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بررسی ادبی داستان طالوت در قرآن کريم

دل آرا نعمتی پیرعلی
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چکیده
داستان طالوت كه در دل آیات  252-244سوره بقره قرار گرفته ،تعاملی پویا با سیاق خود و نیز برخی
آیات سیاقهای قبل و بعد از خود دارد؛ این انسجام درونی ،با هدف انتقال پیامهای اندیشهای خاص در متنی
كوتاه بوده است .داستان طالوت ضمن بیان مقطع مهمی از تاریخ بنیاسرائیل ،قانون ایجاد تعادل از طریق
دفع و غلبه در جوامع بشری را بهعنوان مضمون و موضوع اصلی مطرح كرده است .مضامین فرعی و محتوای
داستان ،هریک در تعاملی پویا و فزاینده با موضوع اصلی قرار دارند .یکی از مضامین فرعی داستان ،وجود
تعادل میان تقدیر الهی و تدبیر انسان است؛ بدین معنی كه برنامه خداوند ،ایجاد تعادل در جوامع بشری
است ،اما خداوند انسان را مسئول دانسته و او را به اقدام مناسب در این زمینه مکلّف كرده است .این اقدام
مناسب در گروی خصال بایستهای همچون صبر ،استقامت ،تسلیم ،توسل ،توكل و تالش است .ساختار ادبی
داستان نیز به این ارتباط و تعامل پویای موجود میان موضوع و محتوا ،مدد میرساند .گزینش واژگان ،عبارات
و جمالت ،بهرهگیری از عناصر نمایشی ،استفاده از سبکهای بیانیِ انسجامدهنده ،شخصیتپردازیهای
شخصیتهای اصلی و فرعی داستان ،همچنین بیان بجا و مناسب عاقبت داستان و تصریح بر موضوع اصلی
بهصورت پینوشت در آخرین آیه این داستان ،مؤلفههای ساختار ادبی داستان هستند كه در خدمت پیامهای
اندیشهای آن بوده و آنها را به ذهن مخاطب القا كرده و تأكید و تثبیت مینمایند.
واژگان كلیدی :بررسی ادبی ،داستان طالوت ،عناصر داستانی ،شخصیتپردازی.

 .1دانشيار علوم قرآن و حديث دانشکده اهليات دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجdlrnemati@gmail.com /
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 -1طرح مسأله
بررسی ادبی یا نقد ادبی یک اثر به معنی توجه به عناصر درونمتنی آن اثر از حیث موضوع،
محتوا و ساختار ادبی آن است .میتوان گفت یک متن ادبی ،موضوع معینی دارد که از اهمیت
موضوعی برخوردار است و محتوای آن در ارتباطی تنگاتنگ با موضوع اصلی قرار داشته و از
ساختاری ادبی بهرهمند است که گزینش واژهها ،اصطالحات ،عبارات و جمالت در آن ،طرح و
هدف دارند و میان آنها انسجام و پیوستگی وجود دارد .در داستان نیز که در مفهوم گسترده
خود ،پدیدهای است هنری که ساختار هندسی ویژهای دارد ،داستاننویس برحسب هدف خود،
حوادث ،وضعیتها ،شخصیتها و محیطها را برمیگزیند و آن را با عناصر تخیلی در هم می
آمیزد تا هدف فکری معینی را تأمین کند .برخالف داستان تاریخی یا مستند که به نقل بی
کموکاست وقایع تاریخی میپردازد و اساساً به امور ساختگی و تخیلی توجهی ندارد (بستانی،
 ،1384ج ،1صص.)14-13
داستانهای قرآن در عین اینکه رویدادها و حوادث واقعی را نقل میکنند و حاکی از روابط
علّی میان رویدادهای مختلف هستند اما مشتمل بر نقل بیکموکاست وقایع تاریخی نبوده و تنها
موقعیتها ،صحنهها ،شخصیتها و عناصری از داستان را برگزیده و مطرح میکنند که عالوه بر
تصویرسازیهای ذهنی و داللت اجمالی بر زمان و مکان و شخصیتپردازی شخصیتها،
اندیشههای قرآن را تبیین کرده و مورد تأکید قرار میدهند .لذا بررسی داستانهای قرآن با رویکرد
ادبی ،به معنی کشف این انسجام درونی ،همراه با توجه به زبان ادبی و هنری خاص قرآن و
کشف پیامهای اندیشهای آن است .رویکرد ادبی به متن قرآن ،به معنی برقراری ارتباط تازهای با
آن بهعنوان یک اثر ادبی است که از پیوستگی و انسجام درونی آیات قرآن ،در جهت تأمین
اهدافی مشخص و انتقال پیامهایی مهم پرده برمیدارد.
برخی از مؤلفههای زبان هنری و ساختار ادبی قرآن که بهمثابه تدابیر بیانی برای انتقال پویا و
زمانشمول اندیشههای قرآنی هستند ،عبارتاند از :بهرهگیری هدفمند از کلمات و عبارات،
بهرهگیری هدفمند از اشارات و تصریحات ،ایجاد ارتباط میان موقعیتهای انتخابشده از داستان،
استفاده از سبکهای بیانیِ انسجامدهنده در میان فرازها و صحنههای گزینششده از داستان و به
نمایش گذاردن جنبههایی از شخصیتهای قصه که برای انتقال پیام ،مفید و مؤثرند .کشف پیوند
میان زبان ادبی قرآن با اندیشههای قرآنی ،یکی از مهمترین ساحتهای پژوهشی در زبان ادبی
قرآن کریم است .این مقاله ،داستان طالوت را که در سوره بقره بیان شده است ،با این رویکرد
مورد توجه قرار داده و بررسی میکند.
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 -2پیشینه
سید قطب ،مفسر و ادبپژوه مشهور مصری ،نخستین بار مقالهای را با عنوان «التصوير الفنی
فی القرآن الکرمي» در مجلة المقتطف نوشت و در مقدمه آن تأکید کرد که آیات قرآن باید از نگاه
ادبی -هنری مورد دقت و تحقیق قرار گیرند .او در کتابی که با همین عنوان به رشته تحریر
درآورد (ترجمه :محمدعلی عابدی ،تهران )1359 ،به بررسی جنبههای ادبی -هنری آیات قرآن
از حیث تصویرسازی و تقابل ،تخیل حسی و شیوههای ادبی متنوع نظیر تشبیه و تمثیل و...
پرداخت و بحث تناسق و هماهنگی و انسجام میان الفاظ و معانی را مطرح نمود .او همچنین به
بررسی داستانهای قرآنی از حیث اغراض دینی در آنها ،ارتباط مقاطع مختلف یک قصه در
سورههای مختلف با یکدیگر و با غرض آن سوره و مواردی ازایندست پرداخت.
در کتابهایی همچون «قصص قرآن» از سید صدرالدین بالغی و «قصص االنبیاء» قطبالدین
راوندی و سید نعمتاهلل جزایری ،داستانهای انبیا بدون بررسی هنری و زیباشناسی مطرح شده
است (وحیدی مطلق ،1392 ،ص .)111خلیل پروینی کتابی تحت عنوان «تحلیل عناصر ادبی و
هنری داستانهای قرآن» به رشته تحریر درآورد (تهران :فرهنگ گستر .)1379 ،سید ابوالقاسم
حسینی« ،مبانی هنری قصههای قرآنی» را نگاشت (قم :دار الثقلین )1378 ،و محمود بستانی
کتاب «پژوهشی در جلوههای هنری داستانهای قرآنی» را در دو جلد به رشته تحریر درآورده
(چ ،3مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی )1384 ،و جلوههای هنری داستانها را از
حیث صحنهها و شخصیتها و در بسیاری موارد بهطور خالصه مطرح کرده است.
مقاله «واکاوی مؤلفههای روایی داستانهای قرآن کریم» (علیاصغر حبیبی ،مجتبی بهروزی،
ابراهیم خلیفه ،فصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم ،ش ،2تابستان و پاییز
 ،1391صص )49-37به مؤلفههای روایی داستانهای قرآن کریم پرداخته است.
مقاله «جلوههای هنری در قصص قرآن» (مهدی وحیدی مطلق ،سید رضا موسوی ،میثم تارم،
فصلنامه مطالعات قرآنی ،ش ،19پاییز  ،1393صص )128-109به کلیاتی راجع به اهداف قصص
قرآنی و شخصیتپردازی شخصیتهایی نظیر ابراهیم (ع) و موسی (ع) پرداخته است.
این مقاله از منظری نو به داستان طالوت در قرآن پرداخته و با توجه به ساختار ادبی داستان،
موضوع اصلی و محتوای مرتبط با آنها ،شخصیتهای اصلی و فرعی ،تأثیر عملکرد و اقدام آنان
را در تأمین غرض اصلی داستان تبیین میکند؛ بهعبارتدیگر این تحقیق بر آن است که با توجه
به سازوکار نقد ادبی که عبارت است از توجه به پیوستگی و انسجام متن و یافتن موضوع محوری
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آن و تبیین تأثیر و تأثر مؤلفههای موجود بر یکدیگر ،در راستای القای پیام فکری متن ،تأثیر
مؤلفههای موجود در داستان طالوت را در تأمین پیام اندیشهایِ این داستان تبیین کند.

