشغول شدن به اسب ها از نماز عصر بازماند و در روایت اصحاب است که 

که می گوید: سلیمان به سان دیدن  کعب االحبار شنیدم  گفت: از  گذشت و ابن عباس به حضرت علی؟ع؟  اول وقت نماز 

گفت: اسب ها را نزد من برگردانید و آنها چهارده اسب بودند پس  گذشت پس  از اسب ها مشغول بود تا این که وقت نماز 

کشتن اسب ها ظلم نمود، حضرت  گرفت زیرا با  کشتند و خداوند، ملکش را در چهارده روز از او  دستورداد با شمشیر همه را 

گفت و سلیمان روزی به سان دیدن از اسب ها برای جهاد در مقابل دشمن، مشغول بود تا  کعب دروغ  علی؟ع؟ فرمود: 

گفت: به امر خدا خورشید را برایم برگردانید پس خورشید را  خورشید در پس پرده فرو رفت و به مالئکه ی موکل بر خورشید 

برگرداندند و نماز عصر را در وقتش خواند و انبیاء خدا ظلم نمی کنند و به ظلم دستور نمی دهند زیرا معصوم و مطهر هستند 

کاشانی،  )قمی، 1363ش، ج2، صص235، 234؛ طبرسی، 1372ش، ج8، ص741؛ عینی، بی تا، ج15، ص43؛ فیض 

1415ق؛ ج4، ص 299؛ حویزی، 1415ق، ج4، ص455؛ ری شهری، 1425 ق، ج11، ص76(. صاحب مفاتیح الغیب 

که )ردوها علی( به »رد شمس« اشاره داشته باشد، نزد من بعید است زیرا )صافنات( به صورت  معتقد است: این احتمال 

صریح ذکر شده است و )شمس( غیر مذکور است و بازگشت ضمیر به مذکور سزاوارتر از بازگشت ضمیر به مقدر است و ظاهر 

گر  الفاظ نیز داللت دارد بر این که هنگام تماشای تاختن اسب ها، آنها از دیدگانش محو شده اند و این معنا مناسب است. ا

که نماز عصرش ترك شد، با »احببت  کنیم  بازگشت ضمیر در )تورات بالحجاب( به )شمس( باشد و لفظ را بر این حمل 

ع و ناراحتی  گناه و جرم بزرگی است و حالت تضر حب الخیر عن ذکر ربی« منافات دارد. دیگر این که فوت شدن نماز عصر، 

که عاری از ادب، بعد از آن جرم بزرگ  و مبالغه در اظهار توبه به درگاه خداوند را به همراه دارد و »ردوها علی« تعبیری است 
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کالم را به رسول مطهر مکرمی اسناد دهیم! و  که از دورترین مردم نسبت به خیر، صادر نمی شود پس چگونه این  است 

گر این گونه بود دواعی بر نقل و اظهار آن بسیار  کل مردم دنیا آن را مشاهده می کنند و ا گر خورشید پس از غروب برگردد،  ا

که احدی آن را بیان نکرده است، فسادش را متوجه می شویم پس در )تورات بالحجاب( بازگشت ضمیر  بود و هنگامی 

کلمه ی )عشی( دورتر است. قائالن  کلمه ی )صافنات الجیاد( است و  کلمه ی ذکر شده، اولی است و آن  به نزدیک ترین 

که سلیمان؟ع؟ به خاطر مشغول شدن به اسب ها و از دست رفتن نماز عصرش، تمام اسب ها را با شمشیر  به این سخن 

کردند: ترك نماز، اشتغال به حب دنیا، فراموشی  کشت، انواعی از افعال مذموم را در سلیمان؟ع؟ جمع  کرده و  قطعه قطعه 

نماز و بعد با وجود این جرم بزرگ، عدم توبه و انابه به درگاه خدا، و این که خداوند را با تعبیر »ردوها علی« مورد خطاب قرار 

که به سلیمان؟ع؟ نسبت داده شده و لفظ قرآن  کبائری است  گردن اسب ها انداخت، اینها  داد و اینکه این معاصی را به 

به هیچ کدام از آنها داللتی ندارد)فخر رازی، 1420ق، ج26، صص391، 390(. در روض الجنان و روح الجنان نقل شده 

گوشت او به صدقه دادن است و از عبداهلل  کفاره و قربت و  کشتن اسب ها نه بر وجه عقوبت بلکه به جهت  گفته شده  که: 

