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چكيده

وهــاانــسانةهمــآســماني،مائــدهايــنمخاطبــانواســتهــدايتكتــابكــريمقــرآن
ــات ــفطبق ــهمختل ــاريخطــولدرجامع ــودهت ــستند،وب ــقه ــينتحق ــدفيچن ــرودره گ
ــه ــهتوج ــتعدادهايب ــاوتاس ــرادمتف ــتفادهواف ــاس ــازريهن ــايشةهم ــايگنج ــانيه زب
ــت ــندر. اس ــژوهش،اي ــاپ ــيفيروشب ــي،–توص ــوهتحليل ــايجل ــناختيه ــريزيباش هن

ــتاندر ــايداس ــيه ــرآنتعليم ــريم،ق ــاك ــهب ــرتكي ــتانب ــندوداس ــامبرانازت ــي،پي اله
ــليمانحــضرت ــوبحــضرتوس ــهاي ــهك ــاهرب ــدگيظ ــضاديزن ــامت ــمب ــد،ه دردارن

آمـده دسـت بـه جينتـا . اسـت شـده مقايـسه هـم بـا سـپس وي،واكـا ،مختلفزمانيمقاطع
تعليمــيالگــوييــكداســتان،دوايــنبيــانةشــيودركــهدهــدمــينــشانپــژوهشايــناز

نويــسانداسـتان بــهقرآنـي الگــويايـن در. داردوجـود نويــسيداسـتان هنــردرتقليـد قابـل 
وباشـد متـصور نـد توامـي متنـوعي بـسيار هـاي شـكل متعهـد، هنـر دركـه شـود ميآموخته

ــدان ــاهنرمن ــتب ــايخالقي ــريه ــسيرهايازخــود،هن ــاوتم ــيومتف ــضاد،گــاهيحت مت
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مقدمه
ي احــدبــرانــسانتيشخــصي ريــگشــكلبــرآني رگــذاريأثتزانيــموداســتان

ــندهيپوشــ ــديپ. ستي ــسانون ــاان ــهكــهاســتآشــكاري كــودكدورانهمــانازداســتانب ب

ةارائــي هــاوهيشــچــهاگــر؛)51: 1379،ينــيپرو (بــرديمــلــذتداســتانازي فطــرصــورت

تصـور بـه ي  گـاه كـه اسـت كـرده رييـ تغي  مختلفـ اشـكال بـه علـوم شرفتيپريمسدرآن

ــكازدنيشــن ــودهي راوي ــانوب ــدني زم ــابازخوان ــاوي كت ــدي ــكدردني ــنماي وي شي

ي هــــالميفـــ مختلــــفاشـــكال دري يعنـــ ،هفــــتمهنـــر قالــــبدرامـــروزه بـــاالخره 

ــ ــا(ينمائيس ــاتونرك ــروه ــاياليس ــيتخه ــل ــستنداي ي ــ،) م ــدري ول ــاةهم ــني ــاوهيش ه

وارائــهةنحــووانتخــاباســت،ي خيتــارقيحقــاانيــبداســتان،كــهي مــوارددرخــصوصاً

ــفيك ــچتي ــسمتنشي ــاق ــفي ه ــكدركــهآن،مختل ــانةدوري ــسبتاًي زم ــوالنن ــري ط ب

رايــز؛اسـت آنةمرحلـ نيتـر مهــم،اسـت افتـاده اتفـاق ي گروهـ يــكبـر يـا شـخص يـك 

دهــدانتقــالمخاطــببــهخواهــديمــكــهسندهيــنويــانــدهيگواهــدافواغــراضي تمــام

ــادلدر ــهني ــهمرحل ــتنهفت ــرواس ــاطبه ــهي مخ ــدازب ــلوذوقةان ــتعدادوقهيس واس

مــوردكــهراي مــواردويافتــهدســتداســتانآناهــدافازي تعــدادبــهشيخــوذكــاوت

بـر . دهـد يمـ قـرار شيخـو اعمـال ةلوحـ سـر ،يقـ يحقي  الگـو يـك عنـوان بـه بوده،پسند

ــ ــاسنيهم ــتاناس ــاداس ــي ه ــهي قرآن ــالقآني راوك ــستخ ــتي ه ــاًييقواس ــدافن اه

ــس ــي واالرايب ــهخــوددروندرراي ــولدردارنــدنهفت ــارط ــهمــوردخيت وبــانيادتوج

ي بررســبــهشيخــوةقيســلوذوقاســاسبــري كــسهــركــه انــدگرفتــهقــرارسندگانيــنو

ــا ــهآنه ــد،پرداخت ــان ــدي گروه ــآقامانن ــجزااني ــدوي ري ــتي راش ــوانتح ــتانعن داس

ــپ ــاامبراني ــهتنه ــعب ــآي آورجم ــوطاتي ــهمرب ــرب ــپه ــورهازيامبري ــاس ــفي ه مختل

ــه ــدپرداخت ــدادوان ــني تع ــونزي ــاهمچ ــيپروي آق ــهي ن ــاجنب ــري ه ــاي هن ــراآنه ي بررس

رااآنهــبــودني مجــازتيــنهادروبــودني تكــراراهللا،خلــفماننــدي تعــدادانــد،نمــوده

ــرح ــودهمط ــدنم ــك (ان ــفاحمــد: ن ــادهو) 169-163: 1999اهللا،خل ــابه انيــپاوكت

هـا نآي  بررسـ وطـرح بـه ي  گـر يدةيـ زاوازمقالـه نيـ اسندگانيـ نومـا اگـر، يدةمقالـ ونامه
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ــه ــدپرداخت ــ؛ان ــچوانتخــابةنحــوي يعن ــسمتنشي ــاق ــهداســتاندومختلــفي ه ظــاهرب

ــاردرمتــضاد ــالراي خاصــاهــدافواغــراضهــم،كن آنهمزمــانطــرحوكنــديمــدنب

بــهنيــزراتربيتــيةوشــيايــنكــريمقــرآنزيــرا؛داردخــودمخاطبــانبــري اژهيــوريتــأثدو

ــانوواقعــيكــامالًصــورت ــاريخيحــوادثبي ــيت ــاندركــهحقيق خاصــيمكــانوزم

ــصرهايدر ــتهع ــاقگذش ــادهاتف ــتدروافت ــنهاي ــالةنتيج ــكاعم ــدوني ــاب ــهراآنه ب

شناســـيجامعـــهوشناســـيروانمبـــانيواصـــولرعايـــتوهنرمندانـــهكـــامالًايشـــيوه

ــاطرفــيازوكنــدمــيارائــهمخــاطبيندرانــيرووروحــيگــذاريتــأثيرجهــت توجــهب

-طيــفآندركـه بـوده جامعـه يـك اقـشار تمــاميهـدايت كتـاب كـريم قـرآن اينكـه بـه 

ــفهــاي ــسيارگــاهيومختل ــاوتب ــدگيهمــديگرازمتف ــيزن ــدم ــابراين؛نماين ــرايبن ب

ــر ــشريه ــويق ــبالگ ــامتناس ــهآنب ــدهارائ ــتش ــي. اس ــوارديازيك ــهم ــولدرك ط

ــاري ــوردخت ــهم ــهتوج ــردازاننظري ــومپ ــاعيعل ــوده،اجتم ــأثيرب ــالت ــب ــروتةمنازع وث

ــدارا ــسانيي ــوعحقيقــتدروزنــدگييشــيوهانتخــابدران . باشــدمــياوبينــيجهــانن

-يمـ اشـاره ،سـت اكـرده ي معرفـ ي  منفـ راامبرانيـ پنقـش كـه هيـ نظرسـه بـه ي  مطهرديشه

:كند

ــهمتظــاهران-الــف ــا: روشــنفكرىب ــعقگــروهني ــددهي ــرىجهــتدارن ــامبران،گي پي

ــايىضــدومعنــوىگيــرىجهــت ــامبران،تعليمــاتمحــوروبــودهدني ــاازانــصرافپي دني

ــهو ــهتوج ــرتب ــودهآخ ــتب ــناز،اس ــشهرواي ــروىهمي ــنني ــذهبودي ــتدرم جه

.استبودهپيشرفتبراىترمزىةمثاببهوزندگىازبشركردندلسرد

ــسم-ب ــاماركسي ــز: ه ــت ــهدرسمماركسي ــاريختوجي ــات ــني ــه: اســتنيچن ــلس عام

ــن ــتودي ــروتودول ــزادث ــلهم ــتاص ــولدرومالكي ــاريخط ــلت ــدعوام ــىض خلق

حركــتديگــرپديــدههــرماننــدتــاريخكــههــستندمــدعىگــروهنيــا.انــدبــوده

ــذا؛داردديــالكتيكى ــتــضاددرشهيــهممحــروموحــاكمةطبقــل ــودهي درون ــدب ةطبقــوان