 -3عناصر داستانی در داستان طالوت
ادبیات نگارش به مجموعه شیوههایی اطالق میشود که متن را ادبی میکند .بدین معنا که
مؤلفههایی همچون گزینش هدفمند کلمات و عبارات ،بهرهمندی از عناصر تصویرگری همچون
تشبیه ،استعاره ،تمثیل و ...روایتگری ،گفتوگوها ،شخصیتپردازی ،آرایههای ادبی ،صناعات
بیانی و بدیعی ،حذفها و ایجازها ،تطویلها و اطناب ها ،تکرارها و تأکیدها و ...در جهت بیان
موضوع و انتقال پیام اصلیِ متن مورد استفاده ،بجا و متناسب با اقتضائات کالم بهکار رود (میر،
 ،1387صص.)80-76
ادبیات داستان طالوت در قرآن کریم نیز از این منظر قابلبررسی است .در این داستان کوتاه
که در مجموعه آیات  251-246و در دل سیاق  252-244سوره مبارکه بقره طرح شده است،
تعداد زیادی صحنه های جذاب و به یکدیگر مرتبط وجود دارد که برخی از شیوههای ادبی
مخصوص یک اثر ادبی در آنها بهکار رفته است همانطور که عناصر داستانی متعددی در آن
قابلشناسایی است .برخی از این عناصر داستانی عبارتاند از:

 -1-3اشارات هدفمند به زمان و مکان وقوع داستان
قرآن کریم در بیان داستان طالوت ،بهصراحت زمان و مکان مشخصی را تعیین نکرده و این
امر برای تأمین یک هدف هنری است و آن تأکید به پیامهای فراتاریخی و ویژگیهای شخصیتی
فرازمانی -فرامکانی شخصیتهای مذکور در داستان است؛ اما باوجود این ابهام ،به جهت
برخوردار شدن متن از عنصر نمایشی و ایجاد پیوند ذهنی مخاطب با داستان ،به صورتی هدفمند
و با تعابیر خاصی ،تنها به دورانی که داستان در آن جریان دارد اشاره کرده است تا مخاطب
ضمن دریافت محدوده تقریبی زمان و مکان ماجرا ،به مضامین و محتوای داستان توجه بیشتری
مبذول دارد .در آیه  246با ذکر عبارت ﴿ ِمنْ بَعْدِ مُوسَی﴾ معلوم میکند که این داستان مربوط به
برههای از زمان ،پس از حضرت موسی (ع) است و این برهه زمانی با عبارت ﴿إِذْ قَالُوا ِل َنبِي َلهُمُ
ابْ َعثْ َلنَا َملِکًا نُقَاتِلْ فِي َسبِيلِ اللَّهِ﴾ (بقره )246 /2 :دقیقتر میشود و معلوم میشود که این ماجرا
مربوط به زمانی است که بنیاسرائیل پس از موسی (ع) وارد سرزمین مقدس شده و سالهایی
ن دِيَارِنَا وَ أَْبنَائِنَا﴾ (بقره )246 /2 :معلوم میشود
بر آنان گذشته است .با عبارت ﴿وَ قَدْ أُ ْخرِ ْجنَا مِ ْ

بررسی ادبی داستان طالوت در قرآن كریم 125

که در آن سالهایی که بنی اسرائیل در سرزمین مقدس ساکن شدهاند ،درگیریها و جنگهایی با
اقوامی داشتهاند که پیشازاین از بنیاسرائیل شکست خورده و از سرزمینشان رانده شده بودند
اما در این مقطع زمانی ،آن اقوام با یکدیگر متحد شده و بخشهایی از سرزمین بنیاسرائیل را به
تصرف خود درآورده بودند .همچنین درخواست تعیین پادشاه از نبی و پذیرش این درخواست:
﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَ َعثَ لَکُمْ طَالُوتَ َملِکًا( ﴾...بقره )247 /2 :نشانگر مقطع تاریخی پایان عصر داوران
و آغاز دوران حکومت و پادشاهی در بنیاسرائیل است (طالقانی ،1362 ،ج ،2ص  .)177با توجه
به اینکه عصر داوران پس از دوران یوشع ،جانشین حضرت موسی (ع) آغاز شده و حدود 350
سال به طول انجامیده (سلیمانی اردستانی ،1382 ،ص ،)94میتوان فهمید که مکان قصه ،سرزمین
مقدس و زمان قصه حدود  450-400سال پس از حضرت موسی (ع) است.

 -2-3توالی منطقی حوادث
در این داستان ،حوادث حاکی از یکدیگرند و در میان حوادثی که منطقاً دارای توالی هستند،
ارتباط دقیق برقرار شده است .بهعنوانمثال وقتی سران بنیاسرائیل نسبت به انتخاب طالوت
بهعنوان پادشاه اعتراض کرده و عدم توان مالی او را دلیل محکمی بر ادعای خود عنوان میکنند:
ن الْمَالِ﴾ (بقره/2 :
َق بِالْ ُملْکِ مِ ْنهُ َو لَمْ يُ ْْتَ سَعَة مِ َ
ک َعلَ ْينَا َو نَ ْحنُ أَح ُّ
﴿قَالُوا أَنَّى يَکُونُ لَ ُه الْ ُملْ ُ
 )247درواقع ساختار ذهنی خود را آشکار میسازند که عبارت از مبنا قرار دادن انتسابات
خانوادگی و قدرت مالی در عهدهدار شدن حکومت است .این مبانی چه ریشه در فرهنگ عبرانی
و یهودی آنان و چه ریشه در طرز فکر منفعتطلبانه آنان داشته باشد ،از عدم تمکین حقیقی آنان
در برابر انتصاب پادشاه حکایت میکند ،لذا احتمال مخالفت آنان را در صحنههای پیش رو در
این داستان ،برای مخاطب عام ،تقویت میکند .ازاینرو میتوان محتمل دانست که بعدها در سپاه
طالوت افرادی یافت شوند که در همراهی پادشاه منتصب ،از استقامت الزم بهرهمند نبوده و بر
اساس منافع و یا افکار شخصی خود عمل کنند .آنچنانکه در آیه  249وضعیت و عملکرد آنان
س
ب مِ ْنهُ َفلَيْ َ
در صحنه ابتالی الهی و کارزار بیان شده است...﴿ :قَالَ إِنَّ اللَّهَ ُم ْب َتلِيکُمْ بِ َنهَ ٍر فَ َمنْ َشرِ َ
ِمنِّي ...فَشَرِبُوا مِ ْنهُ إِلَّا َقلِيال مِ ْنهُ ْم﴾ (بقره.)249 /2 :
همچنین وقتی در پاسخ به آنها ،سموئیل نبی (نعمتی پیرعلی ،1394 ،ص )88یکی از شروط
صطَفَاهُ
اصلی استحقاق این منصب را تخصص و زیادت در علم عنوان میکند﴿ :قَالَ إِنَّ اللَّهَ ا ْ
َعلَيْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَة فِي الْ ِعلْمِ وَ الْجِسْمِ…﴾ (بقره )247 /2 :منطقاً قابل پیشبینی است که طالوت
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بهواسطه تخصص خود ،در حوادث این داستان ،تأثیرـ گذاریهای خاصی داشته و با اتکای به
آن ،تدابیری را بیندیشد آنچنانکه در آیه  ،149مجری امتحان خداوند از لشکریان شده و استقامت
ن لَمْ
ب مِ ْن ُه َفلَيْسَ ِمنِّي َو مَ ْ
و تبعیت آنها را محک زده و سپاه خود را غربال میکند﴿ :فَ َمنْ َشرِ َ
ف ُغرْفَة بِيَدِ ِه…﴾ (بقره )249 /2 :و در صحنه رویارویی سپاه اندک
يَطْعَ ْمهُ فَإِنَّهُ ِمنِّي إِلَّا َمنِ اغْ َترَ َ
س ایجادشده در میان سپاه خود را مدیریت
خود با دشمن ،به اذن الهی و بهخوبی تزلزل و تر ِ
ن َيظُنُّو َن أََّنهُمْ مُالقُوا
کرده و آنان را به صبر و استقامت و ثبات قدم در جنگ فرابخواند﴿ :قالَ الَّذِي َ
اللهُ َمعَ الصَّاِبرِين﴾ (بقره )249 /2 :و باوجود
ن ِفئَ ٍة َقلِيلَ ٍة َغلَ َبتْ فِئَة َكثِريَة بِإِذْ ِن اللَّ ِه َو َّ
اللَّهِ كَ ْم مِ ْ
نابرابری دو سپاه ،از عهده جنگ برآمده و به اذن خداوند ،سپاه دشمن را شکست دهدَ ﴿ :فهَزَمُوهُمْ
بِإِذْنِ اللَّهِ…﴾ (بقره.)251 /2 :

