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نبوت و فرمانروايي دريك داستان ديني
آيين پژوهي و فرهنگ

نبوت و پادشاهي
-------------------------------------گزارشي از رويکرد تورات تا قرآن

نوشتهي علي طهماسبي

اين نوشته ،در دو بخش تنظيم شده است .بخش اول داستانِ چگونگي پديد آمدن پادشاهي يا
فرمانروايي در کنار نبوت ،و رابطهي ديالکتيکي اين دو جريان به روايت تورات است .و در بخش
دوم نیز بازخواني این داستان را در قرآن مورد کند و کاو قرار دادهام.
تاريخ اولین انتشار این مطلب مرداد ماه  3131در فصلنامه ناقد بوده است و در ارديبهشت
 3131با ويرايش تازه در اين جا منتشر شد.

1

ali-tahmasbi,com

نبوت و فرمانروايي دريك داستان ديني

فهرست عناورين
بخش اول
 - 3 – 3مقدمه
 -3 -2حکم ،آيا بيان نمودن حکم خداوند به معناي حکومت بر مردم هم هست؟
 -3 -1نبوت و پادشاهي ،در تضاد يا يگانه با هم؟
 -3 -4ناخشنودي خداوند تورات از نهاد پادشاهي ديني
 -3- 5پيش زمينههاي حکومت در اسطورهي آفرينش
 -3- 6ظهور جهادگران ( )Judgesو فراهم شدن زمينهي پادشاهي

بخش دوم:
 - 2 – 3سموئيل نبي و شائول پادشاه (طالوت)
 - 2 -2داودِ پادشاه و حضور انبياء منتقد
 - 2 – 1داستان طالوت (شائول) و داود در قرآن
 -2 -4نقشي که قرآن براي محمد تعريف کرده ،رسول بود يا فرمانروا هم بود؟
 -2– 5اولياالمر ،فرماندهي نظامي؟ يا فرمانرواي جامعهاي مدني؟

2

نبوت و فرمانروايي دريك داستان ديني

ali-tahmasbi,com

 -3 – 3مقدمه
در اين نوشتار سعي شده است تا نمونهي مشخصي از رابطهي نبوت با فرمانروايي را مورد تامل قرار
دهم .طرح اين نمونه بهمعناي آن نيست كه امروز هم دقيقا با همان ويژگيها بتواند كارآيي داشته
باشد بلكه صرفا براي شناخت مصالح و موادي است كه در فرهنگ ديني ما تعبيه است .نكتهاي كه
الزم ميدانم در آغاز اين نوشته بر آن تاكيد كنم اين است كه واژگاني همچون حكومت ،دين ،نبوت
و ..كه امروز بهعنوان واژگان ديني از آن استفاده ميكنيم ،بسيار محتمل است كه با متن اصلي ،يعني
با قرآن فقط داراي اشتراك لفظي باشند ولي بهلحاظ معنايي ممكن است حوزههاي معناييِ متفاوتي
پيدا كرده باشند .بههمين جهت در طول اين نوشته ،تالش كردهام تفاوت واژهي «حكم
(»hokmداوري) را با «ملك (»mogkفرمانروايي ،پادشاهي) در متن قرآن نشان دهم.
بيان اين نمونه مشخص از قول علماي ديني و کتب تفسير نيست؛ از قول تئوريسينهايي چون
خواجهنظامالملك ،يا آنچه در تاريخ سياسي ما واقعا وجود داشتهاست هم نيست .بلكه فقط از متونِ
ن
منسوب به وحي است و به اجمال مورد اشاره قرارميگيرد .به تعبير ديگر ،ميان متنِ سنت و مت ِ
قرآن تفاوت قايل شدهام .عالوه بر متن قرآن ،همچنين از متن مجموعهي عهد عتيق مشهور به ويژهي
كتابهاي سموئيل و داوران نيز بهره جستهام.
ازميان سهمتن موجود ،يعني عهد عتيق ،عهد جديد ،و قرآن ،بيشترين مضامين درباب «داوري» و
«فرمانروايي» را در مجموعهي عهد عتيق(تورات و ضمائم آن) ميتوانيم مشاهده كنيم .در قرآن نيز اين
رابطه با اشاراتي كلي معطوف به داستانهاي عهد عتيق مطرح شده است.
نمونهي مشخصي را كه در اين مورد انتخاب كردهام داستان طالوت و داود است ،كه در مجموعهي
عهد عتيق به صورت كامال مشروح و مفصل روايت شده و در قرآن به صورتي نسبتا كوتاه و بهاشاره
آمده است .علت كوتاهي و اجمال داستان مزبور درقرآن احتماال بهاين سبب است كه در زمانِ بعثت،
مردمي كه مخاطب قرآن بودهاند ،مشروح داستان را ميدانستند و نيازي به شرح دوبارهي كل داستان
نبوده است.
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از اين جهت در متن قرآن تنها به فرازهايي مهم اشاره شده است و گاه نيز برخي تغييرات و چرخشها
از سوي قرآن نسبت به مضمون قبليِ داستان ديده ميشود كه بهنوبهي خود براي مخاطب كالم قرآن
قابل تامل است.
واژهي«داستان» را هم آگاهانه انتخاب كردهام ،و آن را معادل واژهي قصه در قرآن قرار دادهام .مانند
قصهي يوسف كه واقعهاي را نه در قالب روايتي صرفا تاريخي ،بلكه در قالب داستاني نقل ميكند كه
قيد زمان و مكان را از خود گسستهاست تا براي مخاطب عبرت آموز هم باشد .و همين موضوع يكي از
عواملي است كه سبب شده تا اهل دين ،در دورههاي مختلف تاريخي از آن مضامين بهره گيرند و براي
مشروعيت بخشيدن به نظام حكومتي خود بهآن استناد كنند.

 -3 -2آيا بيان نمودن حکم خداوند به معناي حکومت بر مردم هم هست؟
واژه «حُكم» 3كه بعدها لفظ «حكومت» از آن مشتق شده است در قرآن به معناي بيانِ حق و باطل ميان
دو يا چند مدعي بوده است كه در باره موضوعي باهم اختالف داشتند و با توافق هم شخص ديگري را
براي داوري انتخاب ميكردند تا مشخص كند كه از دو مدعي كدام بر حق است و كدام بر باطل.
توجه بهاين نكته نيز ضروري است كه در متن قرآن ،داوري( بهمعناي بيان حق و باطل) از سوي كسي
كه داوري ميكند ،به معناي اجراي آن از سوي داور نيست؛ بلكه در واقع آشكار كردن حق و باطل
براي طرفين دعوا است .و باز هم مطابق آيات قرآن هنگامي كه «حق» آشكار شود ،باطل رنگ ميبازد و
از ميان ميرود .يعني ضمانت اجراي حكم ،در آشكار شدن حق و باطل است .حق و باطل نيز به
معناي راست و دروغ نيست .بلكه تا حدودي به معناي درست و نادرستِ اموري است كه بهمنصهي

ن داوري ميان دو مدعي است كهه
 واژه حكم  ، hokmدر قران به معناي فرمان دادن نيست ،بلكه به معناي بيا ِبا هم اختالف دارند .اصل اين واژه از «حكمه»( ) hakamahبه معناي لگام اسب گرفته شده است .حكم به حه
در ميان دو مدعي سبب ميشود تا امور اجتماعي در مسير ح

بهجريان افتد مانند اسبي كه سواركار بها لگهام

زدن بهاو او را در مسير الزم هدايت ميكند.
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ظهور ميرسد .تفاوت حق و باطل با راست و دروغ آن است كه حق و باطل هردو اموري واقعي هستند
كه در عمل اتفاق ميافتند اما راست و دروغ ،سخن و ادعايي است كه كسي در مورد امور واقعي بيان
ميكند .قتل ،تجاوز ،يا سرقت ،اموري واقعي هستند كه باطل دانسته ميشود ولي ممكن است قاتل
يا سارق براي پوشاندن كار خود ،امري واقعي را كه انجام داده انكار كند و راست نگويد.
در اين تعريف حق عبارت است از كاري كه تكرار و تداوم آن براي زندگي انسان ،اعم از خود و ديگران
سودمند باشد و در آينده نتيجهاي زندگي ساز و ثمرهاي حيات بخش ميدهد ولي باطل كاري است كه
بهويژه به زندگيِ اجتماعي زيان ميرساند و از اين جهت وجدان عموميِ جامعه آن را رد ميكند و
بهگونهاي نسبي و تاجايي كه وجدان عمومي از وجود باطل مطلع شود مانع تداوم آن ميشود 2.در اين
تعبير ،باطل ،عمل غير صالحي است كه با ساز و كارِ روند آفرينش منطبق نيست .بنا براين «حكم»
هنگامي كه بيان شود ،درست و نادرست ،يا حق و باطل را مينماياند و حق به خودي خود داراي
نوعي ضمانت اجرايي در وجدان عمومي است .زيرا بهنظر ميرسد وجدان عمومي كه از مواجهي افراد
باهم شكل ميگيرد گرايش بهحق دارد.
در قرآن از يحيي به عنوان كسي ياد شده است كه از سوي خداوند داراي «حكم» ميشود:
اي يحيي ،كتاب را با توانمندي بگير؛ و ما به او در جواني حکم (توان داوري) داديم.

