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 ميقرآن کر بررسی ادبی داستان طالوت در
 1یرعلیپ یدل آرا نعمت

 

 چکیده
ی رخب زین وبقره قرار گرفته، تعاملی پویا با سیاق خود  سوره 252-244دل آیات  درداستان طالوت كه 

 یی خاص در متناشهیاندی هاامیپ انتقالی قبل و بعد از خود دارد؛ این انسجام درونی، با هدف هااقیسآیات 

اسرائیل، قانون ایجاد تعادل از طریق مقطع مهمی از تاریخ بنی لوت ضمن بیانداستان طا كوتاه بوده است.

مطرح كرده است. مضامین فرعی و محتوای  مضمون و موضوع اصلی عنوانبهدفع و غلبه در جوامع بشری را 

د وداستان، هریک در تعاملی پویا و فزاینده با موضوع اصلی قرار دارند. یکی از مضامین فرعی داستان، وج

ی كه برنامه خداوند، ایجاد تعادل در جوامع بشری معن نیبدتعادل میان تقدیر الهی و تدبیر انسان است؛ 

است، اما خداوند انسان را مسئول دانسته و او را به اقدام مناسب در این زمینه مکلّف كرده است. این اقدام 

بی سل، توكل و تالش است. ساختار ادای همچون صبر، استقامت، تسلیم، تومناسب در گروی خصال بایسته

ات رساند. گزینش واژگان، عبارداستان نیز به این ارتباط و تعامل پویای موجود میان موضوع و محتوا، مدد می

ی هایپردازتیشخصدهنده، های بیانیِ انسجامگیری از عناصر نمایشی، استفاده از سبکو جمالت، بهره

همچنین بیان بجا و مناسب عاقبت داستان و تصریح بر موضوع اصلی فرعی داستان،  ی اصلی وهاتیشخص

ی هاهای ساختار ادبی داستان هستند كه در خدمت پیاماین داستان، مؤلفه نوشت در آخرین آیهصورت پیبه

 نمایند.را به ذهن مخاطب القا كرده و تأكید و تثبیت می هاآنای آن بوده و اندیشه

 ی.پردازتیشخصی، داستان عناصرادبی، داستان طالوت، بررسی : واژگان كلیدی
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 طرح مسأله -1

متنی آن اثر از حیث موضوع، به عناصر درون توجهبررسی ادبی یا نقد ادبی یک اثر به معنی 

توان گفت یک متن ادبی، موضوع معینی دارد که از اهمیت محتوا و ساختار ادبی آن است. می

آن در ارتباطی تنگاتنگ با موضوع اصلی قرار داشته و از  موضوعی برخوردار است و محتوای

ها، اصطالحات، عبارات و جمالت در آن، طرح و مند است که گزینش واژهساختاری ادبی بهره

انسجام و پیوستگی وجود دارد. در داستان نیز که در مفهوم گسترده  هاآنهدف دارند و میان 

برحسب هدف خود،  سینوداستانی دارد، اژهیوی ی است هنری که ساختار هندسادهیپدخود، 

یمو آن را با عناصر تخیلی در هم  ندیگزیبرمرا  هاطیمحو  هاتیشخص، هاتیوضع، حوادث

داستان تاریخی یا مستند که به نقل بی  برخالف تا هدف فکری معینی را تأمین کند. زدیآم

، بستانی)اختگی و تخیلی توجهی ندارد به امور س اساساًو  پردازدیموقایع تاریخی  وکاستکم

 .(14-13ص، ص1ج، 1384

 روابط از یحاک و کنندیمدر عین اینکه رویدادها و حوادث واقعی را نقل  قرآنهای داستان 

وقایع تاریخی نبوده و تنها  وکاستکمیباما مشتمل بر نقل  هستند مختلف یدادهایرو انیم یعلّ

 ربکنند که عالوه عناصری از داستان را برگزیده و مطرح میو  هاتیشخصها، ها، صحنهموقعیت

، هاتیشخصی پردازتیشخص و مکان وی ذهنی و داللت اجمالی بر زمان هایرسازیتصو

 کردیرو با قرآن هایداستان یبررس لذا .دهندیمرا تبیین کرده و مورد تأکید قرار  قرآنهای اندیشه

 و قرآن خاص یهنر و یادب زبان به توجه با ، همراهیدرون انسجام نیا کشف یمعن ، بهیادب

 با یاازهت ارتباط یبرقرار یمعن قرآن، به متن به یادب رویکرد .است آن یاشهیاند یهاامیپ کشف

 نتأمی جهت قرآن، در اتیآ یدرون انسجام و یوستگیپ از که است یادب اثر کی عنوانبه آن

 .داردیبرم هپرد مهم ییهاامیپ انتقال و مشخص یاهداف

ویا و مثابه تدابیر بیانی برای انتقال پهای زبان هنری و ساختار ادبی قرآن که بهبرخی از مؤلفه

گیری هدفمند از کلمات و عبارات، اند از: بهرههای قرآنی هستند، عبارتشمول اندیشهزمان

استان، از د شدهنتخاباهای گیری هدفمند از اشارات و تصریحات، ایجاد ارتباط میان موقعیتبهره

از داستان و به  شدهنشیگزهای دهنده در میان فرازها و صحنههای بیانیِ انسجاماستفاده از سبک

 ی قصه که برای انتقال پیام، مفید و مؤثرند. کشف پیوندهاتیشخصهایی از جنبه گذاردن شینما

های پژوهشی در زبان ادبی احتترین سهای قرآنی، یکی از مهماندیشه میان زبان ادبی قرآن با

کریم است. این مقاله، داستان طالوت را که در سوره بقره بیان شده است، با این رویکرد  قرآن

 کند.قرار داده و بررسی می توجه مورد
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 پیشینه -2 

ی التصوير الفن»ای را با عنوان مقاله بار نینخستپژوه مشهور مصری، سید قطب، مفسر و ادب

ز نگاه باید ا قرآندر مجلة المقتطف نوشت و در مقدمه آن تأکید کرد که آیات « کرميال القرآن یف

هنری  مورد دقت و تحقیق قرار گیرند. او در کتابی که با همین عنوان به رشته تحریر  -ادبی

 قرآنهنری آیات  -های ادبی( به بررسی جنبه1359ی عابدی، تهران، محمدعلدرآورد )ترجمه: 

. های ادبی متنوع نظیر تشبیه و تمثیل و..ازی و تقابل، تخیل حسی و شیوهاز حیث تصویرس

پرداخت و بحث تناسق و هماهنگی و انسجام میان الفاظ و معانی را مطرح نمود. او همچنین به 

، ارتباط مقاطع مختلف یک قصه در هاآنهای قرآنی از حیث اغراض دینی در بررسی داستان

 پرداخت. دستنیازاو با غرض آن سوره و مواردی  های مختلف با یکدیگرسوره

الدین قطب« قصص االنبیاء»از سید صدرالدین بالغی و « قصص قرآن»هایی همچون در کتاب

های انبیا بدون بررسی هنری و زیباشناسی مطرح شده اهلل جزایری، داستانراوندی و سید نعمت

تحلیل عناصر ادبی و »تحت عنوان  (. خلیل پروینی کتابی111، ص1392وحیدی مطلق، ) است

(. سید ابوالقاسم 1379تهران: فرهنگ گستر، ) به رشته تحریر درآورد« های قرآنهنری داستان

( و محمود بستانی 1378، نیالثقل داررا نگاشت )قم: « های قرآنیمبانی هنری قصه»حسینی، 

ه درآوردد به رشته تحریر را در دو جل« های قرآنیهای هنری داستانپژوهشی در جلوه»کتاب 

ها را از های هنری داستان( و جلوه1384های آستان قدس رضوی، : بنیاد پژوهشمشهد، 3)چ

 خالصه مطرح کرده است.  طوربهها و در بسیاری موارد ها و شخصیتحیث صحنه

 ،اصغر حبیبی، مجتبی بهروزی)علی« های قرآن کریمهای روایی داستانواکاوی مؤلفه»مقاله 

، تابستان و پاییز 2کریم، ش قرآنای رشتههای میانابراهیم خلیفه، فصلنامه تخصصی پژوهش

 های قرآن کریم پرداخته است.های روایی داستان( به مؤلفه49-37، صص1391

)مهدی وحیدی مطلق، سید رضا موسوی، میثم تارم، « قصص قرآن درهای هنری جلوه»مقاله 

 قصص( به کلیاتی راجع به اهداف 128-109، صص1393، پاییز 19فصلنامه مطالعات قرآنی، ش

 پرداخته است. ع() یموسو  ع() میابراههایی نظیر پردازی شخصیتی و شخصیتقرآن

ان، به ساختار ادبی داست توجهپرداخته و با  قرآنداستان طالوت در  این مقاله از منظری نو به

های اصلی و فرعی، تأثیر عملکرد و اقدام آنان ، شخصیتهاآنموضوع اصلی و محتوای مرتبط با 

که با توجه  است آن بردیگر این تحقیق عبارتبه ؛کندرا در تأمین غرض اصلی داستان تبیین می

ع محوری متن و یافتن موضو انسجام وبه پیوستگی  توجه ازبه سازوکار نقد ادبی که عبارت است 
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تن، تأثیر م ی القای پیام فکریراستا در، گریکدی رموجود ب هایمؤلفهتأثیر و تأثر  نییتب وآن 

 تبیین کند. ایِ این داستانهای موجود در داستان طالوت را در تأمین پیام اندیشهمؤلفه

 طالوت داستان درعناصر داستانی  -3

 کند. بدین معنا کهشود که متن را ادبی میهایی اطالق میادبیات نگارش به مجموعه شیوه 

گری همچون مندی از عناصر تصویرهمچون گزینش هدفمند کلمات و عبارات، بهرههایی مؤلفه

ناعات های ادبی، صپردازی، آرایه، شخصیتوگوهاگفتی، تگریرواتشبیه، استعاره، تمثیل و... 