بــه؛ثـروت دولـت، ديــن،.اسـت كـرده ايفــاراخـود نقـش مختلــفةچهـر سـه درحـاكم 

فريــبواغفــال،اديــاناربــابنقــش. فريــبعامــلزر،عامــلزور،عامــل: ديگــرعبــارت
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ــه ــودب ــتمگرانس ــتثمارگرانوس ــودهاس ــتب ــىآخــرت. اس ــابگراي ــان،ارب ــىادي واقع

انقالبــىوروممحــةطبقــوجــدانتــسخيربــراىآنــاندنيــاگرايىةچهــربــرفريبــى ونبــوده

.استبودهپيشروو

تــاريختكامــلوطبيعــتتكامــلقــانونهــستندمــدعىگــروهايــن: هــاستيــاليماتر-ج

ضــعيفانوتــاريخپيــشرفتعامــلنيرومنــدانضعفاســت،حــذفواقويــاغلبــهاســاسبــر

ــل ــفعام ــاطوتوق ــودهانحط ــستندوب ــن.ه ــذهبودي ــراع،م ــعفااخت ــراىض ــزب ترم

ــاب. اقوياســت ــاناارب ــاهيمدي ــتى،راســتى،آزادى،عــدل،مف ــصاف،درس ــت،ان محب

ــرحم، ــاونت ــه وراتع ــارتب ــرعب ــالقديگ ــىاخ ــهرابردگ ــودب ــعفاس ــى،ض ــيعن ةطبق

اختــراعتكامــلعامــلوپيــشروةطبقــيعنــىاقويــاةطبقــزيــانبــهوتكامــلضــدومــنحط

وضــعفارفـتن بــينازوحـذف مــانعودادنـد قــرارتـأثير تحــترااقويـا وجــدانوكردنـد 

وماترياليــستفيلــسوف،»نيچــه«گــشتندمردهــاابــرپيــدايشوبــشرنــژادبهبــودواصــالح

).24: 1371،يمطهر(استنظريهاينطرفدارآلمانمعروف

ــه ــردرالبت ــوارداكث ــدان،م ــهثروتمن ــلدرجامع ــامبرانمقاب ــستادهپي ــوضدرواي ،ع

ــران ــدگانازتهيدســتانوفقي ــامــدافعانوگرون ــودهنآن ــدب ــنوان ــر،اي حمايــتةشــبهام

كــريمقــرآنوكنــدمــيتقويــتراييــداراوثــروتبــامبــارزهوتهيدســتيوفقــرازديــن

هنرمندانــه،كــامالًايشــيوهبــهفريبنــدهوخطرنــاكبــسيارةشــبهايــنازجلــوگيريبــراي

وقـدرت وعلـم لحـاظ ازيكـي كـه كنـد مـي نقـل راتـاريخي واقعيـات ازعينـي ةنموندو

ــروت ــودهاوجدرث ــاميوب ــستم ــيجــن،وان ــلحت ــدطبيعــيعوام ــادمانن ــسخَّرب ويم

ــوده ــدگانمنطــقوب ــزراپرن ــيني ــد،م ــيدان ــسديگــريو) ع(ســليمانحــضرتيعن ازپ

ــدتي ــورداريم ــتازبرخ ــروت،ودول ــارث ــاريدچ ــشتهبيم ــاميوگ ــدمتم ــشموخ ح

ــود ــتازراخ ــتدرودادهدس ــرنهاي ــتيوفق ــهتهيدس ــرب ــيس ــرد،م ــيب ــضرتيعن ح

-انــسانتعــاليبــرايقــدرتوثــروتازصــحيحةاســتفادخــاطربــهاولــيولــي؛)ع(ايــوب

خــاطربــهدومــيوآنهــابــهدلبــستگيعــدمويكتــاخداونــدســويبــهآنــانهــدايتوهــا

ــكوهعــدموهــامــصيبتبرابــردرشــكيباييوصــبر ــهاعتــراضوشِ مــوردالهــي،مــشيتب
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زيبـاي بـسيار ةجملـ بـا رادوهـر كـه طـوري بـه ؛انـد شـده واقـع ارپروردگـ ستايشومدح

».....     ابأَو إِنَّـه دبالْع مو بـا ايـن بيـان هنرمندانـه هـم ايـن نكتـه را گوشـزد                  كنـد يـاد مـي   »  نِع

ــي ــن م ــد كــه دي ــوده ،كن ــدي نب ــروت و ثروتمن ــن مخــالف آن  ؛ مخــالف ث  بلكــه آنچــه دي

داران و متمكّنــان جامعــه الگــوي م بــه ســرمايهاســت ظلــم و اســتثمار زيردســتان اســت و هــ

 دينـدار و خداپرسـت واقعـي     ،تـوان بـا قـدرت و ثـروت نيـز          كنـد كـه مـي     عيني معرفـي مـي    

كنــد كــه بــه دارانــي همچــون قــارون را نيــز ذكــر مــيبــاقي مانــد و از ســوي ديگــر ســرمايه

ــاگواري دچــار مــي    ــه عاقبــت ن ــا و عــدم رعايــت حــق ديگــران ب ــه دني -علــت دلبــستگي ب

همچنــين بــه طبقــات فقيــر جامعــه نيــز عــالوه بــر معرفــي يــك الگــوي واقعــي كــه  . دنــدگر

ــه را گوشــزد مــي   ــن نكت ــاً در عــالم خــارج رخ داده اســت، اي ــد كــه در امتحــان  حقيقت نماي

 بلكــه ابــتالءات آنــان ؛الهــي بــين پيــامبر و ســاير اقــشار مــردم هــيچ تفــاوتي وجــود نداشــته 

ــوده اســت   ــسيار ســخت و دشــوارتر ب ــ و در ن. ب ــا ارائ ــاوت و گــاهي  ةتيجــه ب ــاي متف  الگوه

شـوند، جـاي هـر گونـه عـذر و بهانـه را              متضاد كه در نهايت بـه عاقبـت يكـساني خـتم مـي             

. گذاردبراي مخاطبين خود باقي نمي

پژوهشهايسؤال
حــوادثوپيــامبرانزنــدگيشــرحصــرفاًهــاداســتانايــنازكــريمقــرآنهــدفآيــا

ــاريخي ــودهت ــااســتب ــني ــاداي ــاريخي،ةم ــمت ــهه ــايجنب ــريه ــموداردهن ــده در باي

درهــاداســتانايــنآيــاشــود؟بررســيوتحليــلقرآنــيهــدايتگريتحقــقهمــانراســتاي

ــتان ــسيهنرداس ــلنوي ــرايالگــوبرداريقاب ــشرب ــردرب ــيمام ــتوتعل ــستندتربي ــروه اگ

ــانيچــهاســت،مثبــتپاســخ ــوانمــيهــاييروشومب ــاازت ــننمــود؟اخــذآنه ــهاي مقال

ــهكوشــشي ــهگــوييپاســخمنظــورب ــنب ــه؛هاســتپرســشاي ــرآنكــهاســتمــسلمالبت ق

داســـتانجــز ه بــ وگرديــده نــازل تــدريجي صــورت بــه وســال 23طــول دركــريم 

قــرارمختلفــيهــايســورهدرپراكنــدهصــورتبــههــاداســتانةبقيــ،)ع(يوســفحــضرت

ــه ــدگرفت ــو. ان ــرارةنح ــرفتنق ــنگ ــتاناي ــاداس ــورهدره ــايس ــف،ه ــاً يمختل ــدافقين اه

ةمقايــسبــاداســتاندوايــنةارائــةنحــوابتــدااســاسهمــينبــركنــد،مــيدنبــالراخاصــي



مجلّة پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي 28

ميــانتمــايزوجــهواشــتراكنقــاطبيــانواتمامــشانوآغــازةنحــوخــصوصاًدو،آنبــين

ــا ــلوآنه ــرارمح ــرفتنق ــآگ ــردرانه ــوره،ه ــوردس ــلم ــيوتحلي ــراربررس ــه،ق گرفت

ــهســپس ــراضب ــدافواغ ــورداه ــرم ــردرنظ ــسمته ــارهق ــدهاش ــرايواســتگردي ب

سـر بـر مـانعي هرگـز ثـروت ومـال كـه نكنـد گمـان ونـشود مـشتبه مخاطـب برامراينكه

-تفـاوت خـاطر بـه كـه ديگـري ثروتمنـد فـرد داسـتان گيـرد، نمـي قـرار هـا انسانكمالراه

ــاي ــنجه ــهپ ــااشگان ــضرتب ــليمانح ــه) ع(س ــتب ــضاديعاقب ــارمت ــده،گرفت ــوردش م

.استگرفتهقرارمقايسه

ميكرقرآندرمتضادي الگودوةهنرمندانةارائةويش-1
-يمــوبيــاحــضرتداســتانازشيبــ،)ع(مانيســلحــضرتداســتانبــهميكــرقــرآن

انيـــباوالً: جملـــهازباشـــدداشـــتهي متعـــددليـــدالاســـتممكـــنامـــرنيـــواپـــردازد

ــانعمــتازي برخــوردار ــايخوشــوه ــراعظمــتوعــزتوه ــمخاطــبي ب ــبازشيب اني

ــار ــجوي گرفت ــذتوجــذابزحمــت،ورن ــثان. اســتبخــشل ــراًي ــآاســاسب ةفيشــرةي