1

يعني داراي قدرتي ميشود كه ميتواند تفاوت حق و باطل را تشخيص دهد و بيان كند .سخنان
يحيي در انجيلها ،بيشتر خطاب به کساني است که خود را نگهبانان دين مينمايند اما دين را بهانهي
تدبير قدرت و ثروت اندوزي نمودهاند مانند فريسيان و کاهنان يهود .در عين حال يحيي هيچگاه به
حكومت و پادشاهي منصوب نشد و رهبريِ هيچ سپاهي را نيز بعهده نداشت .و حتي در جواني توسط
هيروديس پادشاه يهود شهيد گرديد .به همين جهت ،داراي حکم شدن از سوي خداوند ،نميتواند به
معناي حکومت کردن باشد.

 -واژه شناسي ح

و باطل نياز به مقاله مستقل ديگري دارد كه شايد در آينده نزديك توسط صاحب ايهن قلهم

ارائه شود.
 -سوره نوزدهم(مريم) آيه
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مضامينِ «نبوت»« ،كتاب» و «حكم» در آيات ديگري از قرآن دركنارهم و تنيده درهم مطرح شده
است  .بنا براين ميتوان گفت كه انبياء داراي قدرت تشخيص حق و باطل و بيان آن نيز هستند اما
اين به هيچ روي به معناي فرمانروايي و حكومتكردن انبياء بر ديگران نيست مگر در مواردي كه واژه
«ملك»( (molkهم به آن اضافه شده باشد مانند آياتي كه در بارهي يوسف ،داود ،و سليمان آمده
است.
در آيات قرآن ،اينگونه آمده است كه حكم در اصل از آنِ خداوند است و از سوي او به رسوالن نيز داده
ميشود .همانگونه كه به يحيي داده شد .همچنين بازهم در قرآن آمده است كه رسوالن آمدند تا
كتاب و حكمت را به مردمان تعليم دهند .به خود رسوالن هم توصيه شده است كه اگر در ميان مردم
حكم كنند ،به قسط ،عدل ،و حق حكم نمايند .

 -3 -1نبوت و پادشاهي ،در تضاد يا يگانه با هم؟
مفهوم «قدرت سياسي» ،3هنگامي كه معطوف به دموكراسي نباشد به معناي نيرويي است كه از طرف
فرد يا گروهي ،بر همهي مردمان يك جامعه اعمال ميشود تا آنان را به اطاعت خود در آورد ،جهتِ
حركت آنان را تعيين كند ،يا آنان را به انجام كارهايي كه خود صالح ميداند وادارشان كند .براي اين
اصطالح كه در زمان و زبان امروزي ما رايج وشناخته شده است ،در متن قرآن معادل دقيقي پيدا
 در مورد معناي كتاب و تفاوت آن با معناي قرآن مباحثي را در جلسات و درسگفتارهايي كه در حسينيه ارشادداشتم مطرح كردهام كه فعال به صورت جزوه توسط گردانندگان آن جلسات به تعهداد مدهدودي تكثيهر و در اختيهار
عالقهمندان قرار گرفته است .در اين مباحث شرح دادهام كه مفهوم كتاب با قرآن متفاوت اسهت ،كتهاب هنگهامي
كه همراه با الف و الم معرفه ميآيد به معناي طرح كلي آفرينش هسهتي و انسهان از آاهاز تها فرجهام اسهت و تها
حدودي با مفهوم مقدرات ،سرنوشت ،و فرجام هماهنگ است.
 سوره سوم (اعراف) آيه  .97سوره ششم(انعام) آيه 97 سوره دوازدهم(يوسف) آيه  ، 0سوره دوم(بقره) آيه9

 -سوره پنجم(مائده) آيه

9

Political Power -

 ،سوره سي وهشتم(ص) آيه

 .سوره سيوهشتم(ص) آيه
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نكردم اما به نظر ميرسد كه واژهي «مُلك»( )molkتا حدودي نزديك و هماهنگ با مفهوم «قدرت
سياسي» باشد .3اين واژه ،بعدها به «سرزمين» گفته شد اما در متن قرآن به همان معناي فرمانروايي
است كه قبال با لفظ «پادشاهي» نيز از آن ياد ميشد.
در قرآن هرجا كه از قدرت فرمانروايي و حكومت يكي برديگران ياد شده از همين واژه استفاده شده
است مانند مُلك سليمان كه ترجمه آن فرمانروايي سليمان ميباشدَ « .ملِك»( )malekنيز بهعنوان اسم
و صفت براي كسي است كه فرمانروايي را در اختيار دارد .واژگان ديگري مانند طاغوت و سلطان نيز
هركدام بهنحوي ميتواند بيانگر بخشيهايي از مضمون «قدرت سياسي» باشد .اما از ميان سه واژهي
مذكور ،واژهي « َملِك»(پادشاه ،فرمانروا) در ارتباط با قدرت فرمانروايي در يك فرد ،نزديكتر مينمايد
و در داستان مورد نظر ما نيز همين واژه در قرآن بهكار رفته است.
در قرآن – و بهويژه در داستان طالوت و داود -لفظ«فرمانروا»( َملِك  )malekبراي كساني آمده است كه
در عرصهي كارزار با دشمنان ،فرماندهي ورهبري نيروهاي نظامي را بهعهده داشتند .بعد از طالوت،
همين لفظ براي داود و سليمان آمده است .نكتهي مهم در مورد اين سه تن آن است كه ظهور هرسه
درعرصهي فرمانروايي ،به جهت نبوت براي قوم خويش نبود بلكه براي جنگيدن با دشمنان خارجي
بوده است .يعني منشاء پادشاهي ،فرماندهيِ نظامي بوده است .احتماال به همين جهت در قرآن هيچ
رسول ديگري به عنوان مَلِك يا فرمانروا ،مطرح نشده است و با آنكه كتاب و حكم از سوي خداوند به
همهي انبياء داده شده است ،اما از واگذاريِ ملك ( molkفرمانروايي) به آنان سخني در ميان نيست.
از سير داستان طالوت و فرمانروايي او چنين نتيجهگيري ميشود كه همين نيروي فرمانروايي هنگامي
كه عالوه بر شرايط ويژهي نظامي ،در عرصه زندگي اجتماعي و به هنگام صلح هم به جامعه و مردم
اعمال شود ،تبديل به سلطنت ميشود .اين ماجرا بهويژه در داستان شائول (طالوت) كه در تورات
بهگونهاي مشروح آمده است نشان ميدهد كه چگونه با كشيدهشدن فرمانرواييِ از ميدانهاي نبرد به
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 -بهعنوان مثال نگاه كنيد به سوره دوم(بقره) آيه 9
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درون جامعه ،روح طالوت(شائول) گرفتارِ ديوهاي ويرانگر ميشود  . 3در چنين موقعيتي ،فرمانروا با
تكيه بر نيروي نظامي كه قبال و در زمان جنگ با دشمن فراهم كرده ،به سركوب مردمان جامعهي
خويش ميپردازد تا قدرت خود را حفظ كند .احتماال سخن قرآن در باره داستان سليمان و زني كه به
ملكهي قوم سبا شهرت يافته ،به اين نكته نيز ميتواند معطوف باشد:
«هرگاه فرمانروايان به قريهاي وارد شوند آن را تباه و اهلش را ذليل ميگردانند»...

33

 -3 -4ناخشنودي خداوند تورات از نهاد پادشاهي ديني
در مجموعهي عهد عتيق ،نبوت و فرمانروايي از يكديگر تفكيك شده است .اين موضوع را دركتابهاي
اول و دوم سموئيل ،همچنين در كتاب داوران ميتوانيم بهوضوح ببينيم .اين نكتهاي است كه در قرآن
هم شاهد آن هستيم  -در ادامه بازهم به اين موضوع باز ميگردم -اما در تورات و مجموعهي عهد
عتيق ،پارهاي از موارد هست كه امر داوري(قضا) و اجراي آن بيشتر به فرمانروايان و منسوبين از سوي
آنان مربوط است .در اين كتابها ،فرمانروياني كه منشاء ظهورشان فرماندهيِ نظامي در جنگها بوده
است ،بهداوري در ميان قوم خويش هم ميپرداختند همچنين عالوه بر حكم( بيان حق و باطل به
طرفين دعوا) فرمان اجراي عدل و حق را هم خود صادر ميكردند .نمونههاي اين گونه فرمانروايان در
دورهها و سرزمينهاي ديگر هم بسيار بودند.
تا آنجا كه خاطرهي تاريخي ما بهياد ميآورد ،در دورههايي از تاريخ ،در بينالنهرين و ايران ،مطامع و
خواستهي پادشاهان يا فرمانرويان ،در قالب داوري و «دين» به مردم يك جامعه اعمال ميشده است،

0

 -نگاه كنيد به كتاب اول سموئيل باب نوزدهم .در اين داستان هنگامي شائول به خباثهت گرفتهار ميشهود كهه

فرمانروايي جبههي نبرد عمال به داود منتقل شهده اسهت و شهائول صهرفا پادشهاه و فرمهانرواي بنهي اسهرائيل در
جامعه است.
 -سورهي بيست و هفتم(نمل) آيه
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مانند دورهي حمورابي كه در سنگ نبشتهي مشهور به فرامين پادشاه بابل همين واژهي «دين» را با
همين تلفظ براي محاكمه و مجازات مردم درآن ميبينيم.