 -3-3سبکهای بیانی انسجامدهنده
تکرار ،یکی از سبکهای بیانی است و در قرآن کریم فراوان مورد استفاده قرارگرفته است و
تأکید بیشتر از حد معمول بر یک گزاره را نشان میدهد ،لذا میتواند به یک آموزه دینی معین،
برجستگی خاصی بدهد.
گاه میشود که تکرار ،توجه مخاطب را به موضوع مهمی در کل سوره (میر ،1387 ،ص)62
و نه دریک سیاق مستقل -جلب کند .مثالً در سوره بقره و در مجموعه آیاتی که داستان طالوتو سیاق مربوط به آن در دل آن جای گرفته است (آیات  )258-243سه بار عبارت ﴿أَ لَمْ تَ َر﴾
تکرار شده است ،نخست در آیه  243مطرح شده –که آخرین آیه از سیاقِ قبل از سیاقِ مربوط
به قصه طالوت است -و موضوع اصلی آن این است که مرگ و زندگی به دست خداست و
برای تبیین آن ماجرای قومی را مطرح میکند که بهفرمان الهی مُرده و سپس زنده شدند﴿ :أَ َلمْ
ف حَ َذرَ الْ َموْتِ فَقَالَ لَ ُهمُ اللَّ ُه مُوتُوا ُثمَّ أَحْيَاهُمْ…﴾ (بقره:
ن َخرَجُوا ِمنْ دِيَارِهِ ْم وَ هُمْ أُلُو ٌ
تَرَ إِلَی الَّذِي َ
 ،)243 /2عبارت ﴿أَ لَمْ َترَ﴾ در ابتدای این آیه حکایت از این دارد که این ماجرا واقعاً به وقوع
پیوسته است و این تعبیر بهمنزله یک مثال است که در مقام تعجب از وقوع آن ماجرا بهکار رفته
است (زمخشری 1407 ،ق ،ج ،1ص.)290
عبارت ﴿أَ لَمْ تَرَ﴾ در آغاز داستان طالوت و در آیه  246نیز بهکار رفته است﴿ :أَ لَمْ تَرَ إِلَی
ن بَعْدِ مُوسَی…﴾ .این عبارت توجه مخاطب را به حقایق عبرتآموزی از
الْ َملَإِ ِمنْ َبنِي ِإسْرَائِيلَ مِ ْ
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تاریخ پرماجرای بنیاسرائیل جلب میکند (طالقانی ،1362 ،ج ،2ص )177و همین بیانگر واقعی
بودن داستان است.
مورد سوم در آیه  258است که میفرماید﴿ :أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ…﴾ و
ماجرای واقعیِ احتجاجهای حضرت ابراهیم (ع) در دربار نمرود و اثبات توحید را مطرح کرده
است .این سه آیه که مشتمل بر عبارت ﴿أَ لَمْ تَ َر﴾ هستند با قاعده کلی ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
الظلُمَاتِ إِلَى النُّو ِر…﴾ که در آیه  257مطرح شده ارتباط داشته و بهمنزله مثالها و
يُ ْخرِ ُجهُمْ ِمنَ ُّ
مصادیق این قاعده کلی میباشند و در حقیقت تکرار ﴿ َأ لَمْ تَرَ﴾ در مجموعه آیات 259-243
سوره بقره ،توجه دادن به این قاعده کلی و با ذکر نمونههای واقعی از هدایت الهی است.
بهاینترتیب میتوان گفت داستان طالوت در دل بافتی (مجموعه آیاتی از چند سیاق) قرار
گرفته است که از انسجام برخوردار بوده و ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند ،ازاینرو در آخرین
آیه مربوط به داستان طالوت و برای تأکید بر واقعی بودن ماجراها و حق بودن پیامهای آن سه
ني﴾ (بقره.)252 /2 :
ماجرا میفرمایدِ ﴿ :تلْکَ آيَاتُ اللَّهِ َنتْلُوهَا َعلَيْکَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّکَ َل ِمنَ الْمُ ْر َسلِ َ
از سوی دیگر این آیه -که آخرین آیه از سیاق مربوط به داستان طالوت است -بهمنزله
ضهُمْ
اللهِ النَّاسَ بَ ْع َ
پینوشت برای داستان طالوت است و بالفاصله بعد از عبارتِ ﴿وَ َلوْ الَ دَ ْفعُ َّ
ِببَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْ َأرْضُ…﴾ (بقره )251 /2 :که بیانگر غرض و پیام اصلی داستان است ،واقع شده
و در حقیقت این پیام را مورد تأکید قرار داده و نقشآفرینیهای شخصیتهای داستان را از
یکسو ،تحت مشیت خداوند و از سوی دیگر ،متأثر از مشیت و خواست انسان ،معرفی میکند.
البته ،این دو مشیت در طول همدیگرند.

 -4-3عبارات یا كلمات كلیدی تصویرساز
در چند موقعیت در این داستان ،عبارات یا کلماتی بهکار رفته است که در ضمن ایجاز و
حذف بسیاری از صحنهها و گفتگوها ،بیشترین تأثیر را در تصویرسازی و ذهنیت بخشیدن به
مخاطب ایفا میکند.
ل اللَّ ِه َو َقدْ ُأخْ ِرجْنَا ِمنْ ِديَارِنَا وَ أَْبنَاِئنَا﴾
 -1بهعنوانمثال عبارات﴿ :قَالُوا وَ مَا َلنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي َسبِي ِ
(بقره )246 /2 :صحنهای را به نمایش میگذارد که در آن ،قوم بنیاسرائیل با شدت و حدّت از
نبیّ خود درخواست تعیین یک جانشین میکنند که حکومت بر آن قوم را به دست گرفته و برای
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انتقام از دشمنان ،لشکری را برای جنگی بزرگ گسیل دارد و عبارت ﴿ َو قَدْ ُأ ْخرِ ْجنَا ِمنْ ِديَارِنَا َو
أَْبنَاِئنَا﴾ شتاب و انتظار آنان را بر این امر میرساند (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،4ص.)165
پس با این عبارات ،احساس درونی آنان و خواست قلبیشان برای جهاد با دشمنان قابلدرک
است .اگرچه سردمداران و اکثریت قوم در عمل پایمردی نداشته و از حضور در جنگ سرباز
اللهُ َعلِيمٌ بِالظَّالِ ِمنيَ﴾ (بقره.)246 /2 :
زدندَ ﴿ :فلَمَّا ُکِتبَ َعلَيْ ِهمُ الْ ِقتَالُ َتوََّلوْا إِلَّا َقلِيال ِم ْنهُمْ وَ َّ
انتخاب کلمه «الظاملني» برای عدهای از بنیاسرائیل که از قتال سر باز زدند ،صحنه درخواست
پادشاه و اقدام برای جهاد را صحنهای توأم با اصرار و ابرام قوم ،تصویر میکند که درنتیجه آن
گردهمایی و درخواست پرشور ،گوئی معاهده ای دوسویه میان آنان و خداوند منعقد شده است
که به دلیل تخلف آنان از آن معاهده ،متصف به وصف ظالم گشتهاند.
 -2کلمه «جنود» در عبارت ﴿ َفلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْ ُجنُودِ﴾ (بقره )249 /2 :از لشکری عظیم
حکایت میکند .جنود جمع کلمه جند است (قرشی ،1377 ،ج ،2ص )58و این کلمه بهتنهایی
داللت بر کثرت افراد و ادوات جنگی میکند و وقتی جمع آن بهکار میرود ،بر این کثرت مبالغه
شده است .ازاینرو در برخی تفاسیر ،رقم این لشکر عظیم ،هشتاد هزار نفر عنوان شده است
(طبرسی ،1360 ،ج ،3ص .) 89این عبارت بالفاصله بعد از بیان معجزه تابوت در آیه ﴿إِنَّ آَي َة
ُملْکِهِ أَنْ يَأْتِيَکُمُ التَّابُوتُ فِيهِ َسکِينَةٌ ِمنْ رَبِّکُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَ َرکَ آلُ مُوسَی وَ آلُ هَارُونَ تَ ْح ِملُهُ
الئِکَ ُة…﴾ (بقره )248 /2 :مطرح شده و حاوی شیوه هنری خاص قرآن در نقل آن ماجراست
الْ َم َ
که همراه با ایجاز و اقتصاد در بیان ،این معنا را به ذهن منتقل میسازد که همه بنیاسرائیل پس
از سر باز زدن اکثریت آنها از حضور در جنگ به رهبری طالوتَ ﴿ :توََّلوْا إِلّا َقلِيال﴾ (بقره/2 :
 ،) 246با معجزه تابوت ،با طالوت همراه شده و لشکری عظیم مهیا کردند (بستانی ،1384 ،ج،1
ص.)72
 -3عبارات ﴿ َفلَمَّا جَاوَ َزهُ هُ َو َو الَّذِينَ آ َمنُوا مَعَ ُه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْ َي ْومَ بِجَالُوتَ َو ُجنُودِ ِه…﴾
(بقره )249 /2 :در پی امتحان به نهر آب بیان شده است .در این امتحان ،طالوت به اذن خداوند،
لشکریان تشنه را در هنگام رسیدن به نهر آب مورد آزمایش قرار داده و میزان فرمانبری و تبعیت
آنان را محک میزند .در این آزمایش جز عده اندکی که از آب نهر ننوشیدند یا به میزان یکمشت
از آب نوشیده ،اما متذکر شده و از آب سیراب نشدند ،بقیه لشکر که اکثر آن را تشکیل میدادند،
در امتحان مردود شدند (بقره.)249 /2 :
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عبارت ﴿ ُهوَ وَ الَّذِينَ آ َمنُوا مَعَ ُه﴾ اشاره به گروهی از لشکر میکند که در این امتحان موفق
شده و در لشکر طالوت باقی مانده بودند .طبق برخی روایات ،آن عده قلیلی که از آب نهر
ننوشیدند سیصد و سیزده نفر بودند (طباطبایی ،1360 ،ج ،2ص .)451عبارت ﴿قَالُوا لَا طَا َقةَ َلنَا
الْ َي ْومَ بِجَالُوتَ وَ ُجنُو ِدهِ﴾ داللت بر عدم استقامت همین گروه موفق در آزمایش را داشته و از
س ویی بر سختی و دهشتناک بودن صحنه جنگ و عدم توازن دو لشکر داللت میکند .پس
صحنهای را به ذهن منتقل میکند که دو گروه متخاصم با ِعدّه و عُدّه غیرهمسان در مقابل یکدیگر
قرار گرفتهاند و برخی از افرادِ گروه اندک ،دچار ترس و تزلزل شدهاند.
الل ُه
ن ِفَئةٍ َقلِي َلةٍ َغ َل َبتْ ِفئَة َکثِريَة بِإِذْنِ اللَّهِ وَ َّ
اللهِ کَمْ مِ ْ
 -4عبارات ﴿قَالَ الَّذِينَ يَ ُظنُّونَ أََّنهُمْ ُملَاقُو َّ
ن﴾ (بقره )249 /2 :حکایت از مناقشه دو گروه در سپاه طالوت میکند؛ گروهی از
َمعَ الصَّاِبرِي َ
مؤمنین که به ترس دچار شدهاند و گروهی دیگر که اهل یقیناند و آنان را بر اعتماد به سنن
الهی و صبر در معرکه تشویق میکنند .عبارات ﴿وَ لَمَّا َبرَزُوا لِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالُوا رََّبنَا أَفْرِغْ عَ َل ْينَا
صبْرًا وَ ثَِّبتْ أَقْدَا َمنَا…﴾ (بقره )250 /2 :از سویی سختی و دشواری وضعیت جنگ را القا میکند
َ
و از سوی دیگر تأثیرپذیری گروه متزلزل را از اهل یقین و درنتیجه حضور یکپارچه سپاه را در
نبرد ،به تصویر کشیده و در ضمن ،روحیه استقامت و توکل لشکر کمتعداد مؤمنین را در ذهن
مخاطب به تصویر میکشد.
این صحنه نقطه اوج داستان است که تنها سیصد و اندی مبارز با اعتماد بر خداوند در جنگی
نابرابر حاضر میشوند اما درعینحال این صحنه و دعا و التجاء مؤمنین ،مخاطب را در موقعیتی
قرار میدهد که در انتظار پیروزی طالوت و مؤمنین همراه اوست (بستانی ،1384 ،ج ،1ص.)88
الل ِه﴾ (بقره )251 /2 :لحظه گرهگشایی از آن بحران که نقطه اوج
 -5عبارت ﴿ َفهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ َّ
داستان بود ،است (بستانی 1384 ،ج ،1ص )88و همه رویدادهای آن جنگ نابرابر را در این
جمله کوتاه جمع کرده و صحنه هایی از نبردی نابرابر اما توأم با رشادت ،استقامت و پایمردی
مؤمنین را به تصویر میکشد و سنت نصرت و یاری الهی را بجا و به شکلی مناسب به ذهن
مخاطب منتقل میسازد.