ها، تکرارها و تأکیدها و... در جهت بیان ها و اطنابها و ایجازها، تطویلبیانی و بدیعی، حذف

میر، ) ار رودککالم به اقتضائاتال پیام اصلیِ متن مورد استفاده، بجا و متناسب با موضوع و انتق

 (.80-76ص، ص1387

تاه ی است. در این داستان کوبررسقابلادبیات داستان طالوت در قرآن کریم نیز از این منظر  

، ه مبارکه بقره طرح شده استسور 252-244و در دل سیاق  251-246که در مجموعه آیات 

های ادبی های جذاب و به یکدیگر مرتبط وجود دارد که برخی از شیوهتعداد زیادی صحنه

که عناصر داستانی متعددی در آن  طورهمانکار رفته است به هاآنمخصوص یک اثر ادبی در 

 اند از:یی است. برخی از این عناصر داستانی عبارتشناساقابل

 قوع داستاناشارات هدفمند به زمان و مکان و -3-1

زمان و مکان مشخصی را تعیین نکرده و این  صراحتبهقرآن کریم در بیان داستان طالوت، 

یتی های شخصهای فراتاریخی و ویژگیامر برای تأمین یک هدف هنری است و آن تأکید به پیام

این ابهام، به جهت  باوجوداما  است؛های مذکور در داستان فرامکانی شخصیت -فرازمانی

متن از عنصر نمایشی و ایجاد پیوند ذهنی مخاطب با داستان، به صورتی هدفمند  شدن ورداربرخ

و با تعابیر خاصی، تنها به دورانی که داستان در آن جریان دارد اشاره کرده است تا مخاطب 

تری بیش توجهضمن دریافت محدوده تقریبی زمان و مکان ماجرا، به مضامین و محتوای داستان 

کند که این داستان مربوط به معلوم می ﴾یُموَس َبْعِد ِمْن﴿با ذکر عبارت  246د. در آیه مبذول دار

 َلُهُم ِلَنِبي   َقاُلوا ِإْذ﴿ع( است و این برهه زمانی با عبارت ) یموسای از زمان، پس از حضرت برهه

شود که این ماجرا شود و معلوم میر میت( دقیق246/ 2)بقره:  ﴾اللَِّه َسِبيِل ِفي ُنَقاِتْل َمِلکًا َلَنا اْبَعْث

هایی و سال وارد سرزمین مقدس شده ع() یموساسرائیل پس از مربوط به زمانی است که بنی

شود ( معلوم می246/ 2)بقره:  ﴾َأْبَناِئَنا َو ِدَياِرَنا ِمنْ  ُأْخِرْجَنا َقْد َو﴿بر آنان گذشته است. با عبارت 
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هایی با ها و جنگاند، درگیریائیل در سرزمین مقدس ساکن شدههایی که بنی اسرکه در آن سال 

اسرائیل شکست خورده و از سرزمینشان رانده شده بودند از بنی نیازاشیپاند که اقوامی داشته

را به  اسرائیلهایی از سرزمین بنیاما در این مقطع زمانی، آن اقوام با یکدیگر متحد شده و بخش

ی و پذیرش این درخواست: نبد. همچنین درخواست تعیین پادشاه از تصرف خود درآورده بودن

( نشانگر مقطع تاریخی پایان عصر داوران 247/ 2)بقره:  ﴾...َمِلکًا َطاُلوَت َلُکْم َبَعَث َقْد اللََّه ِإنَّ﴿

 توجه با. (177، ص 2، ج1362، یطالقان) اسرائیل استو آغاز دوران حکومت و پادشاهی در بنی

 350 حدود وعصر داوران پس از دوران یوشع، جانشین حضرت موسی )ع( آغاز شده  هنکیابه 

توان فهمید که مکان قصه، سرزمین (، می94ص، 1382سال به طول انجامیده )سلیمانی اردستانی، 

 ع( است.) یموسپس از حضرت  سال 450-400مقدس و زمان قصه حدود 

 توالی منطقی حوادث -3-2

 دارای توالی هستند، منطقاًدث حاکی از یکدیگرند و در میان حوادثی که در این داستان، حوا

لوت اسرائیل نسبت به انتخاب طاوقتی سران بنی مثالعنوانبهارتباط دقیق برقرار شده است. 

د: کننپادشاه اعتراض کرده و عدم توان مالی او را دلیل محکمی بر ادعای خود عنوان می عنوانبه

َْْت َلْم وَ  ِمْنُه ِباْلُمْلِک َأَحقُّ  َنْحُن وَ  َعَلْيَنا اْلُمْلکُ  َلهُ  َيُکوُن َأنَّى َقاُلوا﴿ / 2)بقره:  ﴾اْلَماِل ِمنَ  َسَعة  ُي

سازند که عبارت از مبنا قرار دادن انتسابات ی خود را آشکار میذهن ساختار( درواقع 247

چه ریشه در فرهنگ عبرانی  مبانی نیا شدن حکومت است. دارعهدهمالی در  قدرت وخانوادگی 

طلبانه آنان داشته باشد، از عدم تمکین حقیقی آنان ریشه در طرز فکر منفعت چه وو یهودی آنان 

 ردی پیش رو هاصحنه در رامخالفت آنان  احتمال لذاکند، انتصاب پادشاه حکایت می برابر در

محتمل دانست که بعدها در سپاه  توانمی رونیازاکند. ی مخاطب عام، تقویت میبراداستان،  نیا

 ربمند نبوده و ی پادشاه منتصب، از استقامت الزم بهرههمراه در طالوت افرادی یافت شوند که

وضعیت و عملکرد آنان  249 در آیه کهآنچنانی خود عمل کنند. شخص افکار ای ومنافع  اساس

 َفَلْيسَ  ِمْنُه َشِربَ  َمْنَف ِبَنَهرٍ  ُمْبَتِليُکْم اللََّه ِإنَّ َقاَل...﴿در صحنه ابتالی الهی و کارزار بیان شده است: 

 (.249/ 2)بقره:  ﴾ِمْنُهمْ  َقِليال  اِإلَّ ِمْنُه َفَشِرُبوا... ِمنِّي

ی از شروط کی( 88، ص1394، سموئیل نبی )نعمتی پیرعلی، هاآنهمچنین وقتی در پاسخ به 

 َطَفاُهاصْ  اللََّه ِإنَّ َقاَل﴿کند: عنوان می اصلی استحقاق این منصب را تخصص و زیادت در علم

بینی است که طالوت قابل پیش منطقاً( 247/ 2)بقره:  ﴾…اْلِجْسِم َو اْلِعْلِم ِفي َبْسَطة  َزاَدُه َو َعَلْيُکْم
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ی به اتکاهای خاصی داشته و با گذاریـ ه تخصص خود، در حوادث این داستان، تأثیرواسطبه

ی امتحان خداوند از لشکریان شده و استقامت مجر، 149در آیه  کهچناننآدیشد آن، تدابیری را بین

 َلْم َمنْ  وَ  ِمنِّي َفَلْيَس ِمْنهُ  َشِربَ  َفَمْن﴿کند: را محک زده و سپاه خود را غربال می هاآنو تبعیت 

( و در صحنه رویارویی سپاه اندک 249/ 2)بقره:  ﴾…ِبَيِدهِ  ُغْرَفة  اْغَتَرفَ  َمِن اِإلَّ ِمنِّي َفِإنَُّه َيْطَعْمُه

در میان سپاه خود را مدیریت  جادشدهیای تزلزل و ترِس خوببه وخود با دشمن، به اذن الهی 

ُهْم ُمالُقوا قاَل الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَّ ﴿: فرابخواندکرده و آنان را به صبر و استقامت و ثبات قدم در جنگ 

 باوجود ( و249/ 2)بقره:  ﴾ٍة َغَلَبْت ِفَئة  َكِثرَية  ِبِإْذِن اللَِّه َو اللَُّه َمَع الصَّاِبِريناللَِّه َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَل

 وُهْمَفَهَزُم﴿اذن خداوند، سپاه دشمن را شکست دهد:  به ونابرابری دو سپاه، از عهده جنگ برآمده 

 .(251/ 2)بقره:  ﴾…اللَِّه ِبِإْذِن

 ندهدههای بیانی انسجامسبک -3-3

های بیانی است و در قرآن کریم فراوان مورد استفاده قرارگرفته است و تکرار، یکی از سبک

تواند به یک آموزه دینی معین، می لذادهد، تر از حد معمول بر یک گزاره را نشان میتأکید بیش

 برجستگی خاصی بدهد.