ــالَّ« ــسانَإِنَّكَـ ــىالْإِنْـ ــتَغْنىرآهأَنْ. لَيطْغـ ــق، (»اسـ ــسان،)6،7علـ ــردرانـ ــانهـ ــهي زمـ كـ

ــاحــساس ــنيب ــد،ي ازي ــطغبكن ــانواني ــي نافرم ــديم ــذا؛ كن ــسانل ــبرخــوردار،ان ازشيب

نكـه يابـه توجـه بـا مهمتـر همـه ازثالثـاً . اسـت ازمنـد يني  يـادآور وتـذكر بـه گرفتـار انسان

ــااعترافــاتانيــبي امحــاورهصــورتبــه) ع(مانيســلحــضرتداســتانمــواردشتريــب شاني

ــن (بــه ــدِمِ ــودن) اهللاعِن ــاب ــاقــوتةنقطــخــودكــههاســتنعمــتني ــواســتشاني نيچن

ــ ــراي اعتراف ــار،شــخصي ب ــگرفت ــاهن ــنتنه ــباعــالمصــورتدربلكــه؛نداشــتهي ازي شتري

ــوعراآن،مخاطــب،يوي ســوازهــايگرفتــار ــلبري ن ــاصــبرةكاســشــدنزي ي تلقــشاني

رابعـاً . پنـدارد يمـ متعـال خداونـد بـه ميمـستق ريـ غةيـ گالوشـكوه اظهـار ي  نوعياونموده

اهــل«: اســتدهآمــثيحــددرودارددنبــالبــهرادشــمنانشــماتتهــا،يگرفتــاراظهــار

ــنم ــذابجه ــشع ــهراآت ــاطرب ــپرهخ ــماتتاززي ــلش ــشتاه ــانبه ــكتم ــديم »كنن

ــر( ــورد). 223: 1430،يجزائ ــمم ــب،گــريدمه ــتاناني ــمداس ــانگغ ــاحــضرتزي دروبي
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ــوردو ــانب«ةس ــسبالفاصــله» ص«و»اي ــتانازپ ــلحــضرتداس ــتمانيس ــهاس ــوالًك معم

ــردو ــضادام ــاردرمت ــم،كن ــبه ــدشتري ــنماارگريهم ــبرجــستهواني ــازنديم ــه؛س درالبت

ــورد ــضاداصــلم ــهت ــك ــوانازي يك ــنيق ــاني قطع ــستجه ــوي ه ــتآنةالزم ــهاس ديش

:ديگويمي مطهر

ــضاد ــصادموتـ ــازعوتـ ــيتنـ ــولازيكـ ــوانينواصـ ــيقـ ــنقطعـ ــانايـ ــتجهـ . اسـ

فلــسفي،وعلمــيمطالعــاتودهــدمــينــشانراآنوضــوحبــهســطحيمــشاهدات

ــقوشــديدتر ــرعمي ــدمــيدركراآنت ــا،جهــان. كن ــرجهــانيم ــزاحموبرخــوردازپ ت

روايــناز؛»انــدبهــمشــاديوغــموخــاروگــلومــاروگــنج «ســعديقــولبــهواســت

ــواره ــاندوهم ــالفجري ــضادومتخ ــاردرمت ــديگركن ــدهيك ــيدي ــوندم ــه؛ش ــينب هم

ــل ــراديدلي ــهاف ــن ك ــاناي ــرينراجه ــانبهت ــهوممكــنجه ــااصــطالحب ــدهنجه آلاي

خيـر بـود چـه هـر يعنـي ؛  بـود مـي ديگـري طـور جهـان اوضـاع كننـد ميآرزودانند،نمي

ــناييو ــاتوروش ــالمتوحي ــاديوس ــشوش ــودآرام ــر وب ــاريكيوش ــرگوت وم

چـرا كـه حيرتنـد دراينهـا . داشـت نمـي وجـود هرگـز انـدوه واضـطراب وقلـق وبيماري

ــدگار، ــانآفري ــانراجه ــششكــهآنچن ــالدرنق ــاخي ــماينه ــروشــدهرس ــوحب ضــميرل

.اسـت گرفتـه سرچـشمه جـا همـين ازثنويـت فكـر . اسـت هنيافريـد ،بـسته نقـش شانساده

ــين ــتهچن ــااگــركــهشــدپنداش ــكتنه ــكواصــلي ــدأ،ي ــرحــاكممب ــانب ــودجه دوب

عـدم، وشـر كـه اسـت ايـن تفكـر طـرز ايـن مقابـل ةنقطـ . افـت  ي نمـي وجودمتضادجريان

ــسبيامــور ــهواضــافيون ــرهــايپل ــودنشــر.باشــندمــيتكامــلوخي وســطحيشــر،ب

ــضاد.اســتظــاهري ــصادم،وت ــلواســاست ــرشــرطالاق ــشرويه ــلوپي ــاليوتكام تع

دوبــهآنهــانمــودنمنقــسموجداگانــهصــفدودراشــياءكــردنجــداوتفكيــك.اســت

ــررايكــيومتمــايزةدســت ــدنكمــالوخي ــدنصنقــوشــرراديگــرةدســتونامي وخوان

بينــيظــاهرنهايــتدانــستن،منتــسبمبــدأيــكوكــانونيــكبــهراايدســتههــرگــاهآن

وخيـر عـين ،بـازتر چـشمي بـا وبـاالتر نظـري دراسـت يافتـه بـدي وشـر نـام آنچه. است

» شـر  «عنـوان بـا يـا وشـوند خوانـده » خيـر  «عنـوان بـا خـواه اشـياء، ةهمـ . باشدميروشنايي
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ودارنــدســهمعــالمجملــينظــامزيبــاييدرومؤثرنــد» احــسنمنظــا «درنــسبتيــكبــه

شــاهديــكتجليــاتومظــاهروگيرنــدمــيسرچــشمهمبــدأيــكوكــانونيــكازهمــه

�باشندميغيبي

كندميشكايتقهرشازگريهكندميحكايتلطفشازخنده

ــن ـــغامدواي ـــالفپي ــاندرمخ ــيازجه ـــبريك ــتدل ــيحكاي ـــندم ــري، (ك مطه

.)139: تابي

دو: ييعنــ ( اســتمتــضادي الگوهــانيــادرمــشتركمهــماريبــسامــرانيــبســومةنكتــ

ــدي ژگــيو ــنهادركــه) اوابوعب ــهرادوآنتي ــصلگريهمــدب ــمت ــديم ــراوگردان ي ب

بــهمتــضادامــردونيــادرتــوانيمــمــشتركةنقطــنيــاوجــودبــاتنهــاكنــدثابــتنكــهيا

ــك ــشتركةجــينتي ــتيدســتم ــهگــريدي اســورهدراف ــب ــةارائ ــهي گــريدةنمون ــامب ن

وانجامـد يمـ ي  نـاگوار عاقبـت بـه ونداشـته رامـشترك مـورد نيـ اكـه پـردازد يمـ قارون

حــضرتداســتاناتمــامي يعنــ؛اســتمتــضادمــواردنيــاةهنرمندانــاريبــساتمــامتيــنهادر

نگيـز و در عـين       بـه تـصوير كـشاندن مـرگ ايـشان بـه صـورتي كـامالً شـگفت ا                   بـا مانيسل

حـال اتمــام بـسيار دل انگيــز و شـيرين داســتان حــضرت ايـوب بــا بـاز گردانــدن ســالمتي و      

حــال بــه توضــيح مــوارد فــوق بــا توجــه بــه آيــات مربوطــه . خــدم و حــشم بــه ايــشان اســت

.پردازيممي

)ع(هاي خداوند به حضرت سليمان بيان نعمت-الف 
تنهــاســوره3دركــهاســتآمــدهســوره7دربــار17تعــدادبــهقــرآندرايــشاننــام

نمـل ةسـور درخـصوصاً سـوره 4درو شـده  اكتفـا انبيـا سـاير همـراه بـه ايـشان نـام ذكربه

غالبـاً كـه  شـده  پرداختـه بـزرگ پيـامبر ايـن زنـدگي ازوقـايعي ذكـر بـه آيـه 30حدوددر

ةحادثــچنــدينبيــانوويحــشمتوقــدرتبيــانوايــشانبــهاعطــاييهــاينعمــتذكــر

خــارقهــايتــوانيوهــاقــدرتداشــتناختيــاردروويحكومــتدوراندرمعمــولغيــر

:شودمياشارهآياتاينازتعداديبهكهباشدميالعاده
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ــر -1 ــشان در زم ــام اي ــة ن ــر آ   پي ــد ب ــه خداون ــرده  نامبران بزرگــي اســت ك ــا وحــي ك ه

 إِبـراهيم   النَّبِيـينَ مِـنْ بعـدِهِ و أَوحينـا إِلـى           نُـوحٍ و     إِنَّا أَوحينـا إِلَيـك كَمـا أَوحينـا إِلـى          «: است