کرام و محبت، و مسح، غسلی  عباس گفته شده، معنی مسح آن است که دست به ساق و گردن اسب ها می کشید بر سبیل ا

گردن و ساق آنها را  کرد و مسح اسب ها یعنی اینکه  گفتند: اسب ها را در راه خدا و راه جهاد وقف  باشد خفیف، بعضی دیگر 

کرد )ابوالفتوح رازی، 1408ق، ج 14، ص 274(. با عالمت داغ 

گفته شده: )تورات بالحجاب( به )شمس( بر می گردد و نماز عصر سلیمان؟ع؟ به خاطر دیدن  در تاریخ مدینه دمشق 

)تورات  گفته:  نیز  ابن کثیر  کر، 1415 ق، ج 22، ص241(  نماز عصر است)ابن عسا و »صالة وسطی«  اسب ها، فوت شد 

که در  را نزد من برگردانید  گفت: اسب ها  گفته شده منظور، اسب ها است. سلیمان؟ع؟  بالحجاب( یعنی خورشید و نیز 

کرد  گفته شده: با دست، عرق اسب ها را پاك  کشت و بر طبق نظر دیگری  اینجا دو نظر وجود دارد: با شمشیر، اسب ها را 

گفته اند:  که عادت رایجی بوده است. و آن چه بیشتر سلف بر آن متفق هستند، قول اول )رد شمس( است پس  همان طور 

کرد و این مطلب از علی بن ابی  گذشت و خورشید غروب  سلیمان؟ع؟ به دیدن اسب ها مشغول بود تا این که وقت عصر، 

گفته اند سلیمان، نماز را عمدی و بدون عذر ترك نکرد بلکه نمازش به جهت آمادگی  طالب؟ع؟ و دیگران روایت شده و 
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کثیر، قصص االنبیاء، 1388ق، ج2، صص 299، 298؛ همو،  افتاد)ابن  تأخیر  به  او  به  اسب ها  و عرضه ی  برای جهاد 

البدایة و النهایة، 1408 ق، ج 2، ص30؛ همو، تهذیب قصص االنبیاء، 1424ق، ص 345(.

از امام محمد  کتابًا موقوتًا< )النساء، 103( در روایتی  کانت َعَلی المؤمنیَن  >ِإّنَ الصالَة  مجلسی اول در تفسیر آیه ی: 

گر چنین  کرد و ا گر از این وقت بگذرد، فوت شود و جبران نتوان  که ا که: مراد از موقوت نه آنست  باقر؟ع؟ بیان نموده 

که حضرت سلیمان هالك می شد چون نماز را در غیر وقت فضیلت یا اختیار به جا آورد. و این مؤاخذه نیز نیست  می بود 

گر از وقت فضیلت بگذرد، قضا باشد  که ا گر چنین می بود  بلکه خود را از ثواب عظیم اول وقت محروم ساخته است و ا

گذشت و خداوند، آفتاب را از  که نمازش از وقت فضیلت  که حضرت سلیمان؟ع؟  هالك شود  یا مؤاخذه باشد می بایست 

جهت او برگردانید و او نماز را در وقت خود به جا آورد )محمدتقی مجلسی، 1416 ق، ج 3، صص 50-52( مجلسی دوم 

که: روزی بر سلیمان بن داود؟ع؟ اسب ها عرضه  از امام صادق؟ع؟ به این مضمون اشاره نموده  نیز در روایتی به نقل 

گفت: خورشید را برایم  شدند و به دیدن آنها مشغول شد تا اینکه خورشید در پس پرده ی غروب فرورفت پس به فرشتگان 

گردنش را مسح نمود و به  برگردانید تا نمازم را در وقتش بخوانم پس خورشید را برگرداندند پس به پا خاست و ساق ها و 

که با او بوده و نمازشان قضا شده بود به انجام آن عمل، دستور داد و آن وضوء آنها برای نماز بود سپس  گروه از یارانش  آن 

غ شد، خورشید غروب کرد و ستارگان پدیدار شدند)محمد باقر مجلسی، 1403  بلند شد و نماز خواند و هنگامی که از نماز فار

ق، ج 79، ص 341(.