 -5-3توالی سریع صحنهها در خدمت پیام اصلی داستان
همانطور که گفته شد ،داستان با گفتگوی سران بنیاسرائیل با سموئیل نبی(ع) آغاز میشود.
در این گفتگوها ،سران بنیاسرائیل درخواست میکنند که سموئیل ،پادشاهی را از جانب خداوند
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برای آنان تعیین کند تا به فرماندهی و سرپرستی او ،با دشمنان جهاد کنند .در اولین آیه از این
داستان ،پرسشی که سموئیل مطرح میکند از تردید او نسبت به سران بنیاسرائیل در پذیرش
حکم الهی و تعیین پادشاه و نیز پایمردی آنان در جهاد حکایت میکند…﴿ :قَالَ هَلْ عَسَ ْيتُمْ إِنْ
ُکِتبَ َعلَيْکُمُ الْ ِقتَالُ أَلَّا تُقَاِتلُوا…﴾ (بقره.)246 /2 :
از این طریق است که مخاطب ،شناخت اجمالی از آنان پیدا کرده و شخصیت ،ساختار فکری
و انگیزه مشکوک آنان مورد توجه قرار میگیرد .بعد از این درخواست است که بالفاصله ،نیت
و ساختار فکری آنان در درخواست برای تعیین پادشاه و سپس مخالفتشان با پادشاهِ تعیینشده،
به خاطر طمع در کسب مقام پادشاهی و یا انجماد بر سنتهای پیشین در مقابل فرمان الهی برمال
اللهَ قَدْ بَ َعثَ لَکُمْ طَالُوتَ َملِکًا قَالُوا أَنَّی يَ ُکونُ لَهُ الْ ُملْکُ َعلَ ْينَا وَ نَ ْحنُ
میشود﴿ :وَ قَالَ َلهُمْ َنبُِّيهُمْ إِنَّ َّ
أَحَقُّ بِالْ ُملْکِ مِ ْنهُ…﴾ (بقره.)247 /2 :
پس از این صحنه برای تبیین ،تأکید و تزاید پیام اصلی داستان ،حوادث دیگر یکی پس از
دیگری در اوج ایجاز و همراه با گزینش صحنهها و گفتگوهای مؤثر در انتقال پیام ،مطرح میشود
ت
و با بیان آزمایش استقامت لشکریان توسط طالوت و غربال شدن لشکرَ ﴿ :فلَمَّا فَصَلَ طَالُو ُ
ب مِ ْنهُ َفلَ ْيسَ ِمنِّي…﴾ (بقره )249 /2 :سپس مواجهه
ن َشرِ َ
بِالْ ُجنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّ َه ُمبْ َتلِيکُمْ بِ َن َهرٍ فَمَ ْ
باقیمانده آن لشکر با سپاه انبوه دشمن ،سنت الهی در نصرت اهل ایمان و اهل صبر ،از زبان اهل
یقین چنین اعالم میشود که﴿ :کَمْ ِمنْ فَِئةٍ َقلِيلَ ٍة َغلَ َبتْ فِئَة کَ ِثريَة بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ َمعَ الصَّابِرِينَ﴾
(بقره.)249 /2 :
آنگاه تقویت روحیه سپاه مؤمنین با توکل و توسل به خداوند مطرح شده است﴿ :وَ لَمَّا َبرَزُوا
ن﴾ (بقره/2 :
ص ْرنَا عَلَى الْ َق ْومِ الْکَافِرِي َ
لِجَالُوتَ وَ ُجنُودِ ِه قَالُوا رََّبنَا أَفْ ِرغْ َعلَ ْينَا صَبْرًا وَ ث َِّبتْ أَقْدَا َمنَا وَ انْ ُ
 )250و نتیجه این نوع عملکرد بالفاصله مطرح میشود که﴿ :فَ َهزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (بقره.)251 /2 :
اللهِ النَّاسَ بَعْضَ ُهمْ
این نتیجه با پیام اصلی داستان در تزاید قرار میگیرد که در آیه ﴿وَ َلوْ لَا دَ ْفعُ َّ
ِببَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْ َأرْضُ َو لکِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ َعلَی الْعَالَ ِمنيَ﴾ (بقره )251 /2 :مطرح شده است و این
پیام را به روشنی مورد تأکید قرار داده و به ذهن مخاطب منتقل میسازد که تمام فرازوفرودهای
حیات یک فرد یا اجتماع ،از سویی تحت برنامهریزی و مشیّت الهی است و از سوی دیگر ،در
گروِ نحوه خواست ،مشیت ،اراده و عملکرد انسان است و خداوند همواره به دست انسانهایی
که در فکر ،انگیزه و عمل ،از صالح برخوردارند ،شر ظلم و فساد و طغیان را دفع کرده و جامعه
را به تعادل میرساند.
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 -4پیامهای داستان
این داستان مضامین متعددی دارد که میتوان آنها را به یک مضمون اصلی یا پیام اصلی و
چند مضمون فرعی تقسیم کرد .همه این مضامین فرعی رابطه نزدیکی با پیام اصلی داستان دارند
که یک قانون الهیِ زمانشمول را مطرح میکند.