 و أَيـــوب و يـــونُس و هـــارونَ و و إِســـماعيلَ و إِســـحاقَ و يعقُـــوب و الْأَســـباطِ و عيـــسى

).163نساء،(» سلَيمانَ و آتَينا داود زبوراً

ــم و     -2 ــامبران عل ــاير پي ــون س ــشان، همچ ــه اي ــد ب ــد را   خداون ــاد تن ــت داده و ب حكم

ــايي         ــين كاره ــي و همچن ــه غواص ــي را ك ــياطين، گروه ــده و از ش ــشان گرداني ــسخَّر اي م

ــانِ «: دادنــد در اختيــارش قــرار داده بــودغيــر از آن انجــام مــي ــلَيمانَ إِذْ يحكُم س و دداو و

            كْمِهِـمكُنَّـا لِح مِ والْقَـو فيهِ غَنَم رْثِ إِذْ نَفَشَتشـاهِدينَ  فِي الْح -        كُـال مانَ وـلَيناهـا سمفَفَه 

ــاعِلينَ   ــا ف ــرَ و كُنَّ الطَّي نَ وحبــس ــالَ ي ــع داود الْجِب ــخَّرْنا م س ــاً و ــاً و عِلْم ــا حكْم  و -آتَين

ـ   -علَّمناه صنْعةَ لَبوسٍ لَكُم لِتُحصِنَكُم مِـنْ بأْسِـكُم فَهـلْ أَنْـتُم شـاكِرُونَ                 سلَيمانَ الـرِّيح    و لِ

 و مِـنَ  -ءٍ عـالِمينَ   باركْنـا فيهـا و كُنَّـا بِكُـلِّ شَـي      الْـأَرضِ الَّتـي  عاصِفَةً تَجري بِأَمرِهِ إِلـى    

ــا لَهــم حــافِظينَ ــونَ عمــالً دونَ ذلِــك و كُنَّ ــه و يعملُ ــنْ يغُوصــونَ لَ انبيــاء،  (»الــشَّياطينِ م

78-82.(

ال بــه ايــشان و پــدرش عــالوه بــر علــم، منطــق پرنــدگان را يــاد داده و  خداونــد متعــ-3

ــصيبي هــم   ــهاز هــر چيــزي ن ــشكرياني از انــس و جــن و  ب ــان داده و حــضرت ســليمان ل  آن

و لَقَـد آتَينـا داود و سـلَيمانَ عِلْمـاً و قـاالَ الْحمـد لِلَّـهِ الَّـذي                    «: پرندگان در اختيار داشـت    

 و ورِثَ ســلَيمانُ داود و قــالَ يــا أَيهــا النَّــاس - مِــنْ عِبــادِهِ الْمـؤْمِنينَ  فَـضَّلَنا علــى كَثيــرٍ 

 ــي ــلِّ شَ ــنْ كُ ــا مِ ــرِ و أُوتين ــقَ الطَّي ــا منْطِ ــينُ علِّمن ــضْلُ الْمب ــو الْفَ ــشِرَ -ءٍ إِنَّ هــذا لَه ح و 

الطَّي الْإِنْسِ و مِنَ الْجِنِّ و هنُودمانَ جلَيونَلِسعوزي م15-17نمل، (»رِ فَه.(

 يـك  ة ايـشان كـه صـبحگاهان بـه انـداز     بـه وسـيلة   در اين آيـات نيـز بـه تـسخير بـاد            -4

پيمـوده و در عـصر نيـز بـه همـين مقـدار وهمچنـين روانـه شـدن                    ماه مسير يك مركـب مـي      

ـ        كردنــد ايي مـي معـدن مـس برايــشان و در اختيـار داشـتن كــارگراني از جـن كـه بــرايش بنّ

و لِــسلَيمانَ «: ســاختند، اشــاره كــرده اســتهــاي بــزرگ مــيهــاي بــزرگ و ديــگ ظــرفو
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ــينَ    ــلُ ب معــنْ ي ــنِّ م ــنَ الْجِ ــرِ و مِ ــينَ الْقِطْ ع ــه ــلْنا لَ أَس رٌ وــه ــهرٌ و رواحهــا شَ ــدوها شَ الــرِّيح غُ

 يعملُـونَ لَـه مـا يـشاء     -ذِقْـه مِـنْ عـذابِ الـسعيرِ     يديهِ بِإِذْنِ ربهِ و مـنْ يـزِغْ مِـنْهم عـنْ أَمرِنـا نُ              

      ــكْراً و ــوا آلَ داود شُ ــياتٍ اعملُ ــدورٍ راسِ ــالْجوابِ و قُ ــانٍ كَ ــلَ و جِف ــب و تَماثي ــنْ محاري مِ

الشَّكُور 13-12سبأ،(» قَليلٌ مِنْ عِبادِي.(

، ملكـــي را كـــه  در ايـــن آيـــات نيـــز بـــه در خواســـت ايـــشان از خداونـــد متعـــال-5

ســزاوار احــدي غيــر از او نباشــد و اســتجابت آن و در نتيجــه مــسخر گردانــدن بــاد و         

ـ      و هـب  قـالَ رب اغْفِـرْ لـي   «: ايي و غواصـي بلـد بودنـد را بيـان كـرده اسـت         شياطيني كـه بنّ

ا لَـه الـرِّيح تَجـري بِـأَمرِهِ      فَـسخَّرْن - لِأَحـدٍ مِـنْ بعـدي إِنَّـك أَنْـت الْوهـاب             ملْكاً ال ينْبغـي    لي

 ــثُ أَصــاب يح خــاءاصٍ-رــو ــاءٍ و غَ ــلَّ بنَّ ــفادِ- و الــشَّياطينَ كُ ــي الْأَص ــرَّنينَ فِ ــرينَ مقَ »  و آخَ

).38-35ص، (

ايوبحضرتهايگرفتاريبيانةشيو–ب
ــر ــالفب ــتانخ ــضرتداس ــليمان،ح ــتانس ــضرتداس ــوبح ــهاي ــكك ــراژديي ت

ــهاســت ــاهصــورتيب ــاموآمــدهكوت ــار4قــرآندرايــشانن دودرتنهــاكــهشــدهذكــرب

اينكــهديگــرةنكتـ و اســتشــدهبيـان ويحــالشـرح مختــصربــسيارصـورت بــهوسـوره 

آمــدهســليمانحــضرتداســتانةادامــدردرســتســوره،دوهــردرنيــزمــورددوهمــين

ــت ــي؛اس ــت    يعن ــده اس ــرح ش ــى مط ــامبر اله ــاوت دو پي ــتان متف ــضرت  ...«:داس ــى ح يك

ــه بـــاالترين قـــدرت و امكانـــات را داشـــت و ديگـــرى حـــضرت    ــامبرى كـ ســـليمان، پيـ

 امـا قـرآن هـر       ؛هـا را بـراى مـدتى طـوالنى چـشيد          تـرين تلخـى   ايوب، پيـامبرى كـه سـخت      

ــارت   ــا عب ــامبر را ب ــد «دو پي بالْع ــم ــى » نِع ــتايش م ــدس ــرا؛ كن ــيچ زي ــج، ه ــاه و رن ــدام  رف ك

ــست آ ــداننتوان ــا را از م ــدگى خــدا خــارج ســازد ه ــاهر چــه  . ر بن ــواص و صــياد م آرى، غ

دهــد و در دريـاى شـور و چــه در دريـاى شــيرين كـار خــود را بـه بهتــرين وجـه انجــام مـى       

ــيادى و غواصــــى او اثــــرى نــــدارد يشــــورى و شــــيرين : 1383قرائتــــي، (» آب در صــ

:ازعبارتندفوقآيات.  )10/114
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ــادى « ــوب إِذْ ن أَي ــ و ــه أَنِّ بــرَّاحِمينَ     ر ــم ال حأَر ــت ــضُّرُّ و أَنْ ــسنِي ال ي م-  ــه ــتَجبنا لَ فَاس 

                  ـمهعم ممِـثْلَه و لَـهأَه نـاهآتَي ـةً فَكَشَفْنا ما بِهِ مِـنْ ضُـرٍّ ومحذِكْـرى       ر لِلْعابِـدينَ   مِـنْ عِنْـدِنا و  «

).84-83انبياء،(

) ع (ايـوب . شـود مـى روشـن قبلـى اتبيانـ ازرفتـه، بكـار دعـا ايـن دركـه ادبىوجوه«

بهبــودىازبــودعبــارتكــهراخــودحاجــت) ع (يــونسوموســىنــوح،آدم،ماننــدهــم

ــرضاز ــريحاًم ــرص ــرد،ذك ــزاونك ــتني ــضمخواس ــسه ــده(نف ــارينادي ــويشانگ ) خ

درخواســـتراآنپروردگـــار،ازكـــهبدانـــدآنازكـــوچكترراخـــودحاجـــتوكنـــد

صـريحاً بـوده دنيـوى امـور بـاره دراگـر راخـود حاجـت وقـت هـيچ ) ع (انبيـاء ةهمـ .كند