( 62، ص1387میر، مخاطب را به موضوع مهمی در کل سوره ) توجهشود که تکرار، گاه می

کند. مثالً در سوره بقره و در مجموعه آیاتی که داستان طالوت جلب  -دریک سیاق مستقل نه و-

 ﴾َترَ  َلْم َأ﴿( سه بار عبارت 258-243آیات ) استمربوط به آن در دل آن جای گرفته  اقیس و

سیاقِ مربوط  که آخرین آیه از سیاقِ قبل از–مطرح شده  243تکرار شده است، نخست در آیه 

این است که مرگ و زندگی به دست خداست و  آناصلی  موضوع و -به قصه طالوت است

 َلْم َأ﴿الهی مُرده و سپس زنده شدند:  فرمانبهکند که برای تبیین آن ماجرای قومی را مطرح می

)بقره:  ﴾…َأْحَياُهْم مَُّث ُموُتوا اللَّهُ  َلُهُم َقاَلَف اْلَمْوِت َحَذَر ُأُلوفٌ  ُهْم َو ِدَياِرِهمْ  ِمْن َخَرُجوا الَِّذينَ  یِإَل َتَر

 واقعاً به وقوعدر ابتدای این آیه حکایت از این دارد که این ماجرا  ﴾َتَر َلْم َأ﴿(، عبارت 243/ 2

کار رفته منزله یک مثال است که در مقام تعجب از وقوع آن ماجرا بهو این تعبیر بهپیوسته است 

 (.290، ص1ق، ج 1407زمخشری، ) است

 یِإَل َتَر َلْم َأ﴿کار رفته است: نیز به 246در آغاز داستان طالوت و در آیه  ﴾َتَر َلْم َأ﴿عبارت 

آموزی از مخاطب را به حقایق عبرت توجهعبارت  نیا .﴾…یُموَس َبْعِد ِمنْ  ِإْسَراِئيَل َبِني ِمْن اْلَمَلِإ
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 یواقع( و همین بیانگر 177، ص2، ج1362لقانی، طا) کنداسرائیل جلب میتاریخ پرماجرای بنی 

 است.  داستان بودن

و  ﴾…ِهَربِّ ِفي ِإْبَراِهيَم َحاجَّ الَِّذي یِإَل َتَر َلْم َأ﴿فرماید: است که می 258مورد سوم در آیه 

در دربار نمرود و اثبات توحید را مطرح کرده  ع() میابراههای حضرت احتجاج ماجرای واقعیِ

 آَمُنوا لَِّذيَنا َوِليُّ اللَُّه﴿هستند با قاعده کلی  ﴾َترَ  َلْم َأ﴿سه آیه که مشتمل بر عبارت است. این 

ها و مثال منزلهبهمطرح شده ارتباط داشته و  257در آیه  که ﴾…النُّورِ  ِإَلى الظُُّلَماِت ِمَن ُيْخِرُجُهْم

 259-243در مجموعه آیات  ﴾َرَت َلْم أَ ﴿تکرار  قتیحق درباشند و مصادیق این قاعده کلی می

 . است های واقعی از هدایت الهینمونهبه این قاعده کلی و با ذکر  دادن توجهسوره بقره، 

 مجموعه آیاتی از چند سیاق( قرار) یبافتتوان گفت داستان طالوت در دل می بیترتنیابه

خرین در آ رونیازادارند، گرفته است که از انسجام برخوردار بوده و ارتباط مفهومی با یکدیگر 

سه  های آنماجراها و حق بودن پیام بودن یواقعبر آیه مربوط به داستان طالوت و برای تأکید 

 (.252/ 2)بقره:  ﴾اْلُمْرَسِلنيَ  َلِمَن ِإنََّک َو ِباْلَحقِّ َعَلْيَک َنْتُلوَها اللَِّه آَياُت ِتْلَک﴿فرماید: می ماجرا

منزله به -مربوط به داستان طالوت است اقیس ازآخرین آیه  که-از سوی دیگر این آیه 

 َبْعَضُهْم لنَّاَسا اللَِّه َدْفُع اَل َلْو َو﴿نوشت برای داستان طالوت است و بالفاصله بعد از عبارتِ پی

( که بیانگر غرض و پیام اصلی داستان است، واقع شده 251/ 2)بقره:  ﴾…اْلَأْرُض َلَفَسَدِت ِبَبْعٍض

های داستان را از ی شخصیتهاینیآفرنقشحقیقت این پیام را مورد تأکید قرار داده و  و در

کند. ، تحت مشیت خداوند و از سوی دیگر، متأثر از مشیت و خواست انسان، معرفی میسوکی

 البته، این دو مشیت در طول همدیگرند.

 عبارات یا كلمات كلیدی تصویرساز -3-4

کار رفته است که در ضمن ایجاز و ستان، عبارات یا کلماتی بهدر چند موقعیت در این دا

ها و گفتگوها، بیشترین تأثیر را در تصویرسازی و ذهنیت بخشیدن به حذف بسیاری از صحنه

 کند.مخاطب ایفا می

 ﴾َأْبَناِئَنا َو ِدَياِرَنا ِمْن َناُأْخِرْج َقْد وَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي ُنَقاِتَل اَألَّ َلَنا َما َو َقاُلوا﴿عبارات:  مثالعنوانبه -1

اسرائیل با شدت و حدّت از ، قوم بنیآنگذارد که در ای را به نمایش می( صحنه246/ 2)بقره: 

ه و برای گرفت دست بهکنند که حکومت بر آن قوم را نبیّ خود درخواست تعیین یک جانشین می
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 وَ  ِدَياِرَنا ِمْن ُأْخِرْجَنا َقْد وَ ﴿ارد و عبارت انتقام از دشمنان، لشکری را برای جنگی بزرگ گسیل د

 (.165، ص4، ج1365صادقی تهرانی، ) رساندشتاب و انتظار آنان را بر این امر می ﴾َأْبَناِئَنا

 درکقابلشان برای جهاد با دشمنان پس با این عبارات، احساس درونی آنان و خواست قلبی

ر عمل پایمردی نداشته و از حضور در جنگ سرباز است. اگرچه سردمداران و اکثریت قوم د

 (.246/ 2)بقره:  ﴾اِلِمنَيِبالظَّ َعِليٌم اللَُّه َو ِمْنُهْم َقِليال  اِإلَّ َتَولَّْوا اْلِقَتاُل َعَلْيِهُم ُکِتَب َفَلمَّا﴿زدند: 

رخواست د اسرائیل که از قتال سر باز زدند، صحنهای از بنیبرای عده« الظاملني»انتخاب کلمه 

ه آن جیدرنتکند که ای توأم با اصرار و ابرام قوم، تصویر میپادشاه و اقدام برای جهاد را صحنه

ای دوسویه میان آنان و خداوند منعقد شده است گردهمایی و درخواست پرشور، گوئی معاهده

 اند.معاهده، متصف به وصف ظالم گشته آنتخلف آنان از  لیدل بهکه 

( از لشکری عظیم 249/ 2)بقره:  ﴾ِباْلُجُنوِد َطاُلوُت َفَصَل َفَلمَّا﴿در عبارت  «جنود»کلمه  -2

یی تنهابه( و این کلمه 58ص، 2ج، 1377قرشی، ) استکند. جنود جمع کلمه جند حکایت می

رود، بر این کثرت مبالغه کار میکند و وقتی جمع آن بهداللت بر کثرت افراد و ادوات جنگی می

 نفر عنوان شده است هزار هشتادرو در برخی تفاسیر، رقم این لشکر عظیم، زاینشده است. ا

 َيةَ آ ِإنَّ﴿(. این عبارت بالفاصله بعد از بیان معجزه تابوت در آیه 89، ص3، ج1360طبرسی، )

 َتْحِمُلُه َهاُروَن آُل َو یُموَس آُل َتَرَک ِممَّا َبِقيٌَّة َو َربُِّکْم ِمْن َسِکيَنٌة ِفيِه التَّاُبوُت َيْأِتَيُکُم َأْن ُمْلِکِه

در نقل آن ماجراست  قرآن( مطرح شده و حاوی شیوه هنری خاص 248/ 2)بقره:  ﴾…اْلَماَلِئَکةُ 

پس  اسرائیلسازد که همه بنیکه همراه با ایجاز و اقتصاد در بیان، این معنا را به ذهن منتقل می

/ 2قره: )ب ﴾َقِليال  اِإّل َتَولَّْوا﴿به رهبری طالوت: از حضور در جنگ  هاآناکثریت  زدن باز سراز 

، 1، ج1384بستانی، ) (، با معجزه تابوت، با طالوت همراه شده و لشکری عظیم مهیا کردند246

 (.72ص

 ﴾…ُجُنوِدهِ  وَ  وَتِبَجاُل اْلَيْوَم َلَنا َطاَقَة اَل َقاُلوا َمَعهُ  آَمُنوا الَِّذيَن وَ  ُهوَ  َجاَوَزُه َفَلمَّا﴿عبارات  -3

امتحان به نهر آب بیان شده است. در این امتحان، طالوت به اذن خداوند،  ( در پی249/ 2)بقره: 

بعیت و ت بریفرمانلشکریان تشنه را در هنگام رسیدن به نهر آب مورد آزمایش قرار داده و میزان 

 تمشکدند یا به میزان یزند. در این آزمایش جز عده اندکی که از آب نهر ننوشیآنان را محک می

دادند، یتشکیل م آن رااز آب نوشیده، اما متذکر شده و از آب سیراب نشدند، بقیه لشکر که اکثر 

 (.249/ 2در امتحان مردود شدند )بقره: 
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کند که در این امتحان موفق اشاره به گروهی از لشکر می ﴾َمَعهُ  آَمُنوا الَِّذيَن َو ُهَو﴿عبارت 

طالوت باقی مانده بودند. طبق برخی روایات، آن عده قلیلی که از آب نهر شده و در لشکر 

 َلَنا َطاَقَة اَل َقاُلوا﴿(. عبارت 451، ص2، ج1360طباطبایی، ) ننوشیدند سیصد و سیزده نفر بودند

وفق در آزمایش را داشته و از مداللت بر عدم استقامت همین گروه  ﴾ُجُنوِدِه َو ِبَجاُلوَت اْلَيْوَم