32

به تعبير ديگر ،واژهي «دين» داراي دوحوزهي معنايي مرتبط با هم بوده است .يكي آداب ،رسوم،
سنن ،عقايد ،شريعت ،قانون ،و مناسكي كه از سوي رسوالن ابالغ ميشد .31حوزه معنايي دوم عبارت
بوده است از پاداش ،جزا ،كيفر ،حساب ،و انتقام كه در اين جهان پادشاهان مجري آن بودهاند و در
پارهاي از موارد نيز خود خداوند با عذابهاي سهمگين ،افراد و ملتها را داوري ميكرده است .در
قرآن ،خود خداوند كه مالك يومالدين خوانده شده است جزا ،پاداش ،وكيفر همگان را بعهده دارد .3
مبتني بر همين دو حوزهي معنايي ،دو نهاد تقريبا مستقل ولي مرتبط باهم در عرصهي دين پديد
آمده است .يكي نهاد نبوت ،كهانت ،و روحانيت كه به ابالغ شريعت ،قانون ،طرح صواب از ناصواب ،و
به بشارت و انذار ،و آگاهي دادن نسبت به سرنوشت انسان ميپرداخت .ديگري نهاد حكومت كه به
اجراي قوانين شريعت و كيفر دادن به متجاوزان در همين جهان ،اقدام مينموده است .يعني آنچه
بهعنوان شريعت از سوي رسوالن به مردم ابالغ ميشد و مورد قبول عام واقع ميگرديد ،حاكمان
وظيفهي اجراي آن را بعهده خود ميدانستند .اينكه حاكمان هر دورهاي تا چهاندازه در ادعاي خود
صادق بودند يا نبودند بحث ديگري است.
همچنين اشاره بهاين نكته ضروري است كه اجراي احکام از سوي پادشاهان بيشتر به مواردي مربوط
ميشده است كه به سامان زندگي اجتماعي در اين جهان ارتباط داشته است .وعدههاي خداوند چه
براي عالم پس از مرگ ،و چه براي مجازاتهاي سهمگين افراد و ملتها درهمين جهان ،هنگامي
بيشتر مطرح ميشده است كه اين داوران ،يا پادشاهان وظايف خود را ناتمام ،يا نادرست انجام داده
باشند .يعني در اين صورت ،خداوند خود هم قانون گذار بوده است و هم مجري آن.
 براي توضيح بيشتر نگاه كنيد به كتاب داداههاي فرجامين اثر صاحب اين قلم. مثال در قرآن« :اليوم اكملت لكم دينكم »..يا «:لكم دينكم ولي دين» همچنين در اين آيه «:الاكراه فيالهدين…»
 -آياتي كه واژه دين را در عالم ديگر ودر قيامت مينماياند ،مانند« :انالهدين لواقه »« ،ومها ادرا

مايومالهدين»،

«مالك يومالدين» واژه دين در تمامي اين آيات داراي معناي جزا ،كيفر ،پاداش ،وحساب را دارد
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گذشته از اين نشانهها ،و اعم از اينكه واقعا معناي كلمه داوري و دين چه بوده است ،هميشه شاهد
اين ماجرا بودهايم كه «قدرت سياسي» معموال مشروعيت خود را از دين( به معناي قدسي آن)
ميگرفته است ،و «دين» مشروعيت قدرت سياسي را تضمين ميكرده است .اما باز هم نميتوان ناديده
انگاشت كه معموال قدرتهاي سياسي پس از سازمان يافتن و نهادينه شدن ،هردو حوزهي «دين» را در
چنبره خود ميگرفتند .به تعبير ديگر ،قانون و شريعت را به نفع خود تفسير ،و سپس اجرا ميكردند.
از اين جهت متوليان«دين»( در حوزهي ابالغ شريعت) گاه به ستيز با قدرتهاي سياسي ،و گاه ناچار به
اطاعت از آن ،و زير مجموعهاي از آن ميگرديده است .اين روند پيچيده چگونه اتفاق ميافتد؟ بحثي
دراز دامن است كه از حوصله اين مجال بيرون است.

 -3- 5پيش زمينههاي حکومت در اسطورهي آفرينش
در نخستين گام از آموزههاي تورات كه داستان آفرينش را آورده است ،مقصود آفرينش آدم از سوي
خداوند بهاين گونه توضيح داده شده است:
« و خدا گفت آدم را بهصورت ما ،و موافق شبيه ما بسازيم ،تا برماهيان دريا و پرندگان آسمان ،و
برتمامي زمين ،و همه حشراتيكه بر زمين ميخزند حكومت كند(پيدايش ،باب اول ،آيه )2
اين مضمون در آيات ديگري از پيدايش نيز تكرار شده است .يعني علت غايي آفرينشِ آدم اين دانسته
شده است كه بر زمين فرمانروايي كند ،و همهي موجودات زندهي ديگر را به اطاعت خود در آورد ،و
آنها را به مسيري كه مقصود آفرينش است و خداوند نشان ميدهد به حركت در آورد .يعني در اين
آيه ،آدم بهعنوان جانشين خدا درعرصهي قدرتاجرايي در نظر گرفته شده است و نه بهعنوان وضع
كنندگان قانون .درآيه ديگري از تورات آمده است كه:
«و خداوند خدا آدم را گرفت واو را در باغ عدن گذاشت تا كار آن را بكند و آن را محافظت نمايد»
در اين روايت ،چه »آدم» را اسم عام در نظر بگيريم ،و چه اسم خاص تلقي كنيم ،بههرحال« ،آدم» در
عرصهي حكومت ،هم مجري اراده و قانون خداوند است و هم نگهبان سرزميني كه به او واگذار شده

11

نبوت و فرمانروايي دريك داستان ديني

ali-tahmasbi,com

است .اين روايتها شايد مشكل چنداني براي اجتماعِ انساني پديد نياورد .يعني بحثي در بارهي
حكومت يك آدم بر آدميان ديگر در ميان نيست بلكه موضوع حكومت آدم بر طبيعت است .اما بعدا
ميبينيم با كثير شدن آدمها ،و رعيت شدنِ اكثريت  ،3و شبان شدن اقليت ،اتفاق ديگر در عرصه
حكومت پديد آمد.
احتماال از نگاه ديني ،مضمون «حكومت» در قالب فرمانروايي يكي بر ديگران ،بيشتر بهاين منظور بوده
است تا روند آفرينش خداوند در روي زمين سامان بهتري يابد .يعني از نگاه تورات ،حكومت يكي
برديگران به معناي صالحيت پادشاه در اجراي قانون و شريعت بوده است و نه به معناي قانونگذاري
وسلطهي بي قيد و شرط .حاكمان ديني وظيفه داشتند تا با اجراي داوري ميان مردم ،و پيشگيري از
ستم يكي برديگري ،سبب اعتعالي حيات در جامعه بشري شوند .اگرچه در عمل ،اغلب حاكمان كامال
خالف اين مقصود عمل ميكردند.
مضمون «حكومتِ يكي برديگران» از داستان ابراهيم به اين سو ،با صبغهاي كامال ديني در تورات
ظاهر ميشود .اگرچه در تلقي ما مسلمانان ابراهيم به عنوان پدر انبياء شناخته ميشود ،و در قرآن نيز
ابراهيم به عنوان سرسلسله پيامبراني است كه اديان ابراهيمي را ترويج كردند ،اما در تورات و از نگاه
بني اسرائيل« ،ابراهيم» شاهشباني است كه پادشاهان امتها از ذريت او پديد خواهند آمد .بهتعبير
ديگر و به روايت تورات ،عهد خدا با ابراهيم آن بوده است كه در مقابل اطاعت ابراهيم از فرامين
خداوند ،و پاس داشتنِ مقصودِ آفرينش ،خداوند نيز بخش گزيدهاي از سرزمينهاي نيل تا فرات را به
ابراهيم و ذريت او واگذار كند ،و پادشاهان امتها نيز از ذريت او پديد آيند:
«تو را بسيار بارور نمايم ،وامتها از تو پديد آورم ،و پادشاهان از تو به وجود آيند»(باب  3آيه )3
در اين تعبيرِ تورات ،واژه «مُلك» كه در قرآن صرفا به معناي فرمانروايي است ،همچنين به معناي
سرزمين هم هست .يعني ميتوان گفت كه تركيب «ملك سليمان» به معناي سرزميني است كه
سليمان بر آن فرمان ميراند .از نگاه تورات ،اين ميراث ،يعني عهد خدا با ابراهيم در باب حكومت بر