در فتح الباری نیز بیان شده: منظور از »تورات بالحجاب« خورشید است و عدم ذکر »شمس« به جهت داللِت سیاق 

آیه 103  نیز ذیل  تفسیری دیگری  منابع  در  تا، ج 2، ص 36(  بی  است. )عسقالنی،  بر فهم شنوندگان  اعتماد  و  آن  بر 

که فقط در آن وقت، نماز  گر نماز، وقتی داشته باشد  گفته شده: ا سوره النساء، وجوب نماز بر مؤمنین بیان شده است و 

که  گفتند  که می  گر این گونه بود  که مصیبت است و ا خواندن جایز باشد و قبول شود و نماز در غیِر آن وقت، ادا نباشد 

کند، نمازش را خوانده بود در وقت خوانده بود و  گر قبل از آنکه خورشید، غروب  سلیمان بن داود؟ع؟ هالك شده بود و ا

که  وقت هیچ نمازی، طوالنی تر از نماز عصر نیست. پس نماز، تکلیفی واجب است اما آن مثل وقت حج و رمضان نیست 
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گر از دست برود، قضا شده است. )عیاشی، بی تا، ج 1، ص 274؛ بحرانی، بی تا، ج2 ، ص 168؛  وقت مشخصی دارد و ا

از سلیمان بن داود؟ع؟  که  که: نمازی  از پیامبر؟ص؟ چنین نقل شده  حویزی، 1412ق، ج1، ص 546( بر طبق روایتی 

در اول وقت، فوت شد نماز عصر بود و )عن ذکر ربی( به نماز عصر اشاره دارد و »صاله وسطی«، نماز عصر است و در روز 

التی  الصالة  انها  قال:  ثم  نارا  بیوتهم  اهلل  العصر، مال  الوسطی صالة  الصاله  فرمود:«شغلونا عن  پیامبر؟ص؟ چنین  احزاب، 

شغل عنها سلیمان بن داود حتی تورات بالحجاب ». )تستری، 1423 ق: ص 132؛ راوندی، 1405 ق: ج 1، ص 164؛ 

کنایه از خورشید است. )طوسی،  که )تورات بالحجاب(  کاظمی، بی تا، ج 1، ص 124( صاحب التبیان نیز معتقد است 

1409 ق: ج 8، ص 559( در روایتی از حفصه از پیامبر؟ص؟ چنین نقل شده: »و الصالة الوسطی صالة العصر و فضلها لکثرة 

که از سلیمان قضا شد، نماز عصر بوده  اشتغال الناس فی وقتها و اجتماع مالئکه الیل و النهار فیها«. و نماز مورد نظری 

است. )کاشانی، 1423 ق: ج 1، ص 381( در متشابه القرآن و مختلفه بیان شده: )حتی تورات بالحجاب( به اسب ها بر 

می گردد نه به خورشید زیرا ذکر اسب ها در آیه بوده است و ذکر خورشید در آیه نبوده است. )ردوها علی( یعنی اسب ها را 

گردن و ساق های اسب ها کشید و این عادت مردم است برای حفظ و صیانت و تکریم نسبت  نزد من برگردانید و دست به 

کردن با آن را مسح نمی نامد و برای شمشیر، ذکری آورده نشده است )ابن شهر  به اسب ها. و عرب، زدن با شمشیر و قطع 

به جهت  و  بالحجاب(، »شمس« است  )تورات  از  گفته شده: منظور  القرآن  احکام  در  آشوب، 1328ق، ج1، ص250(. 

گفته است )جصاص، 1415ق، ج3، ص189(. در مجمع البحرین هم، منظور  کنایه سخن  داللت حال بر خورشید از آن با 

کند، ذکری  که بر مضمر داللت  کالم، سخنی باشد  که در  گفته: عرب هنگامی  از )توارت بالحجاب( خورشید، ذکر شده و 

که منظور از )تورات  گفته شده  کلمه نمی آورد)طریحی، 1362ش، ج1، ص434(. در اضواء البیان هم نظیر این مطلب  از 

که داللتی بر آن وجود دارد، بسیار  کالم  کلمه ی غیر مذکور در  کالم عرب، بازگشت ضمیر به  بالحجاب( خورشید است و در 

که فاعل )تورات( شمس است یعنی آفتاب  است)شنقیطی، 1415ق ج2، ص392(. صاحب قاموس قرآن نیز معتقد است 