 کند. پسویی بر سختی و دهشتناک بودن صحنه جنگ و عدم توازن دو لشکر داللت میس

کند که دو گروه متخاصم با ِعدّه و عُدّه غیرهمسان در مقابل یکدیگر ای را به ذهن منتقل میصحنه

 اند.اند و برخی از افرادِ گروه اندک، دچار ترس و تزلزل شدهقرار گرفته

 اللَّهُ  َو اللَِّه ِبِإْذِن َکِثرَية   ِفَئة   َغَلَبْت َقِليَلٍة ِفَئٍة ِمنْ  َکْم اللَِّه اُقوُمَل َأنَُّهْم َيُظنُّوَن يَنالَِّذ َقاَل﴿عبارات  -4

کند؛ گروهی از ( حکایت از مناقشه دو گروه در سپاه طالوت می249/ 2)بقره:  ﴾الصَّاِبِرينَ  َمَع

و آنان را بر اعتماد به سنن  اندنیقکه اهل یاند و گروهی دیگر مؤمنین که به ترس دچار شده

 َعَلْيَنا َأْفِرْغ َربََّنا اَقاُلو ُجُنوِدِه َو ِلَجاُلوَت َبَرُزوا َلمَّا َو﴿کنند. عبارات الهی و صبر در معرکه تشویق می

 کند( از سویی سختی و دشواری وضعیت جنگ را القا می250/ 2)بقره:  ﴾…َأْقَداَمَنا َثبِّْت َو َصْبرًا

 و درنتیجه حضور یکپارچه سپاه را در نیقی اهلو از سوی دیگر تأثیرپذیری گروه متزلزل را از 

تعداد مؤمنین را در ذهن نبرد، به تصویر کشیده و در ضمن، روحیه استقامت و توکل لشکر کم

 کشد.مخاطب به تصویر می

ی عتماد بر خداوند در جنگاین صحنه نقطه اوج داستان است که تنها سیصد و اندی مبارز با ا

این صحنه و دعا و التجاء مؤمنین، مخاطب را در موقعیتی  حالنیدرعشوند اما نابرابر حاضر می

 (.88، ص1، ج1384بستانی، ) دهد که در انتظار پیروزی طالوت و مؤمنین همراه اوستقرار می

بحران که نقطه اوج  آنگشایی از گره( لحظه 251/ 2)بقره:  ﴾اللَّهِ  ِبِإْذِن َفَهَزُموُهْم﴿عبارت  -5

( و همه رویدادهای آن جنگ نابرابر را در این 88ص، 1ج 1384بستانی، ) داستان بود، است

هایی از نبردی نابرابر اما توأم با رشادت، استقامت و پایمردی جمله کوتاه جمع کرده و صحنه

و به شکلی مناسب به ذهن کشد و سنت نصرت و یاری الهی را بجا مؤمنین را به تصویر می

 سازد.مخاطب منتقل می

 ها در خدمت پیام اصلی داستانتوالی سریع صحنه -3-5

شود. اسرائیل با سموئیل نبی)ع( آغاز میکه گفته شد، داستان با گفتگوی سران بنی طورهمان

داوند خ کنند که سموئیل، پادشاهی را از جانباسرائیل درخواست میدر این گفتگوها، سران بنی
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برای آنان تعیین کند تا به فرماندهی و سرپرستی او، با دشمنان جهاد کنند. در اولین آیه از این 

ذیرش اسرائیل در پکند از تردید او نسبت به سران بنیداستان، پرسشی که سموئیل مطرح می

 ِإْن َعَسْيُتمْ  ْلَه َقاَل…﴿کند: حکم الهی و تعیین پادشاه و نیز پایمردی آنان در جهاد حکایت می

 (.246/ 2)بقره:  ﴾…ُتَقاِتُلوا اَألَّ اْلِقَتاُل َعَلْيُکُم ُکِتَب

ی کرف ساختاراز این طریق است که مخاطب، شناخت اجمالی از آنان پیدا کرده و شخصیت، 

گیرد. بعد از این درخواست است که بالفاصله، نیت قرار می توجهو انگیزه مشکوک آنان مورد 

، شدهنییعتمخالفتشان با پادشاهِ  سپس وی آنان در درخواست برای تعیین پادشاه فکر ساختارو 

رمال فرمان الهی ب مقابل دری پیشین هاسنتانجماد بر  ای وطمع در کسب مقام پادشاهی  خاطر به

 َنْحُن َو َعَلْيَنا اْلُمْلُک َلُه وُنَيکُ  یَأنَّ واَقاُل َمِلکًا َطاُلوَت َلُکْم َبَعَث َقْد اللََّه ِإنَّ َنِبيُُّهْم َلُهْم َقاَل َو﴿شود: می

 (.247/ 2)بقره:  ﴾…ِمْنُه ِباْلُمْلِک َأَحقُّ

کی پس از ی پس از این صحنه برای تبیین، تأکید و تزاید پیام اصلی داستان، حوادث دیگر

شود یرح مها و گفتگوهای مؤثر در انتقال پیام، مطدیگری در اوج ایجاز و همراه با گزینش صحنه

 َطاُلوتُ  َلَفَص َفَلمَّا﴿و با بیان آزمایش استقامت لشکریان توسط طالوت و غربال شدن لشکر: 

( سپس مواجهه 249/ 2ره: )بق ﴾…ِمنِّي َفَلْيَس ِمْنُه َشِربَ  َفَمنْ  ِبَنَهٍر ُمْبَتِليُکْم اللَّهَ  ِإنَّ َقاَل ِباْلُجُنوِد

سنت الهی در نصرت اهل ایمان و اهل صبر، از زبان اهل  باقیمانده آن لشکر با سپاه انبوه دشمن،

 ﴾الصَّاِبِريَن َمَع اللَُّه َو لَِّهال ِبِإْذِن َکِثرَية  ِفَئة  َغَلَبْت َقِليَلةٍ  ِفَئٍة ِمْن َکْم﴿شود که: یقین چنین اعالم می

 (.249/ 2)بقره: 

 َبَرُزوا مَّاَل َو﴿شده است:  تقویت روحیه سپاه مؤمنین با توکل و توسل به خداوند مطرح آنگاه

/ 2)بقره:  ﴾اْلَکاِفِرينَ  اْلَقْوِم َلىَع اْنُصْرَنا َو َأْقَداَمَنا َثبِّْت َو َصْبرًا َعَلْيَنا َأْفِرْغ َربََّنا َقاُلوا ُجُنوِدهِ  َو ِلَجاُلوَت

(. 251/ 2قره: )ب ﴾للَِّها ِبِإْذِن َفَهَزُموُهْم﴿شود که: ( و نتیجه این نوع عملکرد بالفاصله مطرح می250

 َبْعَضُهمْ  النَّاَس اللَِّه َدْفُع اَل َلْو َو﴿گیرد که در آیه این نتیجه با پیام اصلی داستان در تزاید قرار می

( مطرح شده است و این 251/ 2)بقره:  ﴾اْلَعاَلِمنَي یَعَل َفْضٍل ُذو اللََّه نَِّکل وَ  اْلَأْرُض َلَفَسَدِت ِبَبْعٍض

 یفرازوفرودهاسازد که تمام روشنی مورد تأکید قرار داده و به ذهن مخاطب منتقل میبهپیام را 

ریزی و مشّیت الهی است و از سوی دیگر، در حیات یک فرد یا اجتماع، از سویی تحت برنامه

هایی انسان دست بهگروِ نحوه خواست، مشیت، اراده و عملکرد انسان است و خداوند همواره 

ظلم و فساد و طغیان را دفع کرده و جامعه  شرنگیزه و عمل، از صالح برخوردارند، که در فکر، ا

 رساند.را به تعادل می
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 ی داستانهاامیپ -4 

را به یک مضمون اصلی یا پیام اصلی و  هاآنتوان این داستان مضامین متعددی دارد که می

 دارند با پیام اصلی داستان چند مضمون فرعی تقسیم کرد. همه این مضامین فرعی رابطه نزدیکی

 کند.می مطرح راشمول که یک قانون الهیِ زمان

 پیام اصلی: قانون ایجاد تعادل از طریق دفع و غلبه -4-1

 نیترمهمکند و یکی از می مشخص راپیام، یک جمله خبری است که قصد و غرض داستان 

اصلی  امیپ .(251، ص1396، بصیری) چرخدیمبر محور آن  عناصر گریدعناصر داستان است که 

در داستان طالوت این است که هر نوع تدافع میان خیر و شر، حق و باطل، افراد، جماعات و 

این قانون  (.311، ص1تا، جخطیب، بی) ، موجب حیات و ایجاد تعادل در جامعه استهاامت

( مطرح شده 251/ 2)بقره:  ﴾اْلَأْرُض َسَدِتَلَف ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم النَّاَس اللَِّه َدْفُع اَل َلْو َو﴿در عبارت 

(. سپاه طالوت، 251/ 2)بقره:  ﴾اللَِّه ِبِإْذِن َفَهَزُموُهْم﴿است:  آمدهاست. در عبارت ابتدائی این آیه 

در شرایطی ناامیدکننده قرار داشته و  کهیدرحالغالب گشتند،  هاآندشمنان را شکست داده و بر 

شمار قرارگرفته بودند، اما خداوند دشمن مقابل جنود و لشکریان بی با تعداد سپاهیان اندک در

 ورطبهرا دفع کرده و از فساد زمین جلوگیری نمود. دفع و غلبه در این داستان و در این آیه، 

 مشخص در سه مرحله تحقق یافته است:

 (251/ 2)بقره:  ﴾َجاُلوَت َداُوُد َقَتَل َو اللَِّه ِبِإْذِن َفَهَزُموُهْم﴿ -الف

شکست سپاهی عظیم توسط گروه  چراکهمطرح شده است؛  شردر این عبارات، مرحله دفع 

م طلیعه اعطای فضلی عظی ع() داودآن سپاه توسط  فرماندهاندکی از مؤمنین و از میان برداشتن 

 ﴾…َيَشاءُ  ِممَّا هُ َعلََّم َو اْلِحْکَمَة َو اْلُمْلَک اللَّهُ  آَتاهُ  َو﴿که در جمالتِ  هاستآناسرائیل و غلبه به بنی

ر اسرائیل ب، بنیع() داودکند که پیش از ( بیان شده است. این عبارات داللت می251/ 2)بقره: 

 رسیدند نظراتفاقپادشاهیِ طالوت اجتماع نداشتند اما در مورد آن حضرت، همگی به این 

، 1360طبرسی، ) است در این عبارت، نبوت« حکمة»(. منظور از 264، ص3، ج1418بیضاوی، )

 داود( نیز به مقام نبوت 20/ 38: )ص ﴾…اْلِحْکَمَة آَتْيَناُه َو ُمْلَکُه َشَدْدَنا وَ ﴿(. در آیه 96، ص3ج

 (.126، ص8، ج1415/ آلوسی، 263، ص16، ج1408ابوالفتوح رازی، ) تصریح شده است ع()

و  ن دفع و غلبه استآن، بیان قانو امیپ وتوان گفت مضمون اصلی داستان طالوت پس می

رو اینگردد. ازای قرین است و در این سنت الهی، فضل خداوند متجلی میاینکه هر دفعی با غلبه
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/ 2)بقره:  ﴾اْلَعاَلِمنَي یَعلَ  َفْضٍل ُذو اللََّه ِکنَّل وَ ﴿فرماید: انتهای آیه و بعد از طرح این قانون می در

 توسط اهل شرکند که عبارت است از دفع اهل به فضل الهی اشاره می بیترتنیابه( و 251

 عبارتاسرائیل، این دفع و غلبه بنی خصوص در( که 82، ص15تا، جمراغی، بی) ریخصالح و 

و تحقق فضل الهی در  ع() داوده جهاد طالوت و شجاعت واسطبهاز دفع لشکر جالوت  است

مقتدر دینی در میان  و ظهور حکومت ع() داودنبوت و حکومت به  زمانهمقالب اعطای 

 اسرائیل که مصداقی از غلبه حق و حکومتِ اراده خداوند در عالم است.بنی

 ی فرعیهاامیپ -4-2

که گفته شد پیام اصلی در داستان طالوت، بیان یک قاعده کلی تاریخ یعنی قانون  طورهمان

ه بعضی از لیوسبهره که خداوند هموا بیترتنیابهاست؛  دفع و غلبه و ایجاد تعادل در جامعه

کند و چون جمعیت و گروه فاسدی به و فساد بعضی دیگر از مردم جلوگیری می شرمردم، از 

انگیزد قدرت رسیدند و باعث فساد و تباهی در جامعه بشری شدند، خداوند گروهی دیگر را برمی

اد تض نوع کاین یآسوده سازند و  هاآن شرتا در مقابل آن گروه ایستادگی کنند و جامعه را از 

توان گفت تاریخ، صحنه نبرد نیروهای رو میو تقابل میان نیروهای فعال جامعه است. ازاین

ها موجب ایجاد تعادل در جامعه و جلوگیری از تباهی و فساد در متخاصم است که این درگیری

 (.574، ص1، ج1376جعفری، ) شودجامعه می

 اند از:عبارت هاآنکند که برخی از مشخص میی فرعی سوره را هاامیپاین نکته مهم، 

 غلبه وقانون دفع  تحقق دربایسته مؤمنین  خصال ریتأث -4-2-1

 های تخاصمی ایجاد شده درتوان نقش حساس مؤمنین در صحنهقانون دفع و غلبه، می بر بنا

ن داستان یبه وضعیتی که در ا توجهداستان طالوت و با  اساس برطول تاریخ را استنباط نمود. 

های توان برخی از ویژگیمی -که همانا وضعیت دشوار جنگ و جهاد است-شود ترسیم می

بایسته مؤمنین را تبیین نمود که در تحقق قانون دفع و غلبه و ایجاد تعادل در جامعه مؤثرند. 

 اند از:برخی از این صفات بایسته عبارت

 ندهاز فرما بریفرماناراده قوی و روحیه  -4-2-1-1

های دشوار جنگ و جهاد از فرمانده در موقعیت بریفرمانمندی از اراده قوی و روحیه بهره

سوره بقره فهمید، آنجا که خداوند، سپاهیان خسته و تشنه طالوت را با  249توان از آیه را می
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 زکند که هر کس از آب نهر بنوشد اکند؛ طالوت به سپاهیان خود گوشزد مینهر آب آزمایش می 

)بقره:  ﴾…ِمنِّي َفَلْيَس ِمْنهُ  ِرَبشَ  َفَمْن ِبَنَهٍر ُمْبَتِليُکْم اللََّه ِإنَّ َقاَل ِباْلُجُنوِد َطاُلوُت َفَصَل َفَلمَّا﴿او نیست: 

کند که مخالفت با امر فرمانده موجب خروج داللت بر این می ﴾ِمنِّي َفَلْيَس﴿(. عبارت 249/ 2

رو شایستگی (. ازاین317، ص1تا، جماوردی، بی) گرددن میی از گروه اتباع و یاراخاط فرد

اما کسی که از آن نهر ننوشد، شایستگی حضور  ؛حضور در میدان دشوار جهاد را نخواهند داشت

های (؛ زیرا در هنگام سختی و صحنه90، ص1، ج1417نووی، ) در میدان جنگ را خواهد داشت

 تساز فرمانده را دارا بریفرمانو پایمردی بوده و توان دشوار ابتال، دارای اراده قوی و استقامت 

 .استو این امر یکی از عوامل مؤثر در تحقق غلبه 

 صبر و استقامت -4-2-1-2

( بر اوضاع سخت و دشوار 249/ 2)بقره:  ﴾ُجُنوِدِه َو ِبَجاُلوَت اْلَيْوَم َلَنا َطاَقةَ  الَ  َقاُلوا﴿عبارت 

کند. در پاسخ به این گروه، یک قاعده کلی و لوت داللت میگروه مؤمنین در مصاف با سپاه جا

 اللَّهُ  َو اللَِّه ِبِإْذِن ة  َکِثرَي ِفَئة   َغَلَبتْ  َقِليَلٍة ِفَئٍة ِمْن َکْم﴿شود: جاری می نیقی اهلسنت الهی بر زبان 

شرط الزم  این است که پیروزی از جانب خداست و ( و آن قاعده249/ 2)بقره:  ﴾الصَّاِبِرينَ  َمَع

 های آن است؛ زیرا این صبر وبرای تحقق پیروزی، صبر و پایداری در جنگ و مصائب و سختی

حوی، ) رسانداستقامت، معیت خداوند را به همراه داشته و خداوند مؤمنین صبور را یاری می

 (.578، ص1، ج1424

اد و ثرت تعدو غلبه خیر، منوط به ک شرتوان گفت طبق قانون دفع و غلبه، دفع پس می

فراوانی آالت و ادوات جنگی نیست، بلکه وابسته به روحیه استقامت و صبر رزمندگان است؛ 

 زیرا این صبر و استقامت در شرایط دشوار موجب تأیید، حفظ و نصرت الهی خواهد شد.

 میان تقدیر و تدبیر تعادل وجود -4-2-2

که اساساً خداوند برنامه هستی را  شود این استیکی از مسائلی که در این داستان مطرح می

دیگر عبارتداند؛ بهکند ولی انسان را نیز مسئول دانسته و موظف به اقدام مناسب میمعین می

عبیر توان با دو تمیان قضای الهی و اختیار انسان، تعادلی مناسب برقرار است. از این تعادل می»

 (.184، ص1387)میر، « یاد کرد« تدبیر»و « تقدیر»
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ی خوببه( 251/ 2: )بقره ﴾…اْلَأْرُض َلَفَسَدتِ  ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم النَّاَس اللَِّه َدْفُع اَل َلوْ  َو﴿عبارات 

داوند به خ -در معنای مطلق و گسترده آن-و غلبه خیر  شردفع  چراکهبیانگر این تعادل است؛ 

عرفی شده است؛ زیرا این دفع، وابسته به نوع عملکرد مؤمنین م کهیدرحالنسبت داده شده 

جهت حضور در مصاف حق و باطل  هاآنترین ، غربال شدن مؤمنین و گزینش خالصنیازاشیپ

دهد که ( مطرح شد و این امر نشان می249/ 2)بقره:  ﴾…ِبَنَهٍر ُمْبَتِليُکْم اللََّه ِإنَّ َقاَل﴿در آیه 

حکایت از اخالص در اعمال دارد،  ینوعبهکه  از فرمانده بریفرمانمندی از اراده قوی در بهره

از جانب خداوند و تحقق تقدیر الهی منوط  شردفع  گریدعبارتبهیکی از مصادیق تدبیر است. 