 -رعيت ،به معناي مواشيِ چرنده كه شبان ،آنها را به چرا ميبرد.
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ديگران ،بنا بهداليلي به اسماعيل نميرسيد ،و اسحاق بود كه وارث عصاي حكومت ميشد  .3پس از
اسحاق نيز باز هم بهداليلي ،ميراث حكومت از ميان دو برادر ،يعني عيسو و يعقوب ،به يعقوب رسيد.
بهگزارش تورات ،هنگامي كه اسحاق پير شده بود ،ميبايست طي مراسمي «ميراث عهد» را به يكي از
فرزندانش واگذار كند .در اين گزارش چنين آمده است:
«خدا تو را از شبنم بيابان واز فربهي زمين ،واز فراواني غله و شير عطا فرمايد .قومها تورا بندگي كنند،
وطوايف تو را تعظيم نمايند ،بر براداران خود سرور شوي و پسران مادرت تورا تعظيم نمايند .ملعون باد
هركه تو را لعنت كند و هركس تو را مبارك خواند مبارك باد»

3

هنگام پيريِ يعقوب وپس از او ،يوسف توانست امپراتوري مصر را زير فرمان بياورد .در واقع سير
داستانِ عهد خدا با ابراهيم ،در دورهي زندگي يوسف ،از جامعهاي شباني به جامعهاي مدني
وشهرنشين گسترش يافت .شايد در اين داستان به اين وسيله نشانداده شده است كه ميراث
فرمانروايي شاهشبانان ،تنها ويژه جامعه شباني نيست ،بلكه در جامعه مدني نيز ميتواند تجلي يابد.
بنا براين گزارشها ،آباء بنياسرائيل همين چهار تن شمرده ميشوند كه داراي عصاي فرمانروايي و
حكومت بودند .به تعبير ديگر ،اين چهار تن اگرچه همچون موسي از رسوالن شمرده نميشوند
وشريعت خاصي را به مردمان ابالغ نكردند ،اما اساس و پايههاي حكومتي شمرده ميشوند كه
بههرحال مشروعيت خود را مستقيما از خداوند ميگرفتند.
در قرآن نيز اشارتي هست كه:
«ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت داديم ،وبه آنان مُلكي عظيم بخشيديم و(»...سورهچهارم آيه

)

كلمه «ملك»( ) molkدر آيهي فوق دقيقا به معناي فرمانروايي در روي زمين است .همچنين بهنظر
ميرسد كه منظور از آل ابراهيم در اين آيه همان سلسلهاي است كه در تورات از يوسف آغاز ميشود و
با افت وخيزهاي طوالني كه در مصر و مرحلهي نجات توسط موسي و سپس تا سليمان كشيده
ميشود.
 پيدايش باب  9آيه9

 -پيدايش ،باب  9آيه

تا
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ظهور موسي ،حدود چهارصد سال بعداز شاهشباناني است كه آباء بني اسرائيل شمرده ميشوند .33در
هنگامي كه بنياسرائيل به اسارت مصريان بودند ،ظهور موسي آميزهاي از نبوتِ ديني و رهبري
سياسي نظامي بود تا بتواند قوم را از اسارت نجات داده ،از مصر و صحراي سينا عبور دهد ،و به
سرزمين موعودي برساند كه قبال به آباء بني اسرائيل وعده داده شده بود .به تعبير ديگر ،موسي اولين
پيامبري براي بني اسرائيل دانسته ميشود كه قانون و شريعت را از سوي خداوند به مردمان ابالغ كرد.
در اين عبور معنا دار ،33كه حدود چهل سال بهطول انجاميد ،برخي ساختارهاي اجتماعي بني
اسرائيل بنا به ضرورت تغيير كرد و جامعهي شباني بيشتر به اردويي نظامي تبديل شد تا بتوانند براي
تصرف سرزمين كنعان ،و مقابله با ساكنان قبلي آن آمادگي رزمي پيدا كنند .2
احتماال به همين دليل ميراثِ موسي بهدو بخش مشخص تبديل شد .يعني «يوشع» بيشتر نقش
فرماندهي نظامي پيدا كرد ،ولي ميراث كهانت ورهبري ديني به هارون و اوالد او منتقل شد .اين
تفكيك قوا به گونهاي آشكار در زمان خود موسي و در حضور او طي مراسمي انجام گرفت .داستان اين
تفكيك قوا را در كتاب اعداد ميتوانيم ببينيم.23
عالوه بر داستاني كه در سفر اعداد آمده ،همچنين سفر الويان به عنوان يكي از اسفار پنجگانه تورات،
با محوريت نبوت و كهانت براي هارون و اوالد او ،به اين تفكيك قوا ميان رسوالن ،و رهبري سياسي-
نظامي صحه مينهد .اگرچه هنوز سخني در باره پادشاهي در ميان نبود .هنگاميكه بنياسرائيل در
كنعان وارض موعود مستقر شدند سرزمينهاي مفتوحه ميان اسباط اسرائيل تقسيم ميشد .در اين
هنگام العازار كاهن ،و يوشع در كنار هم كار تقسيم اين سرزمينها را بعهده داشتند.22

9

 -آباء بني اسرائيل عبارتند از ابراهيم ،اسداق ،يعقوب و يوسف .به روايت تورات ،پس از اين چههار تهن ،دورهي

اسارت بني اسرائيل در مصر آااز ميشود تا زمان ظهور موسي.
7

 -كلمه «عبور» را در اين متن به اين جهت معنا دار ميدانم كهه بها واژگهان عبهري ،عبرانيهان ،وعبهور از رود اردن

داراي رابطه تنگاتنگ است.
0

 نگاه كنيد به سفر اعداد كه مدور اصلي آن در ارتباط با شكل گيري چنين اردويي است. -سفر اعداد باب  9آيات

تا انتهاي باب

 -بهعنوان مثال نگاه كنيد به باب چهاردهم كتاب يوش آيه اول.
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 -3- 6ظهور جهادگران ( )Judgesو فراهم شدن زمينهي پادشاهي
كتاب داوران 21كه پس از روزگار موسي و يوشع را مينماياند ،داستان ظهور سرداراني است كه عليه
دشمنان اين قوم به نبرد ميپرداختند .مطابق روايات تورات خداوند سر زمين كنعان ،و سپس
سرزمينهاي نيل تا فرات را به بنياسرائيل بخشيده است و هنگامي كه جهادگران بتوانند اين
سرزمينها را از چنگ ساكنان قبليِ آن بيرون آورند به معناي آن است كه حكم و داوريِ خداوند را
عمل كردهاند .وجه تسميهي كتابِ داوران بههمين جهت است .روزگار ظهور و افول اين داوران را
چهارصدو پنجاه سال ذكر كردهاند .2
داوران كه در آغاز اهل «غزا»(جنگ و جهاد) بودند اندك اندك از قدرت و سلطهي بسياري برخوردار
شدند؛ تا آنجا كه به امر «قضا» در ميان قوم خويش نيز مبادرت نمودند .بسي محتمل است كه در زبان
قديمِ عبرانيان و عربها« ،غزا» و «قضا» با تفاوت اندكي در كاربرد ،در معناي پايه يگانه بودهاند؛ بهويژه
آنكه معناي جنگ با دشمنان بني اسرائيل كه دشمنان خداوند نيز بهشمار ميرفتند ،معناي داوري
خداوند را داشت .در عين حال كه جهادگران ،گاهي كه به امر قضا در ميان قوم خويش ميپرداختند
بازهم خود را ناگزير مي ديدند تا بههنگام داوري ،با كاهن ،يا با رسول زمان خود مشورت كنند ،اين
وظيفه را پيش از اين موسي به هنگامي كه يوشع را بهعنوان فرمانرواي نظامي معرفي نمود طي
مراسمي بيان كرده بود  .2در اين تعبيرها ،چنان مينمايد كه كاهن مرجع اصلي واساسي براي بيان
«دين» است ،و جهادگران بيشتر بهعنوان مجري شريعت ودين به شمار ميرود.