به پرده شده و غروب کرد و گفته اند: تماشای اسبان، سلیمان را از نماز بازداشت و به قول طبرسی، اول وقت نماز از او فوت 

شد و جبائی گفته: نماز واجبی فوت نشد بلکه نافله ای بود که در آخر وقت به جا می آورد. )قرشی، 1352ش، ج2، ص94( 
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کالم به صورت صریح آمده است  که در سیاق  در التحقیق بیان شده: ضمیر در )تورات و ردوها( به )صافنات( بر می گردد 

گرداندن اسب ها، به قصد محاسبه ی  گردن ها نیست و باز  و به معنای امر به برگرداندن خورشید و سپس مسح ساق ها و 

که  ثانویه و دوست داشتن آنها و یا به قصد ناراحتی به جهت انصراف از ذکر خدا بوده است و غرض از توجه به اسبان تیزرو 

از مصادیق خیر بوده اند، شمارش آنها در مقابل دشمن بوده است. )مصطفوی، 1417ق، ج6، ص256( در نقل دیگری 

و  از وجود اسب ها  برای اظهار مسرت  گردن و ساق های اسبان  از )ردوها علی( اسب ها است و مسح  گفته شده: منظور 

با پیامبری و  با شمشیر  کشتن اسب ها  لفظ قبول می کند و قول به  را، ظاهر  این تفسیر  و  آنها بوده است  مبارك داشتن 

عصمت انبیاء منافات دارد و با قول خداوند )نعم العبد إنه اواب( نیز منافات دارد)مغنیه، 1403ق، ص601(. در همین 

زمینه در الفتوحات المکیه نیز بیان شده: )تورات بالحجاب( یعنی اسبهای تندرو که مشتاق آنها بود از نظر محو شدند پس 

که تواری را مربوط به خورشید می دانند، پس در آن جا ذکری از خورشید نیست و  گفت: آنها را نزد من برگردانید. و مفسرانی 

که پیامبر؟ص؟ به  کرده اند در حالی  که می پندارند. آنان در این زمینه، حکایت های یهود در تفسیر قرآن را اخذ  نه از نمازی 

کند، امر پیامبر؟ص؟  کنیم و نه تکذیب پس هرکس قرآن را به روایت یهود تفسیر  کتاب را نه تصدیق  که اهل  ما دستور داد 

کند امر خداوند را رد کرده است زیرا خداوند امر فرمود که پیامبر؟ص؟ را اطاعت  را رد کرده است و هر کس امر پیامبر؟ص؟ را رد 

کنیم)ابن عربی، بی تا، ج 2، ص 207(.  کنیم و از اوامر او پیروی و از نواهی او دوری 

جمع بندی و ارائه ی نظر. 5

      در جمع بندی دیدگاههای مختلف در تفسیر آیات 30 تا 33 سوره؟ص؟ باید گفت: با توجه به روایت حضرت علی؟ع؟ 

کذب بوده است، پس این  کشتن اسب ها با شمشیر توسط سلیمان؟ع؟ و یا به دستور او،  که خبر  و ائمه؟ع؟ در این زمینه 

کشتن اسب ها  که مؤید این معنا هستند، قول به  خبر به صورت قطعی مورد پذیرش نیست و عالوه بر روایاتی از ائمه؟ع؟ 

که در ابتدای آیات مذکور نسبت به سلیمان شده یعنی )نعم العبد( و )انه اواب( و نیز با مقام پیامبری و عصمت  با مدحی 

انبیاء منافات دارد. سلیمان؟ع؟ به خاطر استفاده از اسبان در میدان جهاد و به خاطر یاد پروردگار و دستور او به اسب ها 

عالقه داشت. به نظر نگارندگان، منظور از )تورات بالحجاب( اسب ها است زیرا سیاق آیات در مورد اسب های سلیمان 



4۹ رسی موردی آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره ص( واکاوی برخی از ترجمه های قرآن )بر

گردن اسب ها عالقه و  کشیدن به ساق ها و  است و ضمیر )ردوها علی( نیز به اسب ها بر می گردد و سلیمان؟ع؟ با دست 

گر )تورات بالحجاب( به خورشید برگردد، )ردوها علی( نیز به  محبت و تکریم خود نسبت به آنها را نشان داده است. ا

گردانده  کرد و نماز سلیمان فوت شد، به امر سلیمان، خورشید باز  خورشید بر می گردد یعنی پس از اینکه خورشید غروب 

گردن ها، وضوی آنها برای نماز بوده است. )ردوها علی( تعبیری آمرانه است، چطور  می شود و منظور از مسح ساق ها و 

که خورشید  کند  که پیامبر خدا، سلیمان؟ع؟ با لحنی این چنین، از خداوند یا فرشتگان او درخواست  می توان تصور نمود 

را بازگردانند.