 -1-4پیام اصلی :قانون ایجاد تعادل از طریق دفع و غلبه
پیام ،یک جمله خبری است که قصد و غرض داستان را مشخص میکند و یکی از مهمترین
عناصر داستان است که دیگر عناصر بر محور آن میچرخد (بصیری ،1396 ،ص .)251پیام اصلی
در داستان طالوت این است که هر نوع تدافع میان خیر و شر ،حق و باطل ،افراد ،جماعات و
امتها ،موجب حیات و ایجاد تعادل در جامعه است (خطیب ،بیتا ،ج ،1ص .)311این قانون
ت الْأَ ْرضُ﴾ (بقره )251 /2 :مطرح شده
ضهُمْ ِببَعْضٍ لَفَسَدَ ِ
در عبارت ﴿وَ َلوْ لَا دَ ْفعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْ َ
اللهِ﴾ (بقره .)251 /2 :سپاه طالوت،
است .در عبارت ابتدائی این آیه آمده استَ ﴿ :فهَزَمُوهُمْ ِبإِذْنِ َّ
دشمنان را شکست داده و بر آنها غالب گشتند ،درحالیکه در شرایطی ناامیدکننده قرار داشته و
با تعداد سپاهیان اندک در مقابل جنود و لشکریان بیشمار قرارگرفته بودند ،اما خداوند دشمن
را دفع کرده و از فساد زمین جلوگیری نمود .دفع و غلبه در این داستان و در این آیه ،بهطور
مشخص در سه مرحله تحقق یافته است:
الفَ ﴿ -فهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ َق َتلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ (بقره)251 /2 :
در این عبارات ،مرحله دفع شر مطرح شده است؛ چراکه شکست سپاهی عظیم توسط گروه
اندکی از مؤمنین و از میان برداشتن فرمانده آن سپاه توسط داود (ع) طلیعه اعطای فضلی عظیم
به بنیاسرائیل و غلبه آنهاست که در جمالتِ ﴿وَ آتَا ُه اللَّ ُه الْمُ ْلکَ وَ الْحِکْ َمةَ وَ ع ََّلمَ ُه مِمَّا يَشَا ُء…﴾
(بقره )251 /2 :بیان شده است .این عبارات داللت میکند که پیش از داود (ع) ،بنیاسرائیل بر
پادشاهیِ طالوت اجتماع نداشتند اما در مورد آن حضرت ،همگی به این اتفاقنظر رسیدند
(بیضاوی ،1418 ،ج ،3ص .)264منظور از «حکمة» در این عبارت ،نبوت است (طبرسی،1360 ،
ج ،3ص .)96در آیه ﴿ َو شَدَدْنَا ُملْکَهُ وَ آتَ ْينَاهُ الْحِکْ َمةَ…﴾ (ص )20 /38 :نیز به مقام نبوت داود
(ع) تصریح شده است (ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،16ص /263آلوسی ،1415 ،ج ،8ص.)126
پس میتوان گفت مضمون اصلی داستان طالوت و پیام آن ،بیان قانون دفع و غلبه است و
اینکه هر دفعی با غلبهای قرین است و در این سنت الهی ،فضل خداوند متجلی میگردد .ازاینرو
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اللهَ ذُو فَضْلٍ عَ َلی الْعَالَ ِمنيَ﴾ (بقره/2 :
در انتهای آیه و بعد از طرح این قانون میفرمایدَ ﴿ :و ل ِکنَّ َّ
 )251و بهاینترتیب به فضل الهی اشاره میکند که عبارت است از دفع اهل شر توسط اهل
صالح و خیر (مراغی ،بیتا ،ج ،15ص )82که در خصوص بنیاسرائیل ،این دفع و غلبه عبارت
است از دفع لشکر جالوت بهواسطه جهاد طالوت و شجاعت داود (ع) و تحقق فضل الهی در
قالب اعطای همزمان نبوت و حکومت به داود (ع) و ظهور حکومت مقتدر دینی در میان
بنیاسرائیل که مصداقی از غلبه حق و حکومتِ اراده خداوند در عالم است.

 -2-4پیامهای فرعی
همانطور که گفته شد پیام اصلی در داستان طالوت ،بیان یک قاعده کلی تاریخ یعنی قانون
دفع و غلبه و ایجاد تعادل در جامعه است؛ بهاینترتیب که خداوند همواره بهوسیله بعضی از
مردم ،از شر و فساد بعضی دیگر از مردم جلوگیری می کند و چون جمعیت و گروه فاسدی به
قدرت رسیدند و باعث فساد و تباهی در جامعه بشری شدند ،خداوند گروهی دیگر را برمیانگیزد
تا در مقابل آن گروه ایستادگی کنند و جامعه را از شر آنها آسوده سازند و این یک نوع تضاد
و تقابل میان نیروهای فعال جامعه است .ازاینرو میتوان گفت تاریخ ،صحنه نبرد نیروهای
متخاصم است که این درگیریها موجب ایجاد تعادل در جامعه و جلوگیری از تباهی و فساد در
جامعه میشود (جعفری ،1376 ،ج ،1ص.)574
این نکته مهم ،پیامهای فرعی سوره را مشخص میکند که برخی از آنها عبارتاند از:

 -1-2-4تأثیر خصال بایسته مؤمنین در تحقق قانون دفع و غلبه
بنا بر قانون دفع و غلبه ،میتوان نقش حساس مؤمنین در صحنههای تخاصمی ایجاد شده در
طول تاریخ را استنباط نمود .بر اساس داستان طالوت و با توجه به وضعیتی که در این داستان
ترسیم میشود -که همانا وضعیت دشوار جنگ و جهاد است -میتوان برخی از ویژگیهای
بایسته مؤمنین را تبیین نمود که در تحقق قانون دفع و غلبه و ایجاد تعادل در جامعه مؤثرند.
برخی از این صفات بایسته عبارتاند از:

 -1-1-2-4اراده قوی و روحیه فرمانبری از فرمانده
بهرهمندی از اراده قوی و روحیه فرمانبری از فرمانده در موقعیتهای دشوار جنگ و جهاد
را میتوان از آیه  249سوره بقره فهمید ،آنجا که خداوند ،سپاهیان خسته و تشنه طالوت را با
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نهر آب آزمایش میکند؛ طالوت به سپاهیان خود گوشزد میکند که هر کس از آب نهر بنوشد از
او نیستَ ﴿ :فلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِاْل ُجنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُ ْب َتلِيکُمْ بِ َن َهرٍ فَ َمنْ َشرِبَ ِمنْ ُه َفلَيْسَ ِمنِّي…﴾ (بقره:
 .)249 /2عبارت ﴿ َفلَيْسَ ِمنِّي﴾ داللت بر این میکند که مخالفت با امر فرمانده موجب خروج
فرد خاطی از گروه اتباع و یاران میگردد (ماوردی ،بیتا ،ج ،1ص .)317ازاینرو شایستگی
حضور در میدان دشوار جهاد را نخواهند داشت؛ اما کسی که از آن نهر ننوشد ،شایستگی حضور
در میدان جنگ را خواهد داشت (نووی ،1417 ،ج ،1ص)90؛ زیرا در هنگام سختی و صحنههای
دشوار ابتال ،دارای اراده قوی و استقامت و پایمردی بوده و توان فرمانبری از فرمانده را داراست
و این امر یکی از عوامل مؤثر در تحقق غلبه است.

 -2-1-2-4صبر و استقامت
ال طَاقَ َة َلنَا الْ َي ْومَ ِبجَالُوتَ وَ ُجنُو ِدهِ﴾ (بقره )249 /2 :بر اوضاع سخت و دشوار
عبارت ﴿قَالُوا َ
گروه مؤمنین در مصاف با سپاه جالوت داللت میکند .در پاسخ به این گروه ،یک قاعده کلی و
اللهِ وَ اللَّ ُه
ت ِفئَة َکثِريَة بِإِذْنِ َّ
سنت الهی بر زبان اهل یقین جاری میشود﴿ :کَمْ ِمنْ فَِئةٍ َقلِي َلةٍ َغ َلبَ ْ
ن﴾ (بقره )249 /2 :و آن قاعده این است که پیروزی از جانب خداست و شرط الزم
َمعَ الصَّابِرِي َ
برای تحقق پیروزی ،صبر و پایداری در جنگ و مصائب و سختیهای آن است؛ زیرا این صبر و
استقامت ،معیت خداوند را به همراه داشته و خداوند مؤمنین صبور را یاری میرساند (حوی،
 ،1424ج ،1ص.)578
پس میتوان گفت طبق قانون دفع و غلبه ،دفع شر و غلبه خیر ،منوط به کثرت تعداد و
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.

 -2-2-4وجود تعادل میان تقدیر و تدبیر
یکی از مسائلی که در این داستان مطرح میشود این است که اساساً خداوند برنامه هستی را
معین می کند ولی انسان را نیز مسئول دانسته و موظف به اقدام مناسب میداند؛ بهعبارتدیگر
« میان قضای الهی و اختیار انسان ،تعادلی مناسب برقرار است .از این تعادل میتوان با دو تعبیر
«تقدیر» و «تدبیر» یاد کرد» (میر ،1387 ،ص.)184
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ت الْأَ ْرضُ…﴾ (بقره )251 /2 :بهخوبی
ضهُمْ ِببَعْضٍ لَفَسَدَ ِ
عبارات ﴿وَ لَ ْو لَا دَ ْفعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْ َ
بیانگر این تعادل است؛ چراکه دفع شر و غلبه خیر -در معنای مطلق و گسترده آن -به خداوند
نسبت داده شده درحالیکه این دفع ،وابسته به نوع عملکرد مؤمنین معرفی شده است؛ زیرا
پیشازاین ،غربال شدن مؤمنین و گزینش خالصترین آنها جهت حضور در مصاف حق و باطل
در آیه ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ ُم ْب َتلِيکُمْ ِب َنهَرٍ…﴾ (بقره )249 /2 :مطرح شد و این امر نشان میدهد که
بهرهمندی از اراده قوی در فرمانبری از فرمانده که بهنوعی حکایت از اخالص در اعمال دارد،
یکی از مصادیق تدبیر است .بهعبارتدیگر دفع شر از جانب خداوند و تحقق تقدیر الهی منوط
به تدبیر مؤمنین در صحنه کارزار است و یکی از این تدابیر ،فرمانبری است.
عالوه بر فرمانبری که حاکی از ویژگیهای بایستهای همچون ،اخالص و اراده قوی است،
صبْرًا وَ ث َِّبتْ أَقْدَا َمنَا﴾ (بقره )250 /2 :صبر و بردباری و استقامت
عبارات ﴿قَالُوا رََّبنَا أَ ْفرِغْ َعلَ ْينَا َ
و پایمردی در شرایط دشوارِ مقابله با نیروهای شر را نیز تدبیری دیگر معرفی میکند که این خود
حاصل التجا و پناهندگی به خداوند است .ازاینرو میتوان گفت که تقدیر الهی در دفع شر،
منوط به تدبیر انسان از جهت استقامت و بردباریِ حاصل از اتکا و التجای به خداوند است؛ زیرا
در پی این التجا و آن صبر و استقامت و فرمانبری است که عبارت ﴿ َفهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ا َّللهِ﴾ (بقره:
 )251 /2آمده و بیان میکند که مؤمنین به اذن خداوند ،شر را دفع کرده و نیروهای شر را شکست
داده و بر آنها غلبه یافتند و حاصل این دفع و غلبه ،فراهم شدن زمینه حکومت مؤمنین است:
اللهُ الْ ُملْکَ﴾ (بقره.)251 /2 :
﴿وَ آتَاهُ َّ