 داوران در اين متن صرفا به معناي قضات به مفهوم امروزي آن نيست .بلكه بهمعناي سرداراني است كه همامور نظامي را رهبري ميكردند وهم در حل وفصل اختالفات داخلي با مشورت با كاهن وبهه جههت اجهراي حكهم
شريعت مداخله ميكردند.
 قاموس كتاب مقدس ،تدت نام داوران. -سفر اعداد ،باب 9آيات 9تا

،
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مشهورترين سرداران نظامي در اين دوره ،كساني همچون يهودا  ،2جدعون ،و شمشمون(سامسون)
هستند .در داستان جدعون آمده است كه پس از پيروزيهاي درخشانِ او در برابرِ دشمنان ،بني
ت موروثي را در بني اسرائيل پديد آورد:
اسرائيل از او خواستند تا به عنوان پادشاه نهاد سلطن ِ
«جدعون در جواب ايشان گفت :من برشما سلطنت نخواهم كرد ،وپسر من برشما سلطنت نخواهد
كرد ،خداوند برشما سلطنت خواهد نمود».

2

از فحواي نوشتههاي كتاب داوران چنين برميآيد كه شكل گيري نهاد سلطنت ،با اين رويكرد كه
بنياسرائيل در طلب آن بودند سبب ميشود تا كاهنان نيز استقالل خويش را از دست داده و زير
فرمان پادشاه در آيند .در گفتار جدعون آمده است كه « خداوند برشما سلطنت خواهدكرد» در اين
گفتار تلويحا بهتفاوت ميان پادشاهي«مْلك» به عنوان قوه مجريه ،با «سلطنت» به عنوان قدرت
مطلقهاي كه بر همه امور تسلط پيدا ميكند ،اشاره شده است .بديهي است كه هنگاميكه نهاد
سلطنت شكل گيرد ،نهاد كهانت ونبوت را در فرمان خود خواهد آورد ،وبهاين گونه رابطه خداوند با
مردم ،تحتالشعاع حكومت مطلقه سلطنت قرار ميگيرد.
به رغم اين گفتهها ،اندك اندك رهبري نظامي راه خود را براي پديد آوردن نهاد سلطنت هموار
ميكرد .اينكه چه عوامل رواني در مردم سبب چنين خواستهاي ميشود ،بحثي ديگر است كه نياز
بهپژوهشي ديگر دارد .هرچه هست در اين روند ،نهاد شرع وقانون ،اصالت خود را از دست ميداد و
رسوالن در انتقاد از فرمانروايان ،يا عزل ونسب آنان ،نقش چنداني پيدا نميكردند .در اين راه،
مدعيان زيادي بايد كشته ميشدند .چه آنها كه مدعي سلطنت بودند وخود را شايسته پادشاهي
ميدانستند وچه رسوالن وكاهناني كه با چنين نهادي مخالفت ميكردند .داستان كشته شدن بسياري
از انبياء بني اسرائيل توسط خود بني اسرائيل ،به همين درگيرهاي خونين ميان دو جناح باز ميگردد.

 كتاب داوران باب اول از آيه اول به بعد9

 -داوران باب  9بند
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به روايت كتاب داوران ،هفتاد نفر از فرزندان جدعون توسط يكي ديگر از فرزندان او كه داعيه
پادشاهي داشت كشته شدند« .بوتام» فرزند كوچك وفراري جدعون كه جان بهدر برده بود سرودي تلخ
در باره نهاد سلطنت براي قوم خواند:
« وقتي درختان رفتند تا برخود پادشاهي نصب كنند ،به درخت زيتون گفتند برما سلطنت نما .درخت
زيتون بهايشان گفت آيا روغن خود را كه بهسبب آن خدا وانسان مرا محترم ميدارند ترك كنم ورفته
بر درختان پادشاهي كنم؟ .درختان به انجير گفتند كه تو بيا برما پادشاهي كن ،انجير بهايشان گفت
آيا شيريني وميوه نيكوي خود را ترك كنم ورفته بر درختان پادشاهي كنم؟ .درختان بهانگور گفتند تو
بيا برما سلطنت كن .انگور بهايشان گفت آيا شيره خود را كه خدا وانسانرا خوش ميسازد ترك كنم
ورفته بر درختان حكمراني كنم؟ .همگي درختان به خار گفتند كه تو بيا وبرما سلطنت نما ،خار به
درختان گفت اگر به راستي شما مرا برخود پادشاه ميكنيد ،پس بياييد ودر سايه من پناه گيريد ،واگر
نه آتشي از خار بيرون بيايد كه سروهاي آزاد لبنان را بسوزاند».

23

اين سرود با همين زبان تمثيلي كه دارد ،يكي از گوياترين نقدهايي است كه در كتاب مقدس براي
نهاد سلطنت بيان شده است .در عين حال برخي نشانهها در سفرِداوران ديده ميشود كه به نحوي
برضرورت تشكيل نهادي بهعنوان پادشاهي(مُلك) داللت ميكند .مثال در چندين مورد بعد از آنكه
وقايعي از جنگ وستيزها را نقل ميكند آمده است كه:
«و درآن ايام در اسرائيل پادشاهي نبود ،و هركس آنچه در نظرش پسند ميآمد ميكرد»

9
7

همان ماخذ ،باب  7بند
 -همان ،باب

23

تا

 ،بند
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بخش دوم
 - 2 – 3سموئيل نبي و شائول پادشاه (طالوت)
سموئيل يكي از انبياء بني اسرائيل است .اگرچه با فاصلهاي حدود پنج قرن پس از موسي نوبت نبوت و
كهانت به او رسيده بود ،اما از روزگار مرگ موسي هيچكدام از كاهنان و انبياء بني اسرائيل داراي
اهميتي همچون سموئيل نبودند .در اين روزگار بهگونهاي صريح وروشن راه رسالت از راه پادشاهي
تفكيك شدند .با آنكه اين تفكيك بهروشني انجام گرفت ،در عينِحال بازهم پادشاهي هنگامي
مشروعيت پيدا ميكرد كه به سلطنت تبديل نشود و كاهن يا نبي سالمت آن را تاييد كند .اين روند را
در كتاب اول و دوم سموئيل ميتوانيم مطالعه كنيم .همچنين در قرآن سورهي بقره آيات

 2تا2 2

همين داستان بهصورتي كلي و با برخي تفاوتها آمده است.
دركتاب اول سموئيل ،پس از شرح برخي پيش زمينهها آمده است كه:
«پس جميع مشايخ اسرائيل جمع شده نزد سموئيل آمدند ،و او را گفتند تو اكنون پير شدهاي ،و
پسرانت بهراه تو نميروند ،پس اآلن براي ما پادشاهي نصب نما تا مثل ساير امتها برما حكومت كند،
و اين امر در نظر سموئيل ناپسند آمد ،چونكه گفتند ما را پادشاهي بده تا برما حكومت كند»...

1

خداوند نيز ،با اندكي نارضايي ،به سموئيل ميگويد كه سخن قوم را بشنود:
«و خداوند به سموئيل گفت آواز قوم را در هرچه بهتو گفتند بشنو ،زيرا كه تو را ترك نكردند ،بلكه مرا
ترك كردند تا بر ايشان پادشاهي ننمايم»

13

در اين آيه چندين نكته مهم ديده ميشود كه شايد مهمترينِ آن آزادي مردم در حق انتخاب است .در
اين آزادي دادن البته مسئوليت فرجام چيزي كه مردم انتخاب ميكنند به عهده خود آنان است .از اين
جهت خداوند تاكيد ميكند كه پيش از اينكه سموئيل ،پادشاهي براي آنان نصب نمايد رسم پادشاهي

0

 -كتاب اول سموئيل ،باب  ،9آيه

و

 -همان ماخذ آيه 9
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را كه برآنان فرمانروايي خواهد كرد برايشان توضيح دهد .وسموئيل تمامي سخنان خداوند را بهاين
گونه ابالغ كرد:
« رسم پادشاهي كه برشما فرمانروايي خواهد نمود اين است كه پسران شما را گرفته ،ايشان را بر
ارابهها و سواران خود خواهد گماشت ،و پيش عرابههايش خواهند دويد ،و ايشان را سرداران هزاره ،و
سرداران پنجاهه براي خود خواهد ساخت ،و بعضي را براي شيار كردن زمينش و درويدن محصولش،
و ساختن آالت جنگياش ،و اسباب ارابههايش تعيين خواهد نمود .و دختران شما را براي عطركشي و
طباخي و خبازي خواهد گرفت ،و بهترين مزرعهها و تاكستانها ،و باغهاي زيتون شما را گرفته
بهخادمان خود خواهد داد .و عُشر زراعات و تاكستانهاي شما را گرفته بهخواجهسرايان و خادمان خود
خواهد داد(و ). ..و در آن روز از دست پادشاه خود كه براي خود برگزيدهايد فرياد خواهيد كرد و
خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد كرد»