که افعال مذمومی را به سلیمان؟ع؟ نسبت می دهند، نمی توان اعتماد نمود و به نظر می رسد  پس به نقل قول هایی 

کنیم تا از اشکاالت مختلف،  که از متن آیات به دست می آید، انتخاب  بهتر است با ذهن خالی از پیش داوری، آنچه را 

غ شویم. فار

بررسی و نقد ترجمه های مذکور. 6

در تحلیل و نقد چهارده ترجمه ی مذکور، نظر نگارنده ی مقاله بیان می شود:

کلیدی اشاره شده است: غافل شدن از نماز عصر به جهت . 1 ترجمه ی الهی قمشه ای: در این ترجمه، به این موارد 

عالقه به اسب های نیکو، بازدید اسبان برای جهاد در راه خدا، غروب کردن خورشید، بازگرداندن آفتاب، اداء نماز، 

کردن آنها برای جهاد در راه خدا. گردن اسب ها و وقف  کشیدن بر ساق و یال و  دست 

کردن دوستی اسبان بر یاد پروردگار، نماز مستحب پایان روز، استفاده از . 2  ترجمه ی انصاریان: موارد اساسی: اختیار 

اسبان در جهاد با دشمن، پنهان شدن خورشید پشت پرده ی افق، بازگرداندن اسب ها به سلیمان، دست کشیدن 

گردن اسب ها برای نوازش آنها. بر ساق و 

خورشید، . 3 کردن  غروب  پروردگار،  یاد  بر  اسبان  دوستی  برگزیدن  اساسی:  موارد  آیتی:  عبدالمحمد  ترجمه ی 

گردن اسب ها. بازگرداندن اسب ها، بریدن ساق و 
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گذشتن وقت نماز؛ . 4  ترجمه ی بروجردی: موارد اساسی: شدت عالقه به اسبان، موجب غافل شدن از یاد خدا و 

گردن اسب ها. غروب آفتاب؛ بازگرداندن آفتاب؛ اداء نماز؛ زدن سر و 

اسبان، . 5 بازگرداندن  آفتاب،  غروب  پروردگار،  یاد  بر  اسبان  دوستی  برگزیدن  اساسی:  موارد  پورجوادی:  ترجمه ی 

گردن اسب ها. مسح ساق ها و 

گذاشتن . 6 ترجمه ی حجتی: موارد اساسی: عالقه به اسبان، موجب انصراف از ذکر خدا؛ بازگرداندن اسب ها؛ عالمت 

کردن در راه خدا. گردن اسب ها برای وقف  بر سر و 

کشیدن به ساق ها . 7 کرد خدا است، بازگرداندن اسب ها، دست  ترجمه ی طبری: موارد اساسی: دوستی اسبان از یاد 

گردن اسب ها. و 

تیغ . 8 اسب ها،  بازگرداندن  خورشید،  غروب  پروردگار،  یاد  جای  به  مال  به  عشق  اساسی:  موارد  فارسی:  ترجمه ی 

کردن آنها به توبه ی آن غفلت. گردن اسب ها و قربانی  نهادن بر ساق و 

گذشتن وقت نماز، غروب خورشید، . 9 ترجمه ی فوالدوند: موارد اساسی: ترجیح دادن دوستی اسبان بر یاد پروردگار، 

کردن آنها در راه خدا. گردن اسب ها و وقف  کشیدن بر ساق ها و  بازگرداندن اسب ها، دست 

از نماز عصر، غروب آفتاب، بازگرداندن . 10 کاویانپور: موارد اساسی: عالقه به اسب ها موجب غافل شدن  ترجمه ی 

گردن اسب ها و صدقه دادن آنها. کشیدن به پا و  اسب ها، دست 

 ترجمه ی گرمارودی: موارد اساسی: دوستی اسبان برای یاد پروردگار است، پنهان شدن اسبان از دیدگان سلیمان، . 11