 -3-2-4سنت ابتال و پاداش ،عامل مشاركت مؤمنین در برنامه الهی
بر اساس تعالیم قرآن ،حیات انسان عرصه ابتال و آزمایش است تا انسانها در این عرصه و
در چارچوب مسئولیتهای خود به سطح برتری از حیات ارتقا یابند﴿ :الَّذِي َخلَقَ الْمَ ْوتَ وَ الْحَيَاةَ
سنُ عَمَال﴾ (ملک .)2 /67 :ارتقا به سطح برتری از حیات ،منوط به احسن بودن
لِ َي ْبُلوَکُمْ أَيُّکُ ْم أَحْ َ
عمل انسان است و همه اینها در گروِ موفقیت و پیروزی در ابتالئات و آزمایشهای الهی است.
در داستان طالوت نیز بحث ابتال و اختیار انسان و در پی آن بهرهمندی از پاداش مطرح شده
است ،آنجا که لشکر تشنه طالوت به نیاشامیدن از آب نهر آزمایش شدند و گروه پیروز در این
امتحان ﴿وَ َمنْ لَمْ يَطْعَ ْمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ (بقره )249 /2 :به پاداش خود دست یافتند که عبارت بود از
باقی ماندن در میان حزباهلل (کاشانی ،1410 ،ج ،1ص /123شبر ،1412 ،ج ،1ص.)779

بررسی ادبی داستان طالوت در قرآن كریم 135

رویارویی با سپاه انبوه جالوت ،ابتالی دیگری بود برای آنها که در این امتحان با التجای به
صبْرًا وَ ث َِّبتْ
خداوند و درخواست صبر و ثباتِ قدم و پیروزی از یکسو﴿ :قَالُوا رََّبنَا أَفْرِغْ َعلَ ْينَا َ
ن﴾ (بقره )250 /2 :و اقدام و عمل مؤثر در جنگ از سوی
صرْنَا عَ َلی الْ َقوْ ِم الْکَافِرِي َ
أَقْدَا َمنَا وَ انْ ُ
دیگرَ ﴿ :فهَزَمُوهُمْ﴾ (بقره ) 251 /2 :به پاداش خود رسیدند که عبارت بود از شکست دشمن و
ی مقتدر توسط حضرت داود (ع)﴿ :وَ آتَاهُ اللَّهُ الْ ُملْکَ وَ اْلحِکْمَةَ وَ عَلَّ َم ُه
برقراری حکومت دین ِ
مِمَّا يَشَاءُ﴾ (بقره )251 /2 :که مرحلهای دیگر از حیات انسان را محقق ساخت.
در حقیقت میتوان چنین گفت که مهم ترین پاداش آنان ،مشارکت در برنامه الهی و تحقق
تقدیر الهی در دفع فساد و وضع صالح در روی زمین بود .بر این اساس میتوان گفت این
داستان بر جنبه خاصی از پاداش های الهی تأکید دارد و آن عبارت است از اینکه هر آزمون و
ابتالئی در هر سطح ،همان پاداش پیروزی در ابتالی سطح پیشین است و بدین ترتیب مشارکت
در طرح الهی و کمک به تحقق آن ،بزرگترین پاداشی است که به مؤمنین عطا میشود.

 -5شخصیتها
شخصیت یا کاراکتر ،فردی است که کیفیت روانی و اخالقی او در عملش و گفتارش ،دیده
شود (بصیری ،1396 ،ص.)130
داستان طالوت ،بیانگر دیدگاه قرآن درباره رابطه میان شخصیت و عملکرد است .چنانکه
گذشت هر کسی متحمل ابتالئات و آزمایشهای متعددی در زندگی خویش است و نتیجه این
آزمایشها از پیش تعیین نشده است .موفقیت یا ناکامی در این آزمایشها ،نتیجه گزینشها و نوع
عملکرد افراد در جریان آزمایشهاست.
بر اساس آیات قرآن ،معیار خوب و یا بد بودن اشخاص ،نحوه عملکرد آنها در ابتالئات و
آزمایشهای واقع در بستر زندگی است .داستان طالوت مشتمل بر معرفی شخصیتهای متعددی
است ،شخصیت اصلی و شخصیتهای فرعی که گاه در قالب شخصیت جمعی معرفی شدهاند.

 -1-5شخصیت اصلی داستان طالوت
شخصیت اصلی ،فردی است که در محور و مرکز داستان قرار میگیرد و نویسنده سعی
میکند توجه خواننده را به او جلب کند (میرصادقی ،1377 ،ص .)176در داستان طالوت،
شخصیت اصلی ،خود طالوت است که در محور داستان قرار گرفته و در خالل صحنهها و وقایع
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مختلف داستان ،ویژگیهای شخصیتی خود را بروز داده است .نخستین بار ویژگیهای بارز
سطَة فِي الْ ِعلْمِ وَ الْجِسْمِ﴾ (بقره)247 /2 :
صطَفَاهُ َعلَيْکُمْ وَ زَادَهُ بَ ْ
شخصیتی طالوت در آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ ا ْ
مطرح شده است .طالوت فردی است کاردان که از نیروی جسمانی خوبی نیز بهرهمند است؛ لذا
می تواند امور لشکرکشی و جهاد را از روی علم و خرد رهبری کرده و در هنگامه نبرد و انجام
مسئولیت رهبری و فرماندهی نظامی ،از توان جسمی مناسب خود استفاده کند .توان جسمی
میتواند کنایه از شجاعت و اقتدار عمل در صحنه کارزار نیز باشد؛ اما خصوصیات و ویژگیهای
شخصیتی طالوت به همینجا ختم نمیشود .حزماندیشی ،باور قلبی ،توکل و توسل مؤمنانه و
پایمردی و استقامت از ویژگیهای دیگ ِر طالوت است که در آیه  249مطرح شده است.
وجه بارز دیگر شخصیت طالوت در موضعی دیگر از داستان هویدا میشود ،آنجا که قوم را
ب
مخاطب قرار داده و در معرض ابتالئی سخت قرار میدهد﴿ :قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُ ْب َتلِيکُمْ بِ َنهَ ٍر فَ َمنْ َش ِر َ
ِمنْ ُه َفلَيْسَ ِمنِّي﴾ (بقره .) 249 /2 :در این خطابِ او دو احتمال وجود دارد :یا او با سموئیل نبی
همراهی کرده و در امر گزینش افراد لشکر ،تسلیم اوامر نبوی سموئیل است و یا اینکه خود
بهرهمند از الهامات ربانی است (کاشانی ،1366 ،ج ،2ص )66که از ابتالی قریبالوقوع الهی خبر
اللهَ ُمبْ َتلِيکُمْ ِبنَ َهرٍ﴾ (بقره.)249 /2 :
داده است﴿ :إِنَّ َّ
ویژگی دیگرِ شخصیتیِ طالوت این است که او صاحب ایمان راسخ است ،ازاینرو در هنگام
مواجهه لشکرش با سپاه جالوت و غلبه ترس و ناامیدی در مؤمنین ،او در مقام رهبر و فرمانده
سپاه به همراه مؤمنین برجسته دیگر به روحیهبخشی سپاه مشغول شده و امید به نصرت الهی را
اللهِ ( ﴾...بقره .)249 /2 :این عبارت
در دلها زنده کرده است﴿ :قَالَ الَّذِينَ يَ ُظنُّونَ أََّنهُمْ ُمالَقُو َّ
اشاره به تعیین این گروه برجسته و در رأس آنان طالوت میکند که به جزای الهی و رستگاری
مؤمنین باورمندند و یقین دارند که این مجاهده بهحق است و به پیروزی ختم میشود و اگر به
کشته شدن نیز نائل شوند ،مشمول فیوضات و مثوبات خدا در موقف حساب و قیامت خواهند
گردید (طیب ،1378 ،ج ،2ص.)511
ایمان به نصرت الهی و صبوری و استقامت ،وجه دیگری از شخصیت طالوت است که از
ن فِئَةٍ
ارشادات او نسبت به سپاهش عیان میگردد آنجا که در خطاب به آنها میگوید﴿ :کَمْ مِ ْ
ن﴾ (بقره)249 /2 :؛ در حقیقت وی به دو مطلب
َقلِيلَةٍ َغلَ َبتْ ِفئَة کَثِريَة بِإِذْنِ اللَّهِ َو اللَّهُ َمعَ الصَّاِبرِي َ
مهم میپردازد:
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نخست آنکه پیروزی در گروِ کثرت افراد و ادوات نیست ،بلکه در گرو خواست و اراده الهی
و تحقق یاری اوست و طالوت به این مطلب ایمان دارد .دوم اینکه صبر ،عامل جلب نصرت
الهی است لذا سپاه را به صبر و بردباری فرامیخواند و در این خوانش ،وجه دیگری از شخصیت
او عیان میگردد که عبارت است از توسل مؤمنانه به خداوند و درخواست ثبات قدم در راه خدا:
ن﴾ (بقره.)250 /2 :
صرْنَا عَ َلی الْ َق ْومِ الْکَافِرِي َ
صبْرًا وَ ث َِّبتْ أَقْدَا َمنَا وَ انْ ُ
﴿قَالُوا رََّبنَا أَفْرِغْ َعلَ ْينَا َ