وجــه. نبــودههــمنفــسپيــروىحاجــت،آنازغرضــشانچــهاگــر؛انــدكــردهنمــىذكــر

همچنــينوبــودمــرضاســاسهمــانكــهدرخواســتســببذكــراصــوالًكــهايــنديگــر

ــسئولدركــهصــفتىذكــر ــستم ــائلوه ــهراس ــعب ــؤالطم ــىس ــدازدم ــلان ارحــم(مث

ــراحم ــودن) ينال ــكوتواوب ــودِازس ــت،خ ــرينحاج ــغوبهت ــرينبلي ــهت ــتكناي ازاس

ــهاحتيــاجحاجــت،اينكــه ــدارد،تــصريحب ــراىن ــهتــصريحاينكــهب ايــنمــوهمحاجــتب

ــدالكــهاســت ــراىمــذكوراســبابب ــراحمينارحــم(كــهكــسىآنرحــمانگيخــتنب ) ال

ــت، ــافىاس ــودهك ــاجونب ــهمحت ــدب ــيموتأكي ــهتفه ــظب ــتلف ــايي،ط(» اس : 1374باطب

6/411.(

ــادى« ــوب إِذْ ن نا أَيــد بــرْ ع ــذابٍ  و اذْكُ ع بٍ وــص ــشَّيطانُ بِنُ ــسنِي ال ــي م ــه أَنِّ بر - ــض  اركُ

   ــراب ــارِد و شَ ــسلٌ ب ــذا مغْتَ ــك ه ــم   -بِرِجلِ هعم مــثْلَه ــه و مِ ــه أَهلَ ــا لَ ــةً و وهبن محر ــا و  مِنَّ

ــأُذِكْــرى ــدناه صــابِراً  -ولِي الْأَلْبــابِ  لِ جــا و ــهِ و ال تَحنَــثْ إِنَّ ــغْثاً فَاضْــرِب بِ ــدِك ضِ خُــذْ بِي و 

ابأَو إِنَّه دبالْع م44-41ص،(» نِع.(

-در ميــان پيــامبران و مــردم در صــبر و تحمــل بــر غــم و گرفتــاري ) ع(حــضرت ايــوب

المثـل شـده بـود و قـرآن كـريم      يـك ضـرب    ) صـبر ايـوب   ( بـه طـوري كـه        ؛ها مشهور بود  

ــات مــي  ــات اثب ــن آي ــن مفهــوم را در اي ــداي ــدان خــود را از دســت  . كن ــي و فرزن وي داراي

زدنــد، داده و بــدنش دچــار بيمــاري شــديدي شــده بــود و هــر موقــع بــه وي ريــشخند مــي  
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ــي  ــد و ســپاس م ــد را حم ــيخداون ــد كــه صــاحبش   : گفــتكــرد و م ــت بودن همگــي امان

ــت   ــس گرف ــا را پ ــي،(آنه ــاتى    .)2/1605: 1422زحيل ــا برك ــوى انبي ــختى از س ــل س تحم

:دارد، از جمله

ــف ــار) ال ــردم درب ــو نمــى ةم ــار غل ــان گرفت ــژه ) ب. شــوند آن ــام وي ــان مق ــر آن اى در اث

اگــر الگوهــا و بزرگــان نيــز ســختى ببيننــد، فقــرا و ضــعفا و ) ج. نماينــدصــبر، دريافــت مــى

.آموزندا مشكالت را از آنان مىمردم، راه برخورد ب) د. شوندبيماران تحقير نمى

 وجه مشترك موجود دراين دو الگوي متضاد-2
ــلَيمانَ «ة كــه بــا توجــه بــه دو آيــ»ص«ةدر ســور س دنــا لِــداوبهو اغْفِــرْ «و » ...و بقــالَ ر

ــي ــيل ــب ل ه غــي ونْبــاً ال ي ــدي ملْك عــنْ ب ــدٍ مِ ــه نظــر مــي» ... لِأَح ــردب  اول داســتان ةرســد پ

ــا       ــروعي زيب ــا ش ــال ب ــد متع ــت، خداون ــليمان اس ــضرت س ــتهالل (ح ــت اس ــه در ) براع ك

ــست   ــسيار برج ــي ب ــت دو ويژگ ــست ةحقيق ــز ه ــشان ني ــد و  ؛ اي ــد خداون ــي عب =  اواب ( يعن

ــوده   ــودش ب ــاد معب ــه ي ــسيار ب ــتان     )ب ــه داس ــاره ب ــس از اش ــه پ ــاز و در ادام ــتان را آغ ، داس

 نيـز بـا همـين دو ويژگـي كـه در             حضرت ايـوب، بـا حـسن ختـام نيكـويي، ايـن داسـتان را               

ــ  ــت نقط ــي    ةحقيق ــان م ــه پاي ــضادست، ب ــاجراي مت ــن دو م ــشترك اي ــاند م ــسير . رس در تف

بــهبــزرگپيــامبرانازنفــرســه»ص«ســورهدر: نمونــه در توضــيح آن چنــين آمــده اســت

ــوان ــدهتوصــيف» أواب«عن ــدش ــليمانوداود: ان ــوبوس ــورهدرواي ــ»ق«س ــن32ةآي اي

ايـن ،»حفِـيظٍ أَوابٍلِكُـلِّ تُوعـدونَ مـا هـذا  «.اسـت شـده ذكـر هـشتيان بهمـه بـراى وصف

ــين «مقــامكــهدهــدمــىنــشانتعبيــرات ورجــوعايــن.اســتارجمنــدىوواالمقــام» أواب

ــامخــصوصاً-بازگــشت ــهتوجــهب ــاندركــهأوابلفــظب ــيزب اســت،مبالغــهةصــيغعرب

كــهعــواملىبرابــردر» أوابــين«كــهســتاايــنبــهاشــاره-داردكثــرتوتكــراربــرداللــت

ونفــسهــاىوسوســهيــامــادهجهــانبــرقوزرقازاعــم؛ســازدمــىدورخــداازراآنهــا

ــسيارحــساسيتشــياطين، ــدب ــذكربالفاصــلهشــوند،دوراىلحظــهاگــر.دارن ــهشــدهمت ب

ــوى ــازمىاوس ــدب ــروگردن ــهاگ ــلاىلحظ ــدغاف ــهگردن ــادب ــىاوي ــدم ــرانوافتن جب

).19/305: 1374شيرازي،(ندكنمى
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»  دــداو ــا لِ ــه أَواب  و وهبن ــد إِنَّ بالْع ــم مانَ نِعــلَي ــغْثاً   ......«) 30ص،(» س ــدِك ضِ ــذْ بِي و خُ

  ابأَو ــه ــد إِنَّ بالْع ــم صــابِراً نِع ناهــد جــا و ــثْ إِنَّ ــهِ و ال تَحنَ ــرِب بِ راســليمانو). 44،ص(» فَاضْ

ــه.بــوداىبنــدهنيكــوچــهديم،بخــشيداودبــه ــسياراوراســتىب ــه [كننــدهرجــوعب ] خــداب

ــه [و) 30. (بــود ــراىراهمــسرتكــهاىخــوردهســوگندچــون: گفتــيماوب راتــواينكــهب

خـشك تركـه اىبـسته دسـتت بـا ] بزنـى تازيانـه صـد بـود، كـرده ناراحـت معنوىاموردر

شــكيبا رااومــاترديــدبــى .مــشكنراســوگندتوبــزن آنبــاراهمــسرتوبرگيــر

)44. (بودماسوىبهكنندهرجوعبسياريقيناً! اىبندهنيكوچهيافتيم،

)اواب( بيان  عيني و عملي اين ويژگي اخالقي -3
ــصوص    ــاتي در خ ــر كلي ــه ذك ــا ب ــال تنه ــد متع ــليمان  ) اواب(خداون ــضرت س ــودن ح ب

شـدن بـه هـر نعمـت جديـدي،          هـاي عملـي آن، پـس از متـنعم           بسنده نكرده بلكه بـه نمونـه      

ــي  ــذكر م ــرددمت ــرا ؛ گ ــتنزي ــكداش ــدگيي ــهزن ــشغوليدلومرف ــايم ــراوانه آن،ف

ــصوصاً ــرمخ ــااگ ــتب ــدرتوحكوم ــزق ــراهني ــد،هم ــسانباش ــارراان ــكدچ ــوعي ن

ازراانــسانكــهچيــزيتنهــالــذا؛ســازدمــيغافــلمتعــالخداونــدازونمــودهروزمرّگــي

خــصوصايــندركــهاســتحقيقــيمعبــودورازقآنيــادآوريرهانــد،مــيغفلــتايــن

ــه ــاييعالم ــيطباطب ــدم ــليمانآرى: گوي ــينداراى) ع (س ــىچن ــودملك ــيكنو؛ب ــنل اي