گردن اسب ها. کشیدن به ساق ها و  بازگرداندن اسب ها، دست 

یا . 12 شدند  غایب  نظر  از  اسب ها  است،  پروردگار  یاد  سر  از  جهاد  اسبان  دوستی  اساسی:  موارد  مشکینی:  ترجمه ی 

اولی(،  پروردگار،)ترک  یاد  بر  اسبان  دوستی  گاهانه ی  ناآ ترجیح  گذشت(،  وردش  )وقت  کرد،  غروب  خورشید 



5۱ رسی موردی آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره ص( واکاوی برخی از ترجمه های قرآن )بر

گردن اسبان به قصد وقف نمودن همه در راه جهاد. کشیدن به ساق ها و  بازگرداندن اسب ها، دست 

ترجمه ی معزی: موارد اساسی: خوابیدن برای دوست داشتن اسبان از یاد پروردگار خویش، در پرده نهان شدن، . 13

گردن ها. کشیدن به ساق ها و  بازگرداندن، دست 

ترجمه ی مکارم شیرازی: موارد اساسی: دوست داشتن اسبان به خاطر پروردگار )برای جهاد(، پنهان شدن اسب ها . 14

گردن آنها برای نوازش دادن. کشیدن به ساق ها و  از دیدگانش، بازگرداندن اسب ها، دست 

نقد ترجمه ها. 7

( به اسب ها بر می گردد، ترجمه هایی       به نظر نگارندگان، با توجه به اینکه ضمیر در )تورات بالحجاب( و )رّدوها َعَلّیَ

کرده اند، دارای اشکال هستند یعنی ترجمه های  ح  گذشتن وقت نماز و بازگرداندن خورشید را مطر که غروب خورشید و 

که البته ترجمه مشکینی  کاویانپور و مشکینی،  الهی قمشه ای، انصاریان، آیتی، بروجردی، پورجوادی، فارسی، فوالدوند، 

صورت  به  و  است  ابهام  دارای  معزی  ترجمه ی  خورشید.  غروب  یا  اسبان  شدن  غایب  یعنی  اشاره کرده:  وجه  دو  هر  به 

صریح، معلوم نیست عبارت )نهان شد در پرده( به اسب بر می گردد یا خورشید. در )بازگردانیدش(، باز ابهام وجود دارد 

از بازگرداندن، اسب ها باشد  گردن ها( احتمال اینکه منظور  ولی در اینجا با توجه به عبارت )دست سودن به ساق ها و 

بیشتر است تا خورشید.

که  برگزیدن دوستی و عالقه به اسبان بر یاد پروردگار و انصراف از نماز و ذکر با بیان های مختلف، اشکال دیگر است 

کاویانپور و معزی دیده  در ترجمه های الهی قمشه ای، انصاریان، آیتی، بروجردی، پورجوادی، حجتی، فارسی، فوالدوند، 

اسب ها،  کشتن  است.  شده  ح  مطر پروردگار  یاد  بر  اسبان  دوستی  گاهانه ی  ناآ ترجیح  مشکینی،  ترجمه ی  در  می شود. 

گون بیان شده است. دوستی اسبان  گونا که در ترجمه های آیتی، بروجردی و فارسی به صورت های  اشکال دیگری است 

گرمارودی، مشکینی و مکارم شیرازی  که در ترجمه های طبری،  یا جهاد، نکته ی مثبتی است  و  یاد پروردگار  به خاطر 

که بازدید اسبان و استفاده از آنها برای جهاد در راه خدا بوده است  کرده اند  مشهود است. البته ترجمه های دیگری اشاره 
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که این  گردن اسب ها، متناسب با سیاق آیات است  کشیدن به ساق ها و  مثل ترجمه ی الهی قمشه ای و انصاریان. دست 

گرمارودی، مشکینی، معزی  کاویانپور،  ع در ترجمه های الهی قمشه ای، انصاریان، پورجوادی، طبری، فوالدوند،  موضو

گردن اسب ها برای نوازش آنها و  کشیدن به ساق ها و  که دست  و مکارم شیرازی به چشم می خورد ولی قابل ذکر است 

گردن اسب ها را به  کشیدن به ساق ها و  اظهار عالقه و محبت و تکریم آنها بوده است ولی بعضی از این ترجمه ها دست 