12

در سخنان سموئيل ،به گونهاي واضح نشان داده شدهاست كه قدرت سياسي و نظامي كه بايد معطوف
به دفع دشمنان خارجي باشد ،چگونه پس از سازمان يافتن ،همه نيرو و توان سياسي و نظامي را
صرف منافع شخصي و بقاي خويش ميكند .درعينِ حال ،سموئيل در جستجوي مناسبترين و
سالمترين كسي است كه به عنوان پادشاه منصوبش كند.
شائول كه در قرآن بهداليلي با نام طالوت از او ياد شده است 11توسط سموئيل نبي بهپادشاهي منصوب
ميشود .او كه در ابتدا توانست اسرائيل را از دشمنان خالصي دهد ،اندك اندك كه قدرت نظامي و
 همان ماخذ آيات  0تا0 در قرآن ،بخشي از داستان مربوط به جدعون و برخي ديگهر از داوران ،بها داسهتان شهائول درههمآميخته شدهاست ،مانند داستان آزموني كه در بارهي نياشاميدن آب در آيه 0

سهورهي بقهره آمهده

است  .اين داستان در كتاب داوران راج به جدعون و سپاهيانش ذكر شده است .اما در قرآن تمامي
داستان داوران تا شائول ،تدت نام «طالوت» آمده است ،احتماال به معنهاي طهوالني ،واز نگهاه برخهي
مفسرين ،طالوت به معناي مطلوب وپسنديده است .بهنظر ميرسد در قرآن با اين تغيير نام ،تمامي
داستانهاي مفصل سفر داوران و كتاب سموئيل را به صورتي فشرده واشارهگونه بيان كرده است تها
به نتيجه اصلي ومورد نظر برسد .در قسمت بعدي اين نوشته به اين نتيجهگيري اشاره خواهم كرد.
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سياسي خود را افزايش ميداد ،روح خودكامهگي نيز در او بيشتر قوت ميگرفت ،و تنها به تظاهر خود
را پيرو خداوند مينمود ،و در برابر انتقادهاي سموئيل به توجيه آن اعمال ميپرداخت.

1

روند داستان

بهگونهاي است كه اندك اندك سموئيل به سبب ترس از شائول نميتواند آشكارا سخن خود را بيان
كند.
در اين داستان از نكتهي ديگري نيز ياد شده است كه معموال براي همهي خودكامگان پيش ميآيد.
شائول عالوه برآنكه انتقاد پذير نبود و كالم انبياء را نديده ميگرفت ،همچنين نميتوانست كسي را
برتر از خود ببيند ،و نميتوانست ببيند كه ديگران مثال از شجاعت داود تمجيد ميكنند

1

در واقع

ميتوان گفت كه شائول حتي خداوند را هم نميتوانست باالتر از خود ببيند .او تا آنجا به خداوند
احتياج دارد كه بتواند به وسيلهي او خودش را نزد مردم تائيد كند .همين نكته سبب شد تا تمامي
نيروي خود را صرف توطئهاي براي كشتن داود كند كه از سرداران سپاه خودش بود .اكنون براي
شائول كه روزي مسيح خداوند و نجات دهندهي قوم شناخته ميشد ،چيزي مهمتر از حفظ اقتدار
خودش نبود .دروغ ،رياكاري ،خيانت ،طرح توطئه براي جنايت ،و ترس از ناكامي ،تمامي خواب
وبيداري شائول را در چنبرهي خود گرفته بود

1

چندانكه به تعبير كتاب سموئيل ،روح خداوند از

شائول دورشده بود و جواب او را نميداد:
«و شائول از خداوند سوال كرد ،و خداوند او را جواب نداد ،نه بهخوابها ،نه به اوريم ،و نه به انبياء»

 -اول سموئيل باب

آيات

1

تا

 همان ماخذ باب  ، 9آيه بهبعد فرجام شائول ،وجنون قدرتي كه او را فرا گرفته بود از برخي جهات رواني تا حدود زيادي شبيه بههمكبث است .داستان مكبث كه در اصل نام يكي از پادشهاهان قهديم اسهكاتلند بهود در نمايشهنامهاي
بههمين نام توسط شكسپير بازخواني شد.
9

 -همان ماخذ باب  9آيه
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تعبير سادهترِ سخن فوق شايد اين باشد كه قطع رابطهي سموئيل ،و ديگر كاهنان با شائول،
مشروعيت حكومت شائول را از او گرفت ،و به اين سان شائول در انبوه رنج و حسد خويش ،با روحي
سياه و زهر آلود در كام مرگ ميافتد.

 - 2 -2داودِ پادشاه و حضور انبياء منتقد
در متن عهد عتيق ،و در قرآن ،داود يكي از مهمترين نمونههاي مثبت و قابل قبول خداوند در امر
فرمانروايي است .از اين جهت ،داستان داود نه بهعنوان يك واقعهي تاريخي ،بلكه بهعنوان ارائهي يك
نمونه موفق در امر فرمانروايي در آن روزگار است .اين نمونه درقالب رواياتي داستاني بيان شده است.
در كتاب دوم سموئيل ،داود نه بهعنوان رسول و پيامبر ،بلكه بيشتر بهعنوان فرمانروا(پادشاه) مطرح
است.

13

يعني كسي كه داراي نيروي نظامي قدرتمندي است و فرماندهي كل قوا را بعهده دارد.

با آنكه داود گهگاه خودش نيز همچون رسوالن و كاهنان لباس ويژهي كاهنان را ميپوشيد و به نبوت
ميپرداخت ،درعين حال هنگامي كه در مقام پادشاهي قرار ميگرفت و مرتكب خطايي ميگرديد
انبياء و كاهنان ديگري بودند كه بهنحوي اعمال ناپسند او را بهيادش ميآوردند و او را نسبت به
خطايي كه مرتكب شده است هشدار ميدادند .مانند داستاني كه مربوط به تصاحب همسر يكي از
فرماندهان نظامي خودش ميشد.
در اين داستان ،بعد از آنكه داود همسر «اوريا» را به تصاحب خود در ميآورد .سپس اوريا را به بهانهي
نبرد با دشمنان به خط مقدم جبهه ميفرستد تا كشته شود .13در مواجههي با اين وقايع ،پيامبري
بهنام «ناتان» به سراغ داود ميآيد و ابتدا با طرح تمثيلي ،خطاي داود را بهيادش ميآورد ،و سپس به
شدت از او انتقاد ميكند .

9

 -كتاب دوم سموئيل باب

7

 -كتاب دوم سموئيل باب يازدهم بهويژه آيات
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تا

 -همان ماخذ باب
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اهميت داستان فوق در اين نيست كه داود گناه كرده است  -زيرا بنا به روايات تورات ،هيچ انساني
بيگناه ،و فارغ از خطا نيست -بلكه اهميت داستان در اين است كه هنگامي كه كاهن ،يا رسولي كه
همزمان با داود است خطاي او را بهيادش ميآورد ،داود بيآنكه بهقدرت سياسي و نظامي خود متوسل
شود ،بهخود ميآيد ،خطاي خويش را ميپذيرد ،و سخت برخود ميشورد ،و خود را نيز چون ديگران
به داوري ميكشاند.
اگرچه بنا به قانون تورات ،مجازات داود براي گناهي كه مرتكب شده بود قتل بود اما بنا بهداليلي اين
مجازات از پدر به فرزند منتقل شد و برخي گرفتاريهاي ديگر براي خود داود پديد آورد .ناتان بخشي
از مجازاتي را كه خداوند براي داود در نظر گرفته بود ،بهاين گونه بيان ميكند:
«پس حاال شمشير از خانهي تو هرگز دور نخواهد شد ،بهعلت اينكه مرا تحقير نموده زن اورياي حِتّي
را گرفتي تا زن تو باشد .خداوند چنين ميگويد اينك من از خانهي خودت شرارت را بر تو عارض
خواهم گردانيد و زنان تو را پيش چشم تو گرفته بههمسايهات خواهم داد و او در روشنايي اين آفتاب با
زنان تو خواهد خوابيد زيرا كه تو اين كار را بهپنهاني كردي اما من اينكار را پيش تمام اسرائيل و در
نظر آفتاب خواهم نمود» 3.
احتماال دليل مهم اين گونه مجازات براي داود ،صرفا تخفيف مجازات نبوده است بلكه متناسب با شان
و موقعيت داود بوده كه پادشاه بني اسرائيل محسوب ميشد .مهمتر اينكه ،در اين انقاد و سپس
مجازات ،طبعا پنهانكاري داود برمال ميشود .وقتي صاحبان قدرت مرتكب گناهي اينگونه ميشوند،
معموال برمال نميشود .اگرهم ديگران ماجرا را متوجه شوند كسي جرات بيان آن را ندارد.
همچنين ناتان به داود خبر داده بود كه به سبب اين گناه ،فرزندش به زودي خواهد مرد و داود اگرچه
براي نجات فرزند خويش روزه گرفت ،بر خاك زمين خفت و در پيشگاه خداوند توبه كرد ،اما به
هرحال در روز هفتم فرزندش مرد .به روايت كتاب سموئيل ،داود اين مجازات را نيز پذيرفت.
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قرآن در اشاره بههمين داستان ،آنچه را برجسته كرده است همين انتقاد پذيري داود و آمادگي
فوقالعاده او براي داوري برخويشتن است ،و درست به دليل همين داوري برخويش است كه خداوند
نهتنها از داود دور نميشود بلكه به او نزديكتر هم ميشود ،و او را خليفه در زمين ميخواند كه در
ميان مردم داوري بهحق كند.