 بری است.به تدبیر مؤمنین در صحنه کارزار است و یکی از این تدابیر، فرمان

قوی است،  ای همچون، اخالص و ارادههای بایستهبری که حاکی از ویژگیعالوه بر فرمان

( صبر و بردباری و استقامت 250/ 2)بقره:  ﴾َأْقَداَمَنا َثبِّْت َو َصْبرًا َعَلْيَنا َأْفِرْغ َربََّنا َقاُلوا﴿عبارات 

ه این خود کند کرا نیز تدبیری دیگر معرفی می شرو پایمردی در شرایط دشوارِ مقابله با نیروهای 

، رشدفع  درتوان گفت که تقدیر الهی رو میینحاصل التجا و پناهندگی به خداوند است. ازا

را و التجای به خداوند است؛ زی اتکامنوط به تدبیر انسان از جهت استقامت و بردباریِ حاصل از 

)بقره:  ﴾للَِّها ِبِإْذِن َفَهَزُموُهْم﴿بری است که عبارت در پی این التجا و آن صبر و استقامت و فرمان

ت را شکس شررا دفع کرده و نیروهای  شرد که مؤمنین به اذن خداوند، کن( آمده و بیان می251/ 2

زمینه حکومت مؤمنین است:  شدن فراهمغلبه یافتند و حاصل این دفع و غلبه،  هاآنداده و بر 

 (.251/ 2)بقره:  ﴾اْلُمْلَک اللَُّه آَتاُه َو﴿

 الهی برنامه در نیمؤمنمشاركت  عاملو پاداش،  ابتالسنت  -4-2-3

 ها در این عرصه وو آزمایش است تا انسان ابتالتعالیم قرآن، حیات انسان عرصه  اساس بر

 اْلَحَياَة َو اْلَمْوَت َخَلَق الَِّذي﴿های خود به سطح برتری از حیات ارتقا یابند: در چارچوب مسئولیت

از حیات، منوط به احسن بودن (. ارتقا به سطح برتری 2/ 67)ملک:  ﴾َعَمال  َأْحَسُن َأيُُّکمْ  ِلَيْبُلَوُکْم

های الهی است. ها در گروِ موفقیت و پیروزی در ابتالئات و آزمایشعمل انسان است و همه این

مندی از پاداش مطرح شده و اختیار انسان و در پی آن بهره ابتالدر داستان طالوت نیز بحث 

شدند و گروه پیروز در این است، آنجا که لشکر تشنه طالوت به نیاشامیدن از آب نهر آزمایش 

( به پاداش خود دست یافتند که عبارت بود از 249/ 2)بقره:  ﴾ِمنِّي َفِإنَُّه َيْطَعْمُه َلْم َمْن َو﴿امتحان 

 (. 779، ص1، ج1412/ شبر، 123، ص1، ج1410کاشانی، ) اهللدر میان حزب ماندن یباق
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به  که در این امتحان با التجای هاآنی رویارویی با سپاه انبوه جالوت، ابتالی دیگری بود برا 

 َثبِّْت َو ْبرًاصَ  َعَلْيَنا َأْفِرْغ َربََّنا َقاُلوا﴿و: سخداوند و درخواست صبر و ثباتِ قدم و پیروزی از یک

( و اقدام و عمل مؤثر در جنگ از سوی 250/ 2)بقره:  ﴾اْلَکاِفِرينَ  اْلَقْومِ  یَعلَ  اْنُصْرَنا َو َأْقَداَمَنا

( به پاداش خود رسیدند که عبارت بود از شکست دشمن و 251/ 2)بقره:  ﴾َفَهَزُموُهْم﴿ر: دیگ

 َعلََّمهُ  َو اْلِحْکَمَة َو اْلُمْلَک اللَُّه آَتاُه َو﴿: ع() داودبرقراری حکومت دینِی مقتدر توسط حضرت 

 اخت.ای دیگر از حیات انسان را محقق س( که مرحله251/ 2)بقره:  ﴾َيَشاُء ِممَّا

ترین پاداش آنان، مشارکت در برنامه الهی و تحقق توان چنین گفت که مهمدر حقیقت می

توان گفت این تقدیر الهی در دفع فساد و وضع صالح در روی زمین بود. بر این اساس می

های الهی تأکید دارد و آن عبارت است از اینکه هر آزمون و داستان بر جنبه خاصی از پاداش

ر هر سطح، همان پاداش پیروزی در ابتالی سطح پیشین است و بدین ترتیب مشارکت ابتالئی د

 شود.ترین پاداشی است که به مؤمنین عطا میدر طرح الهی و کمک به تحقق آن، بزرگ

 هاشخصیت -5

 دهید ،گفتارش وی او در عملش اخالق وشخصیت یا کاراکتر، فردی است که کیفیت روانی 

 (.130، ص1396بصیری، ) شود

 کهچنانداستان طالوت، بیانگر دیدگاه قرآن درباره رابطه میان شخصیت و عملکرد است. 

های متعددی در زندگی خویش است و نتیجه این گذشت هر کسی متحمل ابتالئات و آزمایش

ها و نوع ها، نتیجه گزینشها از پیش تعیین نشده است. موفقیت یا ناکامی در این آزمایشآزمایش

 هاست.د افراد در جریان آزمایشعملکر

در ابتالئات و  هاآناشخاص، نحوه عملکرد  بودن بد، معیار خوب و یا قرآنآیات  اساس بر

عددی های متهای واقع در بستر زندگی است. داستان طالوت مشتمل بر معرفی شخصیتآزمایش

 اند.دهشهای فرعی که گاه در قالب شخصیت جمعی معرفی است، شخصیت اصلی و شخصیت

 شخصیت اصلی داستان طالوت -5-1

گیرد و نویسنده سعی شخصیت اصلی، فردی است که در محور و مرکز داستان قرار می

(. در داستان طالوت، 176، ص1377میرصادقی، ) خواننده را به او جلب کند توجهکند می

ایع ها و وقنهطالوت است که در محور داستان قرار گرفته و در خالل صح خودشخصیت اصلی، 
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های بارز ویژگی بار نینخستهای شخصیتی خود را بروز داده است. مختلف داستان، ویژگی

( 247/ 2)بقره:  ﴾اْلِجْسِم َو اْلِعْلِم ِفي َبْسَطة  َزاَدُه َو َعَلْيُکْم اْصَطَفاُه اللََّه ِإنَّ﴿شخصیتی طالوت در آیه 

ذا مند است؛ لیروی جسمانی خوبی نیز بهرهمطرح شده است. طالوت فردی است کاردان که از ن

تواند امور لشکرکشی و جهاد را از روی علم و خرد رهبری کرده و در هنگامه نبرد و انجام می

مسئولیت رهبری و فرماندهی نظامی، از توان جسمی مناسب خود استفاده کند. توان جسمی 

های ز باشد؛ اما خصوصیات و ویژگیتواند کنایه از شجاعت و اقتدار عمل در صحنه کارزار نیمی

اندیشی، باور قلبی، توکل و توسل مؤمنانه و شود. حزمجا ختم نمیشخصیتی طالوت به همین

 مطرح شده است. 249های دیگِر طالوت است که در آیه پایمردی و استقامت از ویژگی

ا ا که قوم رشود، آنجوجه بارز دیگر شخصیت طالوت در موضعی دیگر از داستان هویدا می

 َشِربَ  َفَمْن رٍ ِبَنَه ُمْبَتِليُکْم اللََّه ِإنَّ َقاَل﴿دهد: مخاطب قرار داده و در معرض ابتالئی سخت قرار می

(. در این خطابِ او دو احتمال وجود دارد: یا او با سموئیل نبی 249/ 2)بقره:  ﴾ِمنِّي َفَلْيَس ِمْنهُ 

، تسلیم اوامر نبوی سموئیل است و یا اینکه خود کرده و در امر گزینش افراد لشکرهمراهی 

الوقوع الهی خبر ی قریبابتال( که از 66، ص2، ج1366کاشانی، ) استی ربانمند از الهامات بهره

 (.249/ 2)بقره:  ﴾ِبَنَهٍر ُمْبَتِليُکْم اللََّه ِإنَّ﴿داده است: 

ام رو در هنگت، ازاینیِ طالوت این است که او صاحب ایمان راسخ استیشخصویژگی دیگرِ 

 فرماندهمواجهه لشکرش با سپاه جالوت و غلبه ترس و ناامیدی در مؤمنین، او در مقام رهبر و 

بخشی سپاه مشغول شده و امید به نصرت الهی را سپاه به همراه مؤمنین برجسته دیگر به روحیه

(. این عبارت 249/ 2)بقره:  ...﴾ اللَِّه ُقوُماَل َأنَُّهْم َيُظنُّوَن الَِّذيَن َقاَل﴿ها زنده کرده است: در دل

کند که به جزای الهی و رستگاری اشاره به تعیین این گروه برجسته و در رأس آنان طالوت می

ه شود و اگر باست و به پیروزی ختم می حقبهمؤمنین باورمندند و یقین دارند که این مجاهده 

وبات خدا در موقف حساب و قیامت خواهند نیز نائل شوند، مشمول فیوضات و مث شدن کشته

 (.511، ص2، ج1378طیب، ) گردید

 زاایمان به نصرت الهی و صبوری و استقامت، وجه دیگری از شخصیت طالوت است که 

 َئٍةِف ِمنْ  َکْم﴿گوید: می هاآنگردد آنجا که در خطاب به او نسبت به سپاهش عیان می ارشادات

 مطلب دووی به  قتیحق در(؛ 249/ 2)بقره:  ﴾الصَّاِبِرينَ  َمَع اللَُّه وَ  اللَِّه ِبِإْذِن ِثرَية َک ِفَئة  َغَلَبْت َقِليَلٍة

 پردازد:مهم می
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نخست آنکه پیروزی در گروِ کثرت افراد و ادوات نیست، بلکه در گرو خواست و اراده الهی  