 -2-5شخصیتهای فرعی داستان طالوت
شخصیتهایی که در کنار شخصیت اصلی قرار میگیرند و وظیفه یاریرساندن به تکامل
شخصیت اصلی را برعهده میگیرند ،شخصیتهای فرعی نامیده میشوند (اشرفی و دهقانی،
 ،1396ص .)69شخصیت های فرعی داستان طالوت که در قالب جمعی و فردی مطرح شدهاند
از ویژگیهایی بهرهمندند که آنان را به مدلهای رفتاریِ زنده و پویا تبدیل کرده است:

 -1-2-5سموئیل نبی
بنیاسرائیل بعد از وفات موسی (ع) تحت رهبری یوشع بن نون ،وصی موسی (ع) وارد
سرزمین مقدس ش دند .یوشع به فتوحات خود در آن سرزمین نتوانست خاتمه دهد و از دنیا
رفت ،پس از یوشع ،دوران پانزده تن از داوران بنیاسرائیل فرارسید که فرماندهی و ریاست قوم
بنیاسرائیل را به عهده داشتند .در این دوره پیشرفتی برای تکمیل تصرف سرزمین مقدس و
استقرار حدود طبیعی حاصل نگردید ،فقط حفظ موقعیت سابق کموبیش به عمل آمد .در عهد
«عیلی» چهاردهمین داور ،شکست بزرگی متوجه یهود شد و سموئیل نبی بهعنوان پانزدهمین
داور بر کرسی قضا نشست و با قدرت و نفوذ کالمی که داشت قوم را رهبری نمود و اتحاد و
اتفاق را برقرار ساخته و احساسات ملی و مذهبی را زنده نمود؛ اما بااینوجود ،هنوز دشمنان به
حمالت و تجاوزات خود ادامه میدادند و باوجود پیری سموئیل و انحراف بزرگانی از قوم نظیر
پسران سموئیل ،ملت خسته و ناامید شده و استقرار یک سلطنت را از سموئیل نبی خواستار
شدند (بالغی ،1386 ،ج ،1ص.)196
ل
با ذکر این مقدمه ،معلوم میشود که منظور از «نبی» در آیه ﴿ َأ لَمْ تَرَ إِلَی الْ َملَإِ ِمنْ َبنِي إِ ْسرَائِي َ
اللهِ﴾ (بقره )246 /2 :سموئیل نبی،
ِمنْ بَعْدِ مُو َسی إِذْ قَالُوا ِل َنبِي َلهُمُ ابْ َعثْ َلنَا َملِکًا نُقَاتِلْ فِي َسبِيلِ َّ
آخرین داور از دوران  350ساله داوران در تاریخ بنیاسرائیل است و مقطع زمانی هم ،زمانی
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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
حکومتی مقتدر ،دست تجاوز دشمنان را از سرزمین خود کوتاه کنند .سموئیل در مقام یک نبی
از تیزبینی الزم بهرهمند بود؛ زیرا در پاسخ به درخواست آنها گفت﴿ :قَالَ هَلْ عَسَ ْيتُمْ إِنْ کُ ِتبَ
َعلَيْکُمُ الْ ِقتَالُ أَلَّا تُقَاِتلُوا﴾ (بقره﴿ )246 /2 :هَلْ عَسَ ْيتُمْ﴾ به معنی «لعلّکم» است .آمدن ﴿هَلْ﴾ برای
تقریر آن است که به گمان من ،شما در صورت وجوب جنگ ،حاضر به جنگ نخواهید بود
(نیشابوری ،1416 ،ج ،1ص /665قرشی ،1377 ،ج ،1ص.)462
ن سموئیل نبی بهمنزله پیمان گرفتن از سران بنیاسرائیل برای شرکت در
در حقیقت این سخ ِ
جنگ است و این حاکی از تیزبینی و درایت او و زودباور نبودن اوست .این درایت در تدبیر
امور و حزماندیشی سموئیل در نحوه معرفی طالوت و پاسخ به شبهه سران بنیاسرائیل در انتخاب
ن
ت سَعَة ِم َ
طالوت نیز عیان میشود آنجا که سران میگویندَ ﴿ :و نَ ْحنُ أَ َحقُّ بِالْ ُملْکِ مِ ْنهُ َو لَمْ ُيْْ َ
الْمَالِ﴾ (بقره )247 /2 :و دو شرط اساسی برای احراز سلطنت را بهرهمندی از جاه و مقام  ،و
صطَفَا ُه َعلَ ْيکُمْ
مال و ثروت معرفی میکنند ،سموئیل نبی به آنها چنین پاسخ میدهد که﴿ :إِنَّ اللَّ َه ا ْ
وَ زَا َدهُ بَسْطَة فِي الْ ِعلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّ ُه ُيْْتِي ُملْکَهُ َمنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَا ِسعٌ عَلِي ٌم﴾ (بقره.)247 /2 :
مراد سموئیل نبی آن است که اوالً :انتخاب طالوت ،حکم خداست و هیچکس حق اعتراض
در برابر حکم خداوند را ندارد .ثانیاً :دو ویژگی مهم علم و قدرت ،از کماالت حقیقی و
ویژگیهای ذاتی هستند که امکان سلب آنها از ذات انسان ممکن نیست برخالف جاه و مال؛
ازاینرو ،این دو ویژگی مصالح کشور و مردم را در بیشترین حدّ ممکن تأمین میکنند و در دفع
دشمنان نیز تأثیری بسزا دارند (نیشابوری ،1416 ،ج ،1ص .)66به همین دلیل در تعیین پادشاه
از اولویت برخوردارند .بهاینترتیب در مقام گفتوگو و استدالل ،سموئیل بر بنیاسرائیل فائق
آمده و سررشته امور را در دست گرفته و امر تعیین پادشاه را بهپیش برده است .بهعالوه نحوه
حضور ،برخورد و کالم سموئیل حکایت از سعه صدر او دارد که از ویژگیهای شخصیتی
انبیاست (بستانی ،1384 ،ج ،1ص.)57

 -2-2-5سران بنیاسرائیل
از سران بنی اسرائیل تنها در دو آیه یاد شده است و در همین دو صحنه چهرهای پرادعا،
تبعیضگرا و احیاناً منفعتطلب از آنان ترسیم شده که نگرشی مادّی و تبعیضآمیز دارند و اهل
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عمل به تعهدات خود نیستند ،آنجا که سران بنیاسرائیل از سموئیل نبی تقاضای تعیین پادشاه
اللهِ﴾ (بقره/2 :
ث َلنَا َملِکًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ َّ
میکنند تا در راه خدا بجنگند﴿ :إِذْ قَالُوا ِل َنبِي َلهُ ُم ابْعَ ْ
 .)246این نگرشِ منفعتطلبانه و تبعیضآلودِ خود را هنگام معرفی طالوت بهعنوان پادشاه بروز
میدهند ،آنجا که به مخالفت با سموئیل نبی برخاسته و از جاه و مقام خود سخن به میان میآورند:
﴿قَالُوا أَنَّی يَکُونُ َلهُ الْ ُملْکُ َعلَيْنَا وَ نَ ْحنُ َأحَقُّ بِالْ ُملْکِ مِ ْنهُ﴾ (بقره .)247 /2 :آنها درواقع سخن
از شایستگی خود برای انتصاب پادشاهی به میان آوردهاند و یکی از اسباب اصلی این شایستگی
را جاه و مقام خود به شمار آوردهاند .نگاه مادّیگرایانه آنان در دلیل دومی که برای اثبات عدم
شایستگی طالوت مطرح میکنند عیان میشود ،آنجا که میگویند﴿ :وَ لَمْ ُيْْتَ سَعَة مِنَ الْمَالِ﴾
(بقره .)247 /2 :پس اساس ًا سران بنیاسرائیل به جهت بهرهمندی از مقام و ثروت و به دلیل
نگرش مادّیگرایانه و تبعیضآمیز ،خود را مستحق انتصاب پادشاهی میدانند.
از سوی دیگر آنان به ادعاهای خود پایبند نیستند؛ زیرا از سموئیل نبی درخواست انتصاب
پادشاه کردند تا در راه خدا جهاد کنند﴿ :نُقَاتِلْ فِي َسبِيلِ اللَّهِ﴾ (بقره )246 /2 :اما وقتیکه جهاد
واجب شد جز اندکی از آنان از این امر ،روی میگرداندندَ ﴿ :فلَمَّا ُکِتبَ َعلَ ْيهِمُ الْ ِقتَالُ تَوََّلوْا إِلَّا َقلِيال
ب
ِم ْنهُمْ﴾ (بقره )246 /2 :و از پیمانی که با نبی خود سموئیل بسته بودند﴿ :قَالَ هَلْ عَسَ ْيتُمْ إِنْ ُکتِ َ
الل ِه﴾ (بقره )246 /2 :سر باز زدند.
ل َّ
َعلَيْکُمُ الْ ِقتَالُ أَلَّا تُقَاِتلُوا قَالُوا َو مَا َلنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي َسبِي ِ
ني﴾ (بقره )246 /2 :زیرا از
بهاینترتیب آنان در زمره ظالمان قرار گرفتند﴿ :وَ اللَّهُ َعلِيمٌ بِالظَّالِمِ َ
رسوخ ایمان در قلب بیبهره بودند و سخن و اعمالشان با یکدیگر همخوانی نداشت و در راه
حق استقامت نورزیدند.