ــك ــدرتومل ــاىدلدركــهطــورىآنق ــاه ــهم ــيرينصــورتب ــرينش ــىت كــهآرزوي

ذلــتونداشــتجلــوهوىدلدركنــد،مــىجلــوهشــودنائــلبــدانانــسانىاســتممكــن

بــهپروردگـارش كــهبـود نعمتــىصـورت بـه نظــرشدربلكـه ؛نبــرديـادش ازراعبوديـت 

ــدينواو ــاماووالـ ــودهانعـ ــشانونمـ ــهراايـ ــصاصآنبـ ــنودادهاختـ ــهايـ ازراروحيـ

ــلكــسى ــاســليمانمث ــينداشــتنب ــدرتىوســلطنتچن ــدق ــرينباي ــسبتاوادببهت ــهن ب

. )6/408: 1374طباطبايي، (شمردپروردگارش

ــدو كــهنمايــدمــيگوشــزدمتعــدديمــوارددرراايــشانويژگــيايــنمتعــالخداون

:ازعبارتندمربوطهآيات
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 قـالَ رب اغْفِـرْ لـي       - كُرْسِـيهِ جـسداً ثُـم أَنـاب          و لَقَد فَتَنَّـا سـلَيمانَ و أَلْقَينـا علـى           «-الف

).35-34ص، (» ك أَنْت الْوهاب لِأَحدٍ مِنْ بعدي إِنَّ ملْكاً ال ينْبغيو هب لي

در ايــن آيــات نيــز صــرف نظــر از اينكــه مــورد آزمــايش ايــشان چــه بــوده كــه محــل    

ــال از او ملـــك و    اخـــتالف مفـــسرين اســـت، پـــس از طلـــب آمـــرزش از خداونـــد متعـ

.نمايدحكومت بالمعارض را درخواست مي

مِــنْكَثيـرٍ علــىفَـضَّلَنا الَّــذيلِلَّـهِ الْحمـد قــاالَوعِلْمـاً ســلَيمانَوداودآتَينـا لَقَـد و «-ب

). 15نمل،(» الْمؤْمِنينَعِبادِهِ

خودشــانعلـم كندكـه مـي اشـاره پيـامبر دوايـن هـاي ويژگـي ازيكـي بـه آيـه ايـن در

ــايازرا ــدعطاي ــستهخداون ــهودان ــررادوآناينكــهخــاطرب ــسياريب ــدگانازب ــؤمنبن م

.گويندميسپاسوحمدرامتعالخداونداست،هدادبرتريوفضل

ــت     «-ج مــي أَنْع ــك الَّت ــكُرَ نِعمتَ ــي أَنْ أَشْ ــالَ رب أَوزِعن ــا و ق ــنْ قَولِه ــسم ضــاحِكاً مِ فَتَب

          فــي عِبــادِك تِــكمخِلْنــي بِرَحأَد و ــلَ صــالِحاً تَرْضــاهمأَنْ أَع و يلــى والِــدع و لَــيع

).19نمل،(» حينَالصالِ

ــي ــضرتوقت ــليمانح ــخنس ــهآنس ــنيدرامورچ ــهش ــهك ــايرب ــانس ــيمورچگ -م

ايــنفــوراًنكننــد،پايمــالراشــماســليمانلــشكريانتــابــشويدهايتــانآشــيانهوارد: گفــت

وويبــرخداونــدكــههـايي نعمــتعنــوانبــهراعلـم وقــدرتوعظمــتوشــوكتهمـه 

توانـــاييكـــهكنـــدمـــيدرخواســـتاوازووردهآيـــادبـــهداشـــته،ارزانـــيوالـــدينش

ــاتــابدهــدويبــهراآنهــاشــكرگزاري ميــاندردخــولشايــستگيصــالح،عمــلانجــامب

.)164: 1391راشدي، (آوردبدسترانيكوكارشبندگان

 بـلْ أَنْــتُم  فَلَمـا جـاء سـلَيمانَ قـالَ أَ تُمِــدونَنِ بِمـالٍ فَمـا آتـانِي اللَّـه خَيــرٌ مِمـا آتـاكُم           «-د

ــونَ  تَفْرَح تِكُمــدِي ــا     -بِه ــرِجنَّهم مِنْه ــا و لَنُخْ ــم بِه ــلَ لَه ــودٍ ال قِب ــأْتِينَّهم بِجنُ ــيهِم فَلَنَ ــع إِلَ  ارجِ

).37-36نمل،(»  و هم صاغِرُونَذِلَّةًأَ

ــت      ــده اس ــاره ش ــليمان اش ــمِ حــضرت س ــي مه ــك ويژگ ــه ي ــات ب ــن آي ــشان .در اي  اي

شــوند، حــرص و طمعــشان بــر هــايي كــه هــر چقــدر توانمنــدتر مــي ســاير انــسانبــرخالف 
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 سـبا نيـز پـذيرش يـا عـدم پـذيرش ايـن               ةگردد و بـه همـين علـت ملكـ         تر مي مال دنيا افزون  

ــزار ســنجش حــضرت ســليمان در صــداقت ادعــاي خــود مــي   ــوان اب ــه عن ــد، هــدايا را ب دان

اعتنـايي، همگـي    بـا كمـال بـي   شـود رو مـي  ه   سـبا روبـ    ةبهـاي ملكـ    گـران  ةوقتي كه بـا هديـ     

ــي  ــا را برم ــدم      آنه ــويش، ع ــل خ ــن عم ــا اي ــده و ب ــذكر ش ــدا را مت ــاي خ ــد و عطاي گردان

ــي   ــدا م ــا را هوي ــه زخــارف دني ــستگي ب ــه از   دلب ــه اخــراج ذليالن ــان ب ــد آن ــا تهدي ســازد و ب

ــشان  ــيلة سرزمين ــه وس ــد،     ب ــه بودن ــأموران ملك ــد م ــرض دي ــه در مع ــوهش ك ــشكريان انب  ل

بـه يگانـه پرسـتي را مهيـا نمـوده و از ايـن آزمـايش نيـز سـربلند بيـرون                     هـدايت آنـان      ةزمين

. آيدمي

ــلَ أَنْ يرْتَــد إِلَيــك طَرْفُــك   «-هـــ ــهِ قَب ــا آتيــك بِ ــده عِلْــم مِــنَ الْكِتــابِ أَنَ قــالَ الَّــذي عِنْ

ــوني أَ   ــي لِيبلُ بــضْلِ ر ــنْ فَ ــالَ هــذا مِ ــده ق ــستَقِرا عِنْ م آهــا ر ــكَرَ  فَلَم ــنْ شَ م ــرُ و ــكُرُ أَم أَكْفُ  أَشْ

كَريم ي غَنِيبنْ كَفَرَ فَإِنَّ رم شْكُرُ لِنَفْسِهِ و40نمل،(» فَإِنَّما ي.(

 آن شخــصي كــه انــدكي از علــم كتــاب را دارا بــه وســيلة ســبا ةزمــاني كــه تخــت ملكــ

مــل را نيــز بــود، در مــدت بــسيار كوتــاه چــشم بــه هــم زدن بــه نــزد وي آورده شــد، ايــن ع

ــيل  ــي و وس ــاف اله ــه      ةاز الط ــكرگزاري ب ــه ش ــزم ب ــود را مل ــه خ ــسته ك ــود دان ــان خ  امتح

.داندنياز و كريم ميدرگاه خداي بي

 واكاوي بيشتر اين مضمون در قرآن كريم-4
ــرَج علــى«: ةبــا دقــت در آيــ ــهِ فــيفَخَ ــذينَ يريــدونَ  قَومِ ــهِ قــالَ الَّ  الــدنْيا يــا الْحيــاةَ زينَتِ

گـردد كـه    مـشخص مـي   ). 79قـصص، (» يت لَنا مِثْلَ ما أُوتِـي قـارونُ إِنَّـه لَـذُو حـظٍّ عظـيمٍ               لَ

؛هــا در طــول تــاريخ بــوده اســتكــي از آرزوهــاي انــسانيداشــتن مــال و ثــروت و قــدرت 

ــته و آرزو     ــق پنداش ــردي ســعادتمند و موف ــدرت را ف ــد و داراي ق ــر شــخص ثروتمن ــذا ه ل

 در حـالي كــه بـه ايـن نكتـه دقــت     ؛ چنـين مــوقعيتي دسـت يابنـد   كننـد كـه آنهــا نيـز بـه    مـي 

ــي        ــين م ــسان را تعي ــعادت ان ــه س ــت ك ــروت اس ــال و ث ــه م ــرش ب ــوع نگ ــد ن ــدندارن ؛كن

بنـابراين خداونـد متعـال بـراي اينكـه گروهــي داسـتان حـضرت سـليمان را بـه عنـوان يــك           
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-الگـو كـه ثــروت انـدوزي و كـشور گــشايي را يـك خـط مــشي خداپـسندانه معرفـي مــي        

كند،  بـراي كارهـاي نادرسـت خـود دسـت آويـز قـرار نـداده و مـورد سـوء اسـتفاده قـرار                      

پــردازد و وجــوه  بــه بيـان سرگذشــت انــسان مرفــه ديگـري مــي  »قــصص«ةندهنـد، در ســور 

ــاكي شــده اســت  ــه عاقبــت خطرن ــه شــيو،متمــايز آن كــه منجــر ب ــه تــصوير  مقايــسهة ب اي ب