عامل جلب نصرت  و تحقق یاری اوست و طالوت به این مطلب ایمان دارد. دوم اینکه صبر،

خواند و در این خوانش، وجه دیگری از شخصیت الهی است لذا سپاه را به صبر و بردباری فرامی

ه به خداوند و درخواست ثبات قدم در راه خدا: مؤمناناز توسل  است عبارتگردد که او عیان می

 (.250/ 2)بقره:  ﴾ِرينَ اْلَکاِف اْلَقْوِم یَعلَ  اْنُصْرَنا َو َأْقَداَمَنا َثبِّْت َو َصْبرًا َعَلْيَنا َأْفِرْغ َربََّنا َقاُلوا﴿

 های فرعی داستان طالوتشخصیت -5-2

رساندن به تکامل گیرند و وظیفه یاریهایی که در کنار شخصیت اصلی قرار میشخصیت

شوند )اشرفی و دهقانی، های فرعی نامیده میگیرند، شخصیتمی برعهدهشخصیت اصلی را 

اند های فرعی داستان طالوت که در قالب جمعی و فردی مطرح شده(. شخصیت69، ص1396

 های رفتاریِ زنده و پویا تبدیل کرده است:مندند که آنان را به مدلهایی بهرهاز ویژگی

 ینبسموئیل  -5-2-1

د وار ع() یموستحت رهبری یوشع بن نون، وصی  ع() یموساسرائیل بعد از وفات بنی

دند. یوشع به فتوحات خود در آن سرزمین نتوانست خاتمه دهد و از دنیا سرزمین مقدس ش

اسرائیل فرارسید که فرماندهی و ریاست قوم رفت، پس از یوشع، دوران پانزده تن از داوران بنی

داشتند. در این دوره پیشرفتی برای تکمیل تصرف سرزمین مقدس و  عهده بهاسرائیل را بنی

 وبیش به عمل آمد. در عهدنگردید، فقط حفظ موقعیت سابق کم استقرار حدود طبیعی حاصل

ن پانزدهمی عنوانبهچهاردهمین داور، شکست بزرگی متوجه یهود شد و سموئیل نبی « عیلی»

نشست و با قدرت و نفوذ کالمی که داشت قوم را رهبری نمود و اتحاد و  قضاداور بر کرسی 

، هنوز دشمنان به وجودنیباااما  ؛ذهبی را زنده نموداتفاق را برقرار ساخته و احساسات ملی و م

پیری سموئیل و انحراف بزرگانی از قوم نظیر  باوجوددادند و حمالت و تجاوزات خود ادامه می

پسران سموئیل، ملت خسته و ناامید شده و استقرار یک سلطنت را از سموئیل نبی خواستار 

 (.196، ص1، ج1386بالغی، ) شدند

 ِإْسَراِئيلَ  ِنيبَ  ِمْن اْلَمَلِإ یِإَل َتَر َلْم أَ ﴿در آیه « نبی»شود که منظور از مقدمه، معلوم میبا ذکر این 

( سموئیل نبی، 246/ 2)بقره:  ﴾اللَِّه َسِبيِل ِفي ُنَقاِتْل َمِلکًا َلَنا اْبَعْث َلُهُم ِلَنِبي   َقاُلوا ِإْذ یُموسَ  َبْعِد ِمْن

اسرائیل است و مقطع زمانی هم، زمانی داوران در تاریخ بنی ساله 350آخرین داور از دوران 
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است که قوم از حمالت و تجاوزات دشمن از سویی و از انحرافات داخلی از سوی دیگر، به 

تنگ آمده و از نبیّ خود تقاضای تعیین یک پادشاه را نمودند تا تحت رهبری او ضمن تشکیل 

ی بنزمین خود کوتاه کنند. سموئیل در مقام یک حکومتی مقتدر، دست تجاوز دشمنان را از سر

 ُکِتَب ِإْن َعَسْيُتْم َهْل َقاَل﴿گفت:  هاآنمند بود؛ زیرا در پاسخ به درخواست از تیزبینی الزم بهره

 ایبر ﴾َهْل﴿است. آمدن « لعّلکم»به معنی  ﴾َعَسْيُتْم َهْل﴿( 246/ 2)بقره:  ﴾ُتَقاِتُلوا اَألَّ اْلِقَتاُل َعَلْيُکُم

 است که به گمان من، شما در صورت وجوب جنگ، حاضر به جنگ نخواهید بود آنتقریر 

 (.462، ص1، ج1377/ قرشی، 665، ص1، ج1416نیشابوری، )

شرکت در  اسرائیل برایاز سران بنی گرفتن مانیپه منزلبهی نبدر حقیقت این سخِن سموئیل 

اوست. این درایت در تدبیر  نبودن ورزودباجنگ است و این حاکی از تیزبینی و درایت او و 

ر انتخاب اسرائیل داندیشی سموئیل در نحوه معرفی طالوت و پاسخ به شبهه سران بنیامور و حزم

 ِمنَ  َسَعة   ْْتَ ُي َلْم وَ  ِمْنُه ِباْلُمْلِک َأَحقُّ َنْحُن وَ ﴿گویند: شود آنجا که سران میطالوت نیز عیان می

مندی از جاه و مقام ، و و دو شرط اساسی برای احراز سلطنت را بهره( 247/ 2)بقره:  ﴾اْلَماِل

 َعَلْيُکْم َطَفاهُ اصْ  اللَّهَ  ِإنَّ﴿دهد که: چنین پاسخ می هاآنی به نبکنند، سموئیل مال و ثروت معرفی می

ِْْتي اللَّهُ  َو اْلِجْسِم َو اْلِعْلِم ِفي َبْسَطة  َزاَدُه َو  (.247/ 2)بقره:  ﴾ِليمٌ َع َواِسٌع اللَُّه َو َيَشاُء َمْن ُمْلَکُه ُي

حق اعتراض  کسچیه: انتخاب طالوت، حکم خداست و اوالًمراد سموئیل نبی آن است که 

در برابر حکم خداوند را ندارد. ثانیاً: دو ویژگی مهم علم و قدرت، از کماالت حقیقی و 

کن نیست برخالف جاه و مال؛ ها از ذات انسان ممهای ذاتی هستند که امکان سلب آنویژگی

فع کنند و در درو، این دو ویژگی مصالح کشور و مردم را در بیشترین حدّ ممکن تأمین میازاین

(. به همین دلیل در تعیین پادشاه 66، ص1، ج1416نیشابوری، ) دارنددشمنان نیز تأثیری بسزا 

رائیل فائق اسل، سموئیل بر بنیو استدال وگوگفتدر مقام  بیترتنیابهاز اولویت برخوردارند. 

عالوه نحوه پیش برده است. بهسررشته امور را در دست گرفته و امر تعیین پادشاه را به وآمده 

های شخصیتی حضور، برخورد و کالم سموئیل حکایت از سعه صدر او دارد که از ویژگی

 (.57، ص1، ج1384بستانی، ) استیانب

 اسرائیلسران بنی -5-2-2

، پرادعاای چهره صحنه دواسرائیل تنها در دو آیه یاد شده است و در همین ان بنیاز سر

آمیز دارند و اهل ترسیم شده که نگرشی مادّی و تبعیض آنانطلب از منفعت اناًیاحو  گراضیتبع
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ه اسرائیل از سموئیل نبی تقاضای تعیین پادشاعمل به تعهدات خود نیستند، آنجا که سران بنی 

/ 2)بقره:  ﴾اللَِّه ِبيِلَس ِفي ُنَقاِتْل َمِلکًا َلَنا اْبَعثْ  َلُهمُ  ِلَنِبي  َقاُلوا ِإْذ﴿تا در راه خدا بجنگند:  کنندمی

پادشاه بروز  عنوانبهمعرفی طالوت  هنگامآلودِ خود را طلبانه و تبعیض(. این نگرشِ منفعت246

آورند: از جاه و مقام خود سخن به میان می دهند، آنجا که به مخالفت با سموئیل نبی برخاسته ومی

ها درواقع سخن (. آن247/ 2)بقره:  ﴾ِمْنُه ِباْلُمْلِک َأَحقُّ َنْحُن َو َعَلْيَنا اْلُمْلُک َلُه َيُکوُن یَأنَّ َقاُلوا﴿

گی اند و یکی از اسباب اصلی این شایستآورده انیم بهاز شایستگی خود برای انتصاب پادشاهی 

گرایانه آنان در دلیل دومی که برای اثبات عدم اند. نگاه مادّیقام خود به شمار آوردهرا جاه و م

َْْت َلْم َو﴿گویند: شود، آنجا که میکنند عیان میشایستگی طالوت مطرح می  ﴾اْلَماِل َنِم َسَعة  ُي

 لیدل هبمندی از مقام و ثروت و بهره جهت بهاسرائیل (. پس اساسًا سران بنی247/ 2)بقره: 

 دانند.آمیز، خود را مستحق انتصاب پادشاهی میگرایانه و تبعیضنگرش ماّدی
از سوی دیگر آنان به ادعاهای خود پایبند نیستند؛ زیرا از سموئیل نبی درخواست انتصاب 

جهاد  کهیوقت( اما 246/ 2)بقره:  ﴾اللَِّه َسِبيِل ِفي ُنَقاِتْل﴿پادشاه کردند تا در راه خدا جهاد کنند: 

 َقِليال  اِإلَّ َولَّْواَت اْلِقَتاُل َعَلْيِهُم ُکِتَب َفَلمَّا﴿گرداندند: واجب شد جز اندکی از آنان از این امر، روی می

 ُکِتبَ  ِإْن ْمَعَسْيُت َهْل َقاَل﴿( و از پیمانی که با نبی خود سموئیل بسته بودند: 246/ 2)بقره:  ﴾ِمْنُهْم

( سر باز زدند. 246/ 2ره: )بق ﴾اللَّهِ  َسِبيِل ِفي ُنَقاِتَل اَألَّ َلَنا َما وَ  َقاُلوا ُتَقاِتُلوا اَألَّ اْلِقَتاُل َعَلْيُکُم

( زیرا از 246/ 2)بقره:  ﴾ِبالظَّاِلِمنيَ  َعِليٌم اللَُّه َو﴿قرار گرفتند:  ظالمانآنان در زمره  بیترتنیابه

ن با یکدیگر همخوانی نداشت و در راه بهره بودند و سخن و اعمالشارسوخ ایمان در قلب بی

 حق استقامت نورزیدند.