2

انتقاد پذيري داود در اين داستان ،چندان جدي ،صادقانه و برجسته

طرح شدهاست كه حتي اين گمانه را پديد ميآورد كه شايد طرح اين داستان صرفا بههمين منظور
بوده است تا شفافيت و انتقاد پذيري داود را نشان دهد .زيرا در اين داستان ،داود پادشاه ،نمونهاي از
پادشاهي است كه مورد قبول خداوند هم قرار گرفته است.
داستان ديگري نيز در كتاب دوم سموئيل در بارهي داود آمده است كه مربوط به قدرت نظامي است و
اميد زهرآلود حاكمان را به نيروهاي نظاميشان بازگو ميكند .در اين داستان داود به سرداران و
فرماندهان سپاه خود دستور ميدهد تا شمارهي همهي مردان جنگي تحت امر او را معيين كنند .پس
از آمارگيري دقيق نتيجهي شمارش رابه او گزارش ميدهند:
«از اسرائيل ،هشتصدهزار مرد جنگي شمشيرزن ،و از يهودا پانصد هزار مرد بودند .و داود بعد از آنكه
قوم را شمرده بود در دل خود پشيمان گشت ،پس داود به خداوند گفت در اينكاريكه كردم گناه
عظيمي ورزيدم ،و حال اي خداوند گناه بندهي خود را عفو فرما زيرا كه بسيار احمقانه رفتار نمودم»

1

چرا شمارش نيروهاي نظامي و مردان شمشيرزن بايد گناه شمرده شود و كاري احمقانه محسوب
شود؟ مگر يك فرمانرواي بزرگ كه سرنوشت ملتي را در جنگها بعهده دارد نبايد از امكانات و
نيروهاي خود اطالع دقيق داشته باشد؟  .اتفاقا در سفر اعداد كه يكي از اسفار پنجگانه تورات است
خداوند خودش به موسي ميگويدكه همه مرداني كه ميتوانند در جنگ حضور يابند شمارش شوند ،و
اين كار هم با دقت انجام ميگيرد  .پس چرا داود بايد اين كار را گناه بخواند و احمقانه بشمارد؟.
حتي در ادامه داستان آمده است كه داود ،بهاي سنگيني را به مكافات اين گناه ميپردازد .
 نگاه كنيد به سوره ( 9ص) آيات -كتاب دوم سموئيل ،باب

تا

 ،آيات7و ، 0همچنين كل داستان نيز در همين باب آمده است.

 -سفر اعداد باب اول
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نزديكترين گمانهاي را كه ميتوان بابت گناه آلود بودن كار داود بيان كرد اين است كه شايد داود
منظور خاصي داشتهاست كه اين منظور با هدفي كه خداوند براي پادشاهيِ او تعيين كرده متفاوت
بوده است .سير داستان هم بهگونهاي است كه نشان ميدهد فعال نبردي با دشمنان خارجي درپيش
نبوده است .همچنين در اين هنگام ،داود به اواخر عمر خود نزديك ميشد .آيا داود در شمارش
نيروهاي مسلح خويش در انديشه محكم كردن نهاد پادشاهي براي خود نبوده است؟ بهتعبير ديگر،
اين شمارش ياد آور آن سخن قرآن در باره كسي است كه اموالي را فراهم كرده است و بعد به شمارش
آن ميپردازد ،و نزد خود حساب ميكند كه به وسيله اموالش بقاي خودش تضمين ميشود  .اين
درست همان اميد زهرآلودي است كه همهي جباران تاريخ ،و همهي فرمانروايانِ خودكامه به آن
گرفتار ميشوند ،و براي بقاي خويش به اموال ،و به ويژه به نيروهاي نظامي خويش تكيه ميكنند.
اما از نگاه تورات و قرآن ،داود كه هم از هوشمندي فوقالعادهاي برخوردار است وهم مردي خدا شناس
وخداترس معرفي شده ،پيش از آنكه ديگران به گناه ناگشودهي او پي ببرند ،وضعيت خود را بهسرعت
درمييابد و پيش از آنكه اين وضعيت به فاجعهي ديگري بيانجامد ،به جبران گناه خويش ميپردازد.

 - 2 – 1داستان طالوت (شائول) و داود در قرآن
داستان با جملهاي پرسشي آغاز ميشود:
«آيا از بزرگان بنياسرائيل پس از موسي خبر نيافتي؟ هنگامي كه به پيامبري از خودشان گفتند كه
براي ما پادشاهي( َملِكاً) برانگيز تا در راه خدا پيكار كنيم»

 تاوان گناه داود مرگ هفتاد هزار از مردان جنگي او در شيوع بيماري وبا ذكر شده است .به همهانماخذ پيشين نگاه كنيد.
 اشاره به آيات دوم و سوم سوره الهمزه( ) 09

 -قرآن سوره بقره آيه
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اين بخش از آيه مقدمهاي براي كل داستان محسوب ميشود كه با اشارهاي كوتاه تمامي داستان را كه
قبال در ميان بني اسرائيل مشهور و شناخته شده بوده است ،يكجا به ذهن مخاطب متبادر ميكند.
حتي پرسش بهگونهاي است كه بهجاي استفاده از واژگان مربوط بهروايت و نقل تاريخ ،از واژهي
مربوط به ديدن( الم تَرَ ) استفاده مي كند .با اين گونه پرسش ،انگار مخاطب را واميدارد كه خود را از
يك روايت كهنه و تاريخي ،به يك عينيت امروزي برساند .شايد اولين پرسش اين باشد كه پيامبر
اسالم و مخاطبان قرآن در آن روزگار چگونه ميتوانستند واقعهاي را كه در بيش از هزار سال قبل از
خودشان بوده است بهعينيت مشاهده كنند؟.
بخشي از پاسخ ممكن است اين باشد كه در اين آيه مخاطب ،صرفا محمد رسول بوده است ،و از نگاه
برخي مفسرين ،امور مربوط بهرسالت هم ايجاب ميكند كه براي رسوالن در عرصهي وحي ،سد زمان
ومكان شكسته شود ومحمد ميتواند گذشته وآينده را آشكارا ببيند.
اما از آنجا كه اين آيه پس از نزول ،به مسلمانان ابالغ شده است بنا براين مخاطبان ديگري هم داشته
است ،واين مخاطبان نيز بايد از يك روايت تاريخيِ ذهني به نوعي عينيت نيز رسيده باشند .اگر
بتوانيم زمان نزول اين آيه را بهدقت مورد تامل قرار دهيم شايد بتوانيم پاسخي براي بخش دوم اين
پرسش نيز بيابيم.
مطابق روايات مربوط به زمان نزول آيهها ،و مكي و مدني بودن آن آيات ،داستان فوق در زماني به
مسلمانان ابالغ ميشود كه نزديك به دوسال از مهاجرت آنها به مدينه ميگذرد .يعني آن دسته از
مسلمانان كه بهعنوان مهاجر شناخته ميشدند كساني بودند كه از خانه وكاشانهي خود رانده
شدهبودند ،اموالشان و خانههاشان در مكه و در اختيار مشركين قريش بود .آيات تغيير قبله كه تقريبا
در همين زمان نازل ميشود و توجه مسلمانان را از مسجدالقصي به سوي مكه معطوف ميكند از اين
نظر بسي معنا دار است .انگار كه نقل اين داستان براي مسلمانان آن روزگار ،حديث نفسي از وضعيت
كنوني خود آنان نيزبوده است و اينكه از شهر و خانه خود رانده شده بودند و اكنون كه تا حدودي
نيرومندتر شده بودند بايد در انديشه باز پس گرفتن خانه و شهر خود ميبودند.
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در ادامهي آيه مربوط به داستان بنياسرائيل آمده است كه آن رسول كه از قوم بني اسرائيل بود در
برابر خواستهي قوم ميگويد:
« اگر جنگيدن برشما مقرر شود چه بسا كه پيكار نكنيد ،گفتند چرا در راه خدا نجنگيم با آنكه ما از
ديارمان بيرون رانده شدهايم»
دراينجا ميبينيم كه بيرون رانده شدن مهاجر از ديارشان مكه ،با داستان بني اسرائيل پيوندي عيني
و محسوس پيدا ميكند .يعني روايت تاريخي ،به واقعهاي عيني و محسوس گرهميخورد . 3همچنين
منظور از جنگيدن در راه خداوند ،دقيقا نبردي است براي بازپس گرفتن خانه و كاشانهي خودشان.
يعني اين نبرد كه جنگ در راه خداوند خوانده شده است ،صرفا به يك هدف قدسي ،آسماني و عبادي
مربوط نميشود ،بلكه به يك ضروت عيني ،اجتماعي ،و قابل حس معطوف شده است.
پرسش ديگري كه در طرح اين داستان به ذهن ميآيد اينكه ،در آن هنگام مسلمانان به دو گروه
مهاجر و انصار تقسيم ميشدند .آيات فوق اگر براي گروه مهاجر عينيت و اجراي آن ضرورت داشته اما
براي انصار چنين ضرورتي متصور نبوده است .چون آنان خانهها و اموال خود را از دست نداده بودند.
بنا براين سهم انصار از اين داستان كجاست؟
در مقدمه ،و پيش از شروع داستان در قرآن ،آيه ديگري هم هست كه سهم انصار را از اين داستان
مشخص ميكند .بنا به قولِ اكثر مفسرين 3آيهي ذيل همزمان و همراه با آيات مربوط به اين داستان
آمده است:
«كيست آن كس كه به خدا وام دهد ،وام نيكويي كه خدا چند برابر بيفزايد .و خداست كه (درمعيشت)
تنگي و گشايش پديد ميآورد .و بهسوي او بازگردانده ميشويد».