:مپردازيكشد كه به تعدادي از اين آيات ميمي

»وــد ــالَقَ ــلَيمانَوداودآتَين ــاًس ــاالوعِلْم ــدق مــهِالْح ــذِيلِلَّ ــضَّلَناالَّ ــىفَ ــرٍعل ــنْكَثِي مِ

ــؤْمِنِينَعِبــادِهِ خــودشــكروحمــدايــندربزرگــواردوآنكــهادبــىوجــه). 15نمــل،(» الْم

ــه ــدكــارب ــهراخــودعلــمفــضيلتوبردن ــدب ــسبتخداون ــد،ن چــون؛ســتاروشــندادن

نقـل بـر بنـا -قـارون كـه چنـان ؛ندادنـد نـسبت خـود بـه راخـود علـم ايمـان، بىمردممثل

مــالبــهاينكــهبــهوكردنــدنــصيحتشكــهقــومشپاســخدروكــردچنــين-كــريمقــرآن

ــد،انــدرزشنبالــدخــود ــهإِنَّمــا: گفــتدادن ــمٍعلــىأُوتِيتُ ــدِيعِلْ مگــر ()78قــصص،(. عِنْ

و) نمـودم آورىجمـع داشـتم خـود نـزد دركـه علمـى بـا راامـوال ايـن كـه بـود ايـن جز

ــه ــرآنچنانك ــريمق ــنك ــهاي ــوامازرارذيل ــرىاق ــزديگ ــينني ــلچن ــودهنق ــا«: فرم فَلَم

متْهــاء ــلُهمج سنــاتِريــوابِالْب بِمــافَرِحمهــد ــمِمِــنَعِنْ ــمحــاقَوالْعِلْ ــانُوامــابِهِ بِــهِك

ــستَهزِؤُنَ ــشانوقتــىپــس).  83ؤمن،مــ(» ي ــاپيغمبران ــهخــودروشــنمعجــزاتب ــشب انسوي

ــد، ــرآمدن ــارزي ــانب ــه،آن ــهنرفت ــمب ــدوعل ــتندكــهغلطــىعقائ ــرورداش دروشــدندمغ

).407/ 6: 1374طباطبايي،(نمودحلولآنانبراستهزاءشانجزاينتيجه

ــى  « ــومِ موس ــنْ قَ ــانَ مِ ــارونَ ك ــىإِنَّ ق ــيهِم و فَبغ ــه    علَ فاتِحــا إِنَّ م ــوزِ م ــنَ الْكُنُ ــاه مِ  آتَين

قــصص، (»  إِذْ قــالَ لَـه قَومــه ال تَفْــرَح إِنَّ اللَّـه ال يحِــب الْفَــرِحينَ  بِالْعــصبةِ أُولِــي الْقُــوةِلَتَنُـوأُ  

76.(

خـدا كـه بـاش نداشـته تكبـر وغفلـت وغـرور بـا آميختـه خوشـحالى همـه ايـن -الف

.داردنمىدوستراغرورمكنندگانشادى
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»  ارالــد ــه ــغِ فيمــا آتــاك اللَّ ــĤخِرَةَو ابتَ ــسِنْ كَمــا  الْ أَح نْيا وــد ــنَ ال ــصيبك مِ ــنْس نَ  و ال تَ

ــسِدينَ     ــب الْمفْ ــه ال يحِ ــأَرضِ إِنَّ اللَّ ــي الْ ــساد فِ ــغِ الْفَ ال تَب و ــك إِلَي ــه ــسنَ اللَّ ــصص، (» أَح ق

77.(

ــداآنچــهدر-ب ــهخ ــوب ــراىاســتدادهت ــهم-ج. كــنجــستجوراآخــرتس وس

درراآخــرتعمــليعنــى؛گوينــدمــىمفــسريناكثــر«. مكــنفرامــوشدنيــاازرااتبهــره

كــهاســتهمــيندنيــاازانــساننــصيبحقيقــت،درزيــرا؛مبــريــادازجهــانايــنزنــدگى

ــراى ــرتب ــويشآخ ــدخ ــىاز. بكوش ــز) ع (عل ــتني ــدهرواي ــتش ــهاس ــ: ك وتىتندرس

درآنهــاةوســيله بــومبــريــادازراخــودنيــازىبــىونــشاطوجــوانىوآســايشوقــوت

ــرتراه ــشآخ ــنكوش ــى. ك ــدبرخ ــارون: گوين ــىق ــسكآدم ــلومم ــودبخي ــه. ب اوب

؛كــناســتفادهحــاللومــشروعنحــوبــهخــداهــاىنعمــتازوبياشــاموبخــور: شــدگفتــه

). 18/235: 1360طبرسي،(» نيستحرامتوبراىاستفادهچنينزيرا

امكانـات ايـن -ه.كـن نيكـى هـم تـو اسـت كـرده نيكـى تـو بـه خـدا كهگونههمان-د

ــادى ــوم ــدرات ــسادراهدرراآنونفريب ــسادوف ــهاف ــارب ــرك ــرا؛نگي ــززي ــسادهرگ درف

.ندارددوسترامفسدانخداكهمكنزمين

ــرَج علــى« ــهِ فــيفَخَ ــذي قَومِ ــهِ قــالَ الَّ ــلَ مــا الْحيــاةَنَ يريــدونَ  زينَتِ  الــدنْيا يــا لَيــت لَنــا مِثْ

).79قصص، (» أُوتِي قارونُ إِنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍ

ــوالً ــدانمعم ــرورثروتمن ــارمغ ــواعىگرفت ــونازان ــىجن ــوند،م ــكش ــاخي «آنةش

ــونِ ــايشجن ــروتنم ــت،»ث ــااس ــهازآنه ــروتاينك ــودث ــهراخ ــرانرخب ــشندديگ بك

ــذت ــيل ــد،م ــوارمركــبســوارهكــاينازبرن ــانازوشــوندخــودقيمــتگــرانراه ــامي پ

احــساسكننــدتحقيرشــانوبيفــشانندآنهــاصــورتبــرغبــاروگــردوبگذرنــدهــابرهنــه

.)16/164: 1374شيرازي، (كنندمىخاطرآرامش

ثــروتومــالبرابــردراســالمكــهشــوداســتنباطچنــينايــنشــدبيــانآنچــهازنبايــد

رافقـــراســـالم،كـــهكـــردتـــصورنبايـــداســـت،مخـــالفآنبـــاوداردمنفـــىعموضـــ

. دانــد مــىمعنــوىكمــاالتةوســيلراآنوكنــدمــى فقــربــهدعــوتوپــسنددمــى
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ــيرازي،( ــه.)16/174: 1374ش ــربلك ــناگ ــوارداي ــنجم ــهپ ــهگان ــاتدرك ــوقآي ــهف ب

كننــدگاننــصيحتزبــانازتــاريخيةواقعــيــكصــورتبــهوايهنرمندانــهشــكل

تنهـا نـه ثـروت شـوند، رعايـت عمـالً وگرفتـه قـرار توجـه مـورد ،اسـت شـده بيـان قارون

ــب ــتموج ــشدههالك ــه؛ن ــوردبلك ــعادتم ــبختيوس ــادرخوش ــرتودني ــدآخ خواه

. گذشتسليمانحضرتةباردركهآنچههمانندبود

هاداستانايناتمامةشيو-5
نهـايي گيـري نتيجـه نـوعي حقيقـت دركـه نيـز هـا داسـتان ايـن رسـاندن اتمـام بهةشيو

تنهــاحكــيمقــرآندر. اســتشــدهبيــانهنرمندانــهكــامالًصــورتيبــههــست،آنبيــاناز

ســليمانحــضرتاســت،رســيدهپايــانبــهاومــرگذكــربــاداســتانشپايــانكــهپيــامبري

بـاز باشـي خـود زمـان سـليمانِ اگـر كـه نمايـد گوشـزد خـود مخـاطبين بـه زيـرا ؛باشـد مي

علــمودارايــيوملــكهمــهايــنبيــانبــاكــهداســتانيآري. اســتمــرگآنپايــانهــم

ــاراتوقــدرتهمــهايــنكــهكــسيآنوگرديــدهآغــازوثــروت ايالعــادهخــارقاختي

:فرمايدميكهباشدهمآنهاازكندندلةلحظيادبههميشهبايددارد،

ـ     « لَّهمـا د تـوـهِ الْملَينا عا قَضَيلـى فَلَمع تِـهِ إِالَّ  موـةُ ا  مابـا خَـرَّ      دفَلَم أَتَهضِ تَأْكُـلُ مِنْـسلْـأَر

ــذابِ الْمهــينِ  ــي الْع ــوا فِ ــب مــا لَبِثُ ــونَ الْغَي لَمعكــانُوا ي ــو ــنُّ أَنْ لَ  پــس .)14ســبا،(» تَبينَــتِ الْجِ

ــه       ــز موريان ــرگش ج ــان را از م ــرديم، جني ــرّر ك ــر او مق ــرگ را ب ــه م ــامى ك ــه اهنگ ى ك