 لشکریان طالوت -5-2-3

 شدند:لشکریان طالوت به سه دسته تقسیم 

بری برخوردار آن دسته از لشکریان هستند که از اراده قوی و روحیه فرمان گروه نخست:

شدن آب منع شده و سیراب  نبوده و تسلیم امر رهبر نیستند، آنان که در ابتالی نهر از نوشیدن

نکرده و از آب، خود را سیراب نمودند. این دسته،  توجهبودند، اما به این منع و فرمان رهبر 

 َمْن وَ  ِمنِّي َفَلْيَس ِمْنُه َشِربَ  َفَمنْ  ِبَنَهٍر ُمْبَتِليُکْم اللَّهَ  ِإنَّ َقاَل﴿دادند: اکثریت لشکریان را تشکیل می

 (.249/ 2)بقره:  ﴾ْنُهمْ ِم َقِليال  اِإلَّ ِمْنُه َفَشِرُبوا ِبَيِدِه ُغْرَفة  اْغَتَرَف َمِن اِإلَّ ِمنِّي ُهَفِإنَّ َيْطَعْمهُ  َلْم
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این گروه، از شرکت در جهاد و همراهی با لشکر طالوت بازماندند؛ زیرا طبق فرمان طالوت 

، 1407زمخشری، ) اندنیامده حساببهاو  متحدانجزو اصحاب و  ﴾ِمنِّي َفَلْيَس ِمْنُه َشِرَب َفَمْن﴿

 گذاشت( و لذا طالوت آنان را از سپاه کنار 246، ص1، ج1422/ ابن جوزی، 294، ص1ج

(؛ زیرا آنان به حقیقت، اهل طاعت و والیت نبوده و از مؤمنین 301، ص1تا، جخطیب، بی)

 (.391، ص2، ج1412طبری، ) راستین به خداوند و لقای پروردگار نبودند

بری کمی صمحابا به نوشیدن آب نپرداختند بلکه از روی بیکسانی هستند که بی وم:گروه د

 َلْم َمْن َو﴿شدن منصرف گشتند:  نوشیدند و سپس به جهت امتثال امر طالوت از سیراب آب

ستند که علیرغم نقص ها گروهی ه(. این249/ 2)بقره:  ﴾ِبَيِدِه ُغْرَفة  اْغَتَرَف َمِن اِإلَّ ِمنِّي َفِإنَُّه َيْطَعْمُه

تا، مراغی، بی) گشتنددر عملکرد، در آزمایش موفق شدند و مقبول طالوت بوده و در جهاد سهیم 

 ِذينَ الَّ َو﴿(. اما همین گروه در مواجهه با لشکر جالوت ترسیدند و متزلزل گشتند: 223، ص2ج

 (.249/ 2)بقره:  ﴾ُجُنوِدِه َو ِبَجاُلوَت اْلَيْوَم َلَنا َطاَقَة اَل َقاُلوا َمَعُه آَمُنوا

 َيْطَعْمهُ  َلْم َمْن َو﴿نهر ننوشیدند:  آبتسلیم امر فرمانده بوده و از  که هستندکسانی  گروه سوم:

 بهتوان به یاری و اتحادشان اعتماد کرد، که می اندگروههمان  هاآن(. 249/ 2)بقره:  ﴾ِمنِّي َفِإنَُّه

وّل شد؛ زیرا دارای ایمان راسخ و ثبات قدم بودند و با ها محخاطر امر مهم جهاد به آن نیهم

( از آنان یادشده و ایمان راسخ و ثبات قدمشان 249/ 2)بقره:  ﴾اللَِّه اُقوُمَل َأنَُّهْم َيُظنُّوَن الَِّذيَن﴿ ریتعب

 در راه حق مطرح شده است.

خوبی را به هاآنمعرفی این سه گروه از لشکر طالوت، هماهنگی میان شخصیت و عملکرد 

اند، در اولین گام از ابتالی الهی مردود شده که به حقیقتِ ایمان دست نیافته هاآنسازد: نمایان می

اند، همواره که به اعلی مرتبه ایمان و یقین دست نیافته آنان. مانندیبازمو از جهاد در راه خدا 

اند، دهیقین و رسوخ ایمان رسی شان با نقصان و آشفتگی همراه است و کسانی که به مرحلهعملکرد

های بزرگ و انجام اعمال دشوار و جهاد در راه خدا همراه با استقامت، اهل پذیرش مسئولیت

 پایمردی، شجاعت و ایثار هستند.

 ع() داودحضرت  -5-2-4

در این داستان، شخصیتی فرعی است که تنها در پایان داستان یادی از او  ع() داودحضرت 

 ُدَداوُ  َقَتَل َو﴿دارد: سپاه دشمن، جالوت را از میان برمی فرماندهکسی است که شده است. او 

 (.251/ 2)بقره:  ﴾َجاُلوَت
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جالوت پس از هزیمت لشکر دشمن، یک پیام مهم دارد و آن اینکه شکست  شدن کشتهذکر  

 شتهک، شکست لشکر عظیم دشمن است و بُعد دیگر، آنمهم داشته است: یک بُعد  عدبُ دودشمن 

توان به جا ضمن اینکه میاز همین )ع( است. داود دست بهسپاه دشمن  فرمانده، جالوت شدن

وت، در سپاه طال ع() داودتوان فهمید که ، میبرد یپی جالوت در سپاه دشمن رگذاریتأثقدرت و 

ه، دمند بوهای دالوری و جنگاوری بهرهاز ویژگی ازآنجاکهدر خط مقدم جبهه به جهاد پرداخته و 

، 1، ج1384انی، بست) شایستگی نبرد مستقیم با جالوت را یافته و قهرمان سپاه مؤمنین بوده است

وایی، که خداوند فرمانر لیدل نیاکند به اسرائیل نقشی مهم ایفا می(؛ لذا در آیندة قوم بنی92ص 

 ﴾َيَشاءُ  اِممَّ َعلََّمهُ  َو ِحْکَمَةاْل وَ  اْلُمْلَک اللَّهُ  آَتاُه وَ ﴿به او عطا کرده است:  کجانبوت و علم را ی

 ای از زنجیره سنت دفع و غلبه خداوند بر روی زمین است.( و او حلقه251/ 2)بقره: 

 گیرینتیجه

( و در 251-246داستان طالوت داستان کوتاهی است که مجموعاً در شش آیه از سوره بقره )

طرح نمایشی مناسب و مشتمل  شده است. این داستان حاوی مطرح 252-244دل سیاق آیات 

ی مؤثری است که به تمرکز و تأکید روی پیام اصلی داستان تأثیر وگوهاگفتها و بر صحنه

 گذارد.می

کننده محدوده بینی، ذکر عناصر تعیینهای قابل پیشایجاد ارتباط دقیق میان موقعیت

و  کلمات بردن کارهبامل، جغرافیایی و زمانی داستان در عین ایجاز در بیان جزئیات این دو ع

 که تعامل هرچه بیشتر مخاطب را با دهندههای بیانی انسجامعبارات کلیدیِ تصویرساز و سبک

 های نمایشی و ساختار ادبی این داستان است. سازند برخی از ویژگیداستان ممکن می

ا، ویهای تعاملی پهای گوناگون در وضعیتاز سوی دیگر، این داستان با طرح شخصیت

کند که ارتباطی تنگاتنگ باهم دارند. در این داستان یک ای از مضامینی را عرضه میمجموعه

مضمون اصلی مطرح شده است و آن، قانون الهیِ ایجاد تعادل در جوامع بشری از طریق سازوکار 

 دفع و غلبه است.

نسان و تدبیر ا مضامین فرعی نظیر طرح برخی از فضائل اهل ایمان، تعادل میان تقدیر الهی

و پاداش، همگی در ارتباط با آن مضمون اصلی بوده و روند تحقق و سازوکار انجام  ابتالو سنت 

کنند، اینکه میان خواست و تقدیر الهی با تدبیر انسان، تعادلی ظریف برقرار است آن را بیان می

استقامت،  ای همچون اراده، صبر وبه خصال و صفات بایسته اتصافو اینکه انسان با 
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های دشوار، نقش یاور خداوند را ی از رهبر و عملکرد صحیح مؤمنانه در موقعیتبردارفرمان

شمول و پویای و غلبه خیر را تحقق بخشد و این از مضامین زمان شرکند تا قانون دفع ایفا می

 کند.کریم حکایت می قرآن دارهدفاین داستان است که از زبان ادبی منسجم و 
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ه ؛ فصلنام«های هنری در قصص قرآن کرميجلوه»وحيدی مطلق، مهدی؛ موسوی، سيد رضا؛ تارم، ميثم؛  .32

 .ش 1393، 19ی، سال پنجم، شقرآنطالعات م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