 -3-2-5لشکریان طالوت
لشکریان طالوت به سه دسته تقسیم شدند:
گروه نخست :آن دسته از لشکریان هستند که از اراده قوی و روحیه فرمانبری برخوردار
نبوده و تسلیم امر رهبر نیستند ،آنان که در ابتالی نهر از نوشیدن و سیراب شدن آب منع شده
بودند ،اما به این منع و فرمان رهبر توجه نکرده و از آب ،خود را سیراب نمودند .این دسته،
ب مِ ْنهُ َفلَ ْيسَ ِمنِّي َو َمنْ
ن َشرِ َ
اکثریت لشکریان را تشکیل میدادند﴿ :قَالَ إِنَّ اللَّ َه ُمبْ َتلِيکُمْ بِ َن َهرٍ فَمَ ْ
شرِبُوا ِمنْهُ إِلَّا َقلِيال مِ ْنهُ ْم﴾ (بقره.)249 /2 :
لَمْ يَطْعَمْ ُه فَإِنَّ ُه ِمنِّي إِلَّا َمنِ اغْ َت َرفَ ُغرْفَة بِيَدِهِ فَ َ
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این گروه ،از شرکت در جهاد و همراهی با لشکر طالوت بازماندند؛ زیرا طبق فرمان طالوت
﴿فَ َمنْ شَرِبَ ِمنْهُ َفلَيْسَ ِمنِّي﴾ جزو اصحاب و متحدان او بهحساب نیامدهاند (زمخشری،1407 ،
ج ،1ص /294ابن جوزی ،1422 ،ج ،1ص )246و لذا طالوت آنان را از سپاه کنار گذاشت
(خطیب ،بیتا ،ج ،1ص)301؛ زیرا آنان به حقیقت ،اهل طاعت و والیت نبوده و از مؤمنین
راستین به خداوند و لقای پروردگار نبودند (طبری ،1412 ،ج ،2ص.)391
گروه دوم :کسانی هستند که بیمحابا به نوشیدن آب نپرداختند بلکه از روی بیصبری کمی
آب نوشیدند و سپس به جهت امتثال امر طالوت از سیراب شدن منصرف گشتند﴿ :وَ َمنْ لَمْ
يَطْعَ ْمهُ فَإِنَّهُ ِمنِّي إِلَّا َمنِ اغْ َت َرفَ ُغرْفَة بِيَدِهِ﴾ (بقره .)249 /2 :اینها گروهی هستند که علیرغم نقص
در عملکرد ،در آزمایش موفق شدند و مقبول طالوت بوده و در جهاد سهیم گشتند (مراغی ،بیتا،
ن
ج ،2ص .) 223اما همین گروه در مواجهه با لشکر جالوت ترسیدند و متزلزل گشتند﴿ :وَ الَّذِي َ
آ َمنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ َلنَا الْ َي ْومَ ِبجَالُوتَ وَ ُجنُودِهِ﴾ (بقره.)249 /2 :
گروه سوم :کسانی هستند که تسلیم امر فرمانده بوده و از آب نهر ننوشیدند﴿ :وَ َمنْ لَمْ َيطْعَمْ ُه
فَإِنَّهُ ِمنِّي﴾ (بقره .)249 /2 :آنها همان گروهاند که میتوان به یاری و اتحادشان اعتماد کرد ،به
همین خاطر امر مهم جهاد به آنها محوّل شد؛ زیرا دارای ایمان راسخ و ثبات قدم بودند و با
تعبیر ﴿الَّذِينَ يَ ُظنُّونَ أََّنهُمْ ُملَاقُو اللَّهِ﴾ (بقره )249 /2 :از آنان یادشده و ایمان راسخ و ثبات قدمشان
در راه حق مطرح شده است.
معرفی این سه گروه از لشکر طالوت ،هماهنگی میان شخصیت و عملکرد آنها را بهخوبی
نمایان میسازد :آنها که به حقیقتِ ایمان دست نیافتهاند ،در اولین گام از ابتالی الهی مردود شده
و از جهاد در راه خدا بازمیمانند .آنان که به اعلی مرتبه ایمان و یقین دست نیافتهاند ،همواره
عملکردشان با نقصان و آشفتگی همراه است و کسانی که به مرحله یقین و رسوخ ایمان رسیدهاند،
اهل پذیرش مسئولیت های بزرگ و انجام اعمال دشوار و جهاد در راه خدا همراه با استقامت،
پایمردی ،شجاعت و ایثار هستند.

 -4-2-5حضرت داود (ع)
حضرت داود (ع) در این داستان ،شخصیتی فرعی است که تنها در پایان داستان یادی از او
شده است .او کسی است که فرمانده سپاه دشمن ،جالوت را از میان برمیدارد﴿ :وَ َقتَلَ دَا ُو ُد
جَالُوتَ﴾ (بقره.)251 /2 :
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ذکر کشته شدن جالوت پس از هزیمت لشکر دشمن ،یک پیام مهم دارد و آن اینکه شکست
دشمن دو بُعد مهم داشته است :یک بُعد آن ،شکست لشکر عظیم دشمن است و بُعد دیگر ،کشته
شدن جالوت ،فرمانده سپاه دشمن به دست داود (ع) است .از همینجا ضمن اینکه میتوان به
قدرت و تأثیرگذاری جالوت در سپاه دشمن پی برد ،میتوان فهمید که داود (ع) در سپاه طالوت،
در خط مقدم جبهه به جهاد پرداخته و ازآنجاکه از ویژگیهای دالوری و جنگاوری بهرهمند بوده،
شایستگی نبرد مستقیم با جالوت را یافته و قهرمان سپاه مؤمنین بوده است (بستانی ،1384 ،ج،1
ص )92؛ لذا در آیندة قوم بنیاسرائیل نقشی مهم ایفا میکند به این دلیل که خداوند فرمانروایی،
نبوت و علم را یکجا به او عطا کرده استَ ﴿ :و آتَاهُ اللَّ ُه الْمُ ْلکَ َو الْحِکْ َمةَ وَ َعلَّمَ ُه مِمَّا يَشَا ُء﴾
(بقره )251 /2 :و او حلقهای از زنجیره سنت دفع و غلبه خداوند بر روی زمین است.

نتیجهگیری
داستان طالوت داستان کوتاهی است که مجموعاً در شش آیه از سوره بقره ( )251-246و در
دل سیاق آیات  252-244مطرح شده است .این داستان حاوی طرح نمایشی مناسب و مشتمل
بر صحنهها و گفتوگوهای مؤثری است که به تمرکز و تأکید روی پیام اصلی داستان تأثیر
میگذارد.
ایجاد ارتباط دقیق میان موقعیتهای قابل پیشبینی ،ذکر عناصر تعیینکننده محدوده
جغرافیایی و زمانی داستان در عین ایجاز در بیان جزئیات این دو عامل ،بهکار بردن کلمات و
عبارات کلیدیِ تصویرساز و سبکهای بیانی انسجامدهنده که تعامل هرچه بیشتر مخاطب را با
داستان ممکن میسازند برخی از ویژگیهای نمایشی و ساختار ادبی این داستان است.
از سوی دیگر ،این داستان با طرح شخصیتهای گوناگون در وضعیتهای تعاملی پویا،
مجموعهای از مضامینی را عرضه میکند که ارتباطی تنگاتنگ باهم دارند .در این داستان یک
مضمون اصلی مطرح شده است و آن ،قانون الهیِ ایجاد تعادل در جوامع بشری از طریق سازوکار
دفع و غلبه است.
مضامین فرعی نظیر طرح برخی از فضائل اهل ایمان ،تعادل میان تقدیر الهی و تدبیر انسان
و سنت ابتال و پاداش ،همگی در ارتباط با آن مضمون اصلی بوده و روند تحقق و سازوکار انجام
آن را بیان می کنند ،اینکه میان خواست و تقدیر الهی با تدبیر انسان ،تعادلی ظریف برقرار است
و اینکه انسان با اتصاف به خصال و صفات بایستهای همچون اراده ،صبر و استقامت،
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فرمانبرداری از رهبر و عملکرد صحیح مؤمنانه در موقعیتهای دشوار ،نقش یاور خداوند را
ایفا میکند تا قانون دفع شر و غلبه خیر را تحقق بخشد و این از مضامین زمانشمول و پویای
این داستان است که از زبان ادبی منسجم و هدفدار قرآن کریم حکایت میکند.
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