ــى  ــصايش را م ــرد ع ــاه نك ــورد، آگ ــان    .خ ــاد، جنّي ــين در افت ــه روى زم ــه ب ــانى ك ــه [ زم ك

ــتند  دانـــستند در آن عـــذاب فهميدنـــد كـــه اگـــر غيـــب مـــى ] ادعـــاى علـــم غيـــب داشـ

امــا . كردنــددرنــگ نمــى] فرســا بــودكــه كارهــاى بــسيار پرزحمــت و طاقــت[خواركننــده 

كــرده كــه آنهــا بــراي ان مــيزيــسته و گمــداســتان كــسي كــه در جنــون مــال و ثــروت مــي

ــ  ــوده و هم ــدگار ب ــشه مان ــا را نتيجــ آن نعمــتةهمي ــي ةه ــم و زحمــت خــود م ــدارد،  عل پن

:پايان بسيار عبرت آميزي دارد
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» فَمــا كــانَ لَــه ضبِــدارِهِ الْــأَر فْنا بِــهِ ومــا كــانَ مِــنْ فِئَــةٍفَخَــس ونِ اللَّــهِ ومِــنْ د رُونَهنْــصي 

اش را در زمـــين فـــرو بـــرديم و هـــيچ  پـــس او و خانـــه.)81قـــصص،(» مِـــنَ المنْتَـــصِرينَ

ــه وى را    ــود ك ــراى او نب ــر از خــدا ب ــى غي ــذاب [گروه ــايى از ع ــراى ره ــد و ] ب ــارى ده ي

.)81(خود نيز نتوانست از خود دفاع كند 

رســد، قــرآن كــريم امــا وقتــي نوبــت بــه اتمــام داســتان غــم انگيــز حــضرت ايــوب مــي 

 بــه طــوري كــه آن را .رســاندنگيــز و دل پــسند بــه پايــان مــياي بــسيار دل اآن را بــه شــيوه

:نمايدبه عنوان يك الگوي زنده براي بندگان خوب خود معرفي مي

»              ـمهعم ممِـثْلَه و لَـهأَه نـاهآتَي فَكَـشَفْنا مـا بِـهِ مِـنْ ضُـرٍّ و نا لَـهبتَجـةً فَاسمحر   مِـنْ عِنْـدِنا و 

 پـــس نـــدايش را اجابـــت كـــرديم و آنچـــه از آســـيب و .)84بيـــاء،ان(»  لِلْعابِـــدينَذِكْــرى 

ــانواده   ــود برطــرف نمــوديم و خ ــه او ب ــه[اش را ســختى ب ــه  كــه در حادث ــا از دســتش رفت ه

و مانندشــان را همــراه بــا آنــان بــه او عطــا كــرديم كــه رحمتــى از ســوى مــا و مايــه  ] بودنــد

.)84(پند و تذكرى براى عبادت كنندگان بود 

نتيجه
:آيدميدستبهزيرنتايجشد،بيانآنچهاز
وعينــيهــاينمونــهبايــدجامعــه،اقــشارتمــاميهــدايتبــرايتربيتــيمكتــبيــك-1

ــهحقيقــي ــدارائ ــستيالگوهــاآنونماي ــاالترينازباي ــاباشــندجامعــهقــشرب ــايينقــشرت پ

ازدوهــرالگوهــاايــنكــريمقــرآندرلــذا؛نكننــدعــدالتيبــيوحقــارتاحــساس

.گردندميمعرفيالهيبزرگرانپيامب

ــادآوري-2 ــاروي ــاينعمــتاظه ــيه ــيلةاله ــه وس ــليمانحــضرتب ــابازس فخــرب

الـضحي، (» فَحـدثْ ربـك بِنِعمـةِ أَمـا و «ةآيـ بـه توجـه بـا بلكـه ؛نبـوده ديگـران برفروشي

 تــاآوردجــايه بــراخداونــدثنــايوحمــدآندنبــالبــهتــااســتبــودهالزموجــايز) 11

بيـان ولـي . داردنيـاز بيـشتري مـصاديق بيـان بـه ايـن بنـابر ؛  باشـد ثروتمنـدان بـراي الگويي

ــشتر ــامــصيبتبي ــاريوه ــاگرفت ــتازه ــويدارداحتمــالاينكــهباب ــهب ازرنجــشوگالي
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ــي؛شــوداحــساسآن ــانمخاطــبيعن ــيگم ــدم ــنكــهكن ــهاي ــاريهم ــهراوي،گرفت ب

لـذا ؛گـردد دشـمنان بيـشتر شـماتت موجـب يـا ونمايـد هـا آناظهـار بـه لبتاآوردهستوه

پيــامبردوايــنداســتانشــرحدرمطلــبايــنوباشــدنمــيآنهــابيــشتريــادآوريبــهنيــازي

. استشدهرعايتقرآندر

ــراي-3 ــانثــروتومــالخــصوصدررااســالمديــدگاهاينكــهب ــدبي ــانماي معرفــيب

قـارون وسـليمان حـضرت يعنـي ؛انـد تهداشـ متـضادي عواقـب كـه هـم بـه شـبيه الگويدو

-مــياعــالم،شــدهقــارونهالكــتباعــثكــه رامــوارديحــالعــيندروداشــتهبيــانرا

يكــسانيعاقبــتكــهمتــضاديالگــويدوســوره،يــكدروزمــانهــمطــوربــهونمايــد

ــد ــزرادارن ــذكرني ــيمت ــودم ــهش ــينك ــيوهچن ــرايش ــهه ــوءگون ــتس ــويازبرداش س

.رساندمياقلحدبهرامخاطب

ــهكــريمقــرآن-4 ــامبردوايــنمــشتركويژگــيدوب أوابوخــدابنــدگي: يعنــيپي

ــودن ــانب ــدآن ــرا؛داردتأكي ــازي ــودب ــنوج ــيدواي ــردرويژگ ــته ــرايطي،وموقعي ش

دوايــنمناســبيبــسيارچيــنشبــاوگــرددمــيفــراهمانــسانبــرايبالنــدگيورشــدةزمينــ

انتهــايدرايــوبحــضرتبــرايوداســتانابتــدايدرســليمانحــضرتبــرايراويژگــي

تـــاآوردههـــاگرفتـــاريانـــواعســـختبـــسيارةدوركـــردنســـپريازپـــسيعنـــي؛آن

ــب ــدمخاط ــتدرياب ــابيدس ــهي ــكب ــدفي ــشترك،ه ــايراهازم ــاوته ــاهيومتف گ

.استممكنامريمتضاد،

ــيو-5 ــامةش ــناتم ــتاندواي ــسيارداس ــگفتب ــزش ــرا؛اســتانگي ــتازي حــضرتنداس

ــليمان وقــدرتوبــودهفــراوانحــشموخــدموهــانعمــتبيــانبــاهمــراهكــهراس

آنازهــمشــياطينمــدتيكــهعجيــبشمــرگاعــالمبــااســت،داشــتهعظيمــيحكومــت

ــالع ــتهاط ــكونداش ــواني ــعيفيحي ــه (ض ــرراآن) موريان ــالب ــيم ــد،م ــهكن ــانب پاي

ــي؛رســانده ــوبحــضرتداســتانول ــارااي ــساســتجابتب دركــهويدعــايشــيرينيارب

ــدنحقيقــت ــاربازگردان ــايخوشــيةدوب ــدگيه ــرايزن ــشانب ــهاســت،اي ــامب ــياتم -م

بـه وشـود مـي خـتم مـرگ بـه هـا خوشـي تمـامي عاقبـت بفهمانـد، توانمنـدان بـه تـا رساند
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هــاســختيبــاالخرهكــهكنــدتفهــيمرانكتــهايــننيــزمــصيبتورنــجگرفتــارهــايانــسان

. گردندميخوشيبهتبديلزيروونبودههميشگي

ــاً ي-6 ــيوهقين ــانش ــتانبي ــايداس ــيه ــهقرآن ــندرك ــژوهشاي ــهپ ــايينمون ــاازه آنه

الگــويايــندر. هاســتزمــانهمــهدرهنرمنــدانبــرايتقليــدقابــلالگــوييشــد،بررســي

ــي، ــيقرآن ــوظرفيت ــراين ــرينشب ــريآف ــدهن ــيپدي ــدم ــهآي ــاك ــتفادهب ــكلازاس وش

مـــسيرهايازتواننـــدمـــيخـــويش،هنـــريهـــايخالقيـــتبـــامنـــدانهنرآن،محتـــواي

ــاوت ــيومتف ــاهيحت ــضاد،گ ــضمونمت ــاييم ــساني،ه ــهان ــدومتعهدان ــردرهدفمن هن

هــمبگيرنــد،الهــامآنازتواننــدمــيهنرمنــدانكــهقرآنــيالگــويايــندر. آورنــدپديــد

ــههــموگفــتنچــه ــانتعــادلةنقطــيــافتنودارداهميــتگفــتن،چگون اســتدوايــنمي

.نمايدميجاودانيوماندگارراهنرياثركه
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