ح نموده اند.  کردن آنها در راه خدا )الهی قمشه ای، فوالدوند و مشکینی( و صدقه دادن آنها )کاویانپور( مطر منظور وقف 

کردن در راه خدا را بیان نموده است. در بین این  گردن اسب ها برای وقف  گذاشتن بر سر و  ترجمه ی حجتی، عالمت 

گرمارودی و مکارم شیرازی متناسب با سیاق آیات به ترجمه پرداخته اند. ترجمه ی  چهارده ترجمه، سه ترجمه ی طبری، 

کامل و خوب  »طبری« با وجود خالصه بودن، خوب است و ترجمه ی »گرمارودی« و ترجمه ی »مکارم شیرازی« به صورت 

که به طور اجمال به آنها اشاره شد و در بررسی  به بیان آیات مذکور پرداخته اند. ترجمه های دیگر دارای اشکاالتی است 

گردید. تفسیری نیز بیان 

جمع بندی و نتیجه گیری. 8

که سلیمان؟ع؟ بنده ی خوب خدا بوده است زیرا همواره رو به درگاه  گفت  گردید، می توان       با توجه با آن چه ذکر 

در  این عرضه ی اسب ها  )و  آورده می شوند،  به حضور سلیمان؟ع؟  تندرو  که اسب های  روزی)عصر(  خدا داشته است. 

گفت: من این اسبان را به خاطر یاد  نزد سلیمان، عرضه ی نظامی و برای آمادگی جهاد در راه خدا بوده است( سلیمان 

پروردگارم)و دستور خدا برای جهاد با دشمنان او( دوست دارم و به دیدن اسب ها مشغول شد تا این که اسب ها به سبب 

از مقابل دیدگانش پنهان شدند و دیدن اسب ها به قدری برایش دوست داشتنی و مسرت بخش  دوری مسافت و غبار 

کشیدن به  که او دستور داد بار دیگر این اسب ها را نزد من برگردانید و وقتی اسب ها را بازگرداندند، سلیمان به دست  بود 

که تماشای  گردن اسب ها برای نوازش آنها و ابراز عالقه و تکریم آنها پرداخت. در ترجمه و تفسیرهایی بیان شده  ساق ها و 

ع دستور  کرد و نماز عصرش قضا شد و به خاطر این موضو که آفتاب غروب  کرد  اسب ها آن قدر سلیمان را به خود مشغول 

که  گذشتن وقت نماز، دستور داد  گفته اند به سبب تماشای اسبان و  گردانند تا نمازش را بخواند و برخی  داد آفتاب را بر 



5۳ رسی موردی آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره ص( واکاوی برخی از ترجمه های قرآن )بر

که این مطلب با آیات قرآن منافات دارد و روایات وارده از ائمه؟ع؟ نیز آنها را تأیید  کشته شوند  تمام اسب ها با شمشیر 

نمی کند و از لحاظ عقلی و انسانی نیز قابل پذیرش نیست که گروهی از اسبان به خاطر فراموشی انسانی )غافل شدن از نماز 

عصر( کشته شوند و این جنایت از بسیاری از انسان های عادی نیز قابل تصور نیست پس چگونه می شود آن را به پیامبری 

که اول وقت نماز یا  کرده اند  که رسول خدا و دارای مقام عصمت است، اسناد داد؟! برخی نقل ها اشاره  هم چون سلیمان 

گذشت و سلیمان از ثواب عظیم اول وقت نماز، محروم ماند و آفتاب را برای او برگرداندند و او نمازش  وقت فضیلت آن 

گردن، اشاره به وضوی آنها برای نماز بوده  که مسح ساق ها و  را در وقت خود به جا آورد )نه در اول وقت( و بیان شده 

که ذکر شد اسب ها  است. به نظر می رسد برگشت ضمیر در )تورات بالحجاب( و )ردوها علی( به اسب ها است و همان گونه 

از دیدگانش محو شدند و دستور داد بار دیگر اسب ها را به حضورش بازگردانند و از روی محبت و عالقه و تکریم اسب ها 

که افعال مذمومی را به سلیمان؟ع؟  گردن و ساق های آنها پرداخت. ترجمه و تفسیرهایی  کشیدن به  به نوازش و دست 

نسبت می دهند مقام پیامبری را زیر سوال برده و با اهداف ترجمه ی قرآن که نشر معارف و حقایق قرآنی است، ناسازگارند.
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