9

 -تفاوت ميان روايت كتاب مقدس و قرآن در اين مورد اين است كه بنا بهروايت تهورات بنهي اسهرائيل

در صدد فتح سرزمين موعود بودهاند ولي مسلمانان در صدد بازپس گرفتن خانه و امهوال بلوكهه شهده
خود در مكه.
7

 -نگاه كنيد به تفسير الميزان ،اثر عالمه طباطبايي در مورد همين آيه.
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اكنون وام دادن به خدا نيز مشخصتر ميشود ،و گويا مخاطب اين آيه درهنگام نزول ،همان گروه
انصار و مسلمانان مدينه بودهاند كه نه از جايي رانده شده بودند و نه چندان دل در گرو رهايي اموال و
خانههاي مهاجرين از چنگ مشركين داشتهاند .تعهد مسلمانان مدينه با پيامبر كه در جايي مشهور به
عقبه انجام گرفته بود آن بود كه از محمد رسول همچون فرزندان و خويشاوندان خود در برابر دشمنان
حمايت كنند

اما اينكه اگر محمد و يارانش خواستند در جنگ پيشدستي كنند آنگاه نقش انصار

چهخواهد بود؟ هنوز سخن روشني در اين باره بهميان نيامده بود .از اين جهت كمك آنان به گروه
مهاجر و شركت در نبرد ميتوانسته نوعي وام دادن به خدا محسوب شود .زيرا جمعيت مهاجر بسيار
اندك بوده است و اگر ياري انصار نميبود شايد سرنوشت جنگ چيز ديگري ميشد. 3
همچنين مطابق رواياتي كه طبري گرد آورده است ،مسلمانان آن روزگار ،جنگ بدر را با داستان
طالوت مقايسه ميكردند و تعداد شركت كنندگان در بدر را با تعداد سپاهيان طالوت يكي
ميشمردند.

2

داستان بني اسرائيل همچنان تنگاتنگ با عينيتي كه مسلمانان در پيش رو داشتند بازخواني ميشد ،و
برخي فرازهايي كه گاه براي عبرت آموزي مسلمانان بود نيز بيان ميشد از جمله اينكه:
«....پس هنگامي كه جنگ بر آنان مقرر شد ،جز شماري اندك(،همگي) پشت كردند ،وخداوند به
ستمكاران دانا است(».قسمت پاياني آيهي  2بقره)
هنوز بحثي از معيّن كردن پادشاه در ميان نيست ،اما اين نكته هست كه اگر در اين آيات تامل كنيم،
مفهوم پادشاه (مَلِك) با رويكرد نظامي آن مطرح است و نه با صبغهي سلطنت(سلطان) و اينكه اگر

0

 -ترجمهي تاريخ طبري جلد سوم صهفده  977تها  70همچنهين كتهاب سهيرت رسهولهللا ترجمهه و

انشاي رفي الدين اسداقبن مدمد همداني ،نصف اول باب بيستم
 -نگاه كنيد به ترجمه تاريخ طبري ،جلد سوم صفده

 7روايهت ابهن اسهداق در بهاره جنهگ بهدر.

همچنين نگاه كنيد به كتاب سيرت رسولهللا ترجمه و انشاي رفي الدين اسداقبن مدمهد همهداني،
جلد دوم باب بيست وششم.
 -همان ماخذ صفده

7
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پادشاهي ،يا فرمانده نظامي براي آنان معين شود آيا در هنگام نبرد از فرمان او پيروي خواهند كرد
يانه؟ .بديهي مينمايدكه در هنگام نبرد ،اگر فرماندهي مشخصي در كار نباشد ،و اگر فرمان او بهدقت
اجرا نشود ،هيچ سپاهي قادر به جنگيدن با دشمن نخواهد بود.
پيامبر پيش از آغاز جنگ بدر ،با مهاجر و انصار مشورتهاي الزم را كردهبود و راي و نظر اكثريت را
جلب كرده بود ،همان گونه كه بعدها در جنگ احد نيز همين شيوه را انجام داده بود و حتي بر خالف
نظر شخصي خود به راي اكثريت گردن نهاده بود . 1اما اين رايزنيها ،و شورايي عمل كردن تا
هنگامي است كه هنوز بهميدان نبرد در نيامدهاند و فرصت بحث و گفتگو وجود دارد .ولي هنگامي كه
همه پذيرفتند كه نبرد را آغاز كنند و به ميدان درآمدند ،در آنجا رهبري نظامي فرمانش مطاع خواهد
بود ،و هركسي به هر بهانهاي نميتواند پشت به رهبري نظامي و پشت به جبههي نبرد كند.
بهنظر ميرسد طرح موضوع اولياالمر و اطاعت از او كه در قرآن آمده است بيشتر مربوط به همين گونه
رهبري است

بهويژه اينكه نبرد در چنين جبههاي ،همراهي با خداوند نيز محسوب ميشود .اين

نكتهاي است كه در اين داستان به روشني بهآن اشاره شده است .اما در روايت كتاب سموئيل ،آمده
بود كه بني اسرائيل پادشاهي خواستهبودند كه چه در جنگ و چه در هنگام صلح ،بر آنها حكومت
كند .در اين روايت اگرچه رهبري نظامي هم يكي از عمدهترين وظايف سلطان محسوب ميشد،
درعينحال غير از رهبري نظامي ،همچنين رهبري سياسي هم به پادشاه(سلطان) سپرده ميشد.
يعني در روايت كتاب سموئيل ،بهجاي واژه مَلِك «پادشاه» از واژه «سلطان» ميتوان استفاده كرد و به
اين ترتيب اطاعتي كه از نگاه قرآن ،فقط در هنگام نبرد و در ميدان جنگ توصيه شده است ،در اين
رويكرد ،بههنگام صلح ،و موارد ديگرِ زندگياجتماعي هم تسري پيدا ميكرد .درست به همين دليل
بود كه هم خداوند و هم سموئيل ،خواستهي بني اسرائيل را با ناخوشي پذيرفته بودند.
در دومين آيهي مربوط به اين داستان ،كه درآن به چگونگي برانگيخته شدن طالوت(شائول) اشاره
شده است آمده:
 همان ماخذ صفده 0 9 -در بخش چهارم بازهم به موضوع اولياالمر پرداختهام
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«وپيامبرشان بهآنان گفت «:همانا خداوند ،طالوت را براي شما به پادشاهي(سپهساالري) برانگيخته
است  .گفتند«:چگونه او برما پادشاه(سپهساالر) باشد ،با آنكه ما به پادشاهي از وي سزاوارتريم ،و به او،
گشايشي در مال داده نشده است» پيامبرشان گفت «:همانا خدا او را بهدانش وجسم(نيرومندي تن)
برشما برتري داده است وخدا «مْلك» را به هركس كه خواهد ميدهد ،وخدا گشايشگر دانا است(».بقره،
آيه )2
در آيه فوق به گونهاي كامال مشخص ،ميان واژه «ملك»( ) molkو «مال» تفاوت نهاده است .همچنين
دانايي ،و به ويژه نيرومندي جسم ،تاييد ديگري است بر اينكه در اين آيات واژهي پادشاه( َملِك) به
معناي فرمانده نظامي ،يا سپهساالر است.
در آيه بعدي نشانهي ديگري هم براي مشروعيت طالوت بيان شده است كه عبارت است از صندوقي
كه آرامش خاطري ازجانب خداوند در آن تعبيه است ،و ميراثي از آل موسي و هارون است .اين
صندوق توسط فرشتگان حمل ميشود و به سوي قوم آورده ميشود(.بقره آيه )2 3
مطابق داستاني كه در كتاب سموئيل آمده است  ،اين صندوق همان تابوت عهد است كه تورات ،در
آن نگهداري ميشد .اين صندوق را فلسطينيان در يكي از نبردها ،از بني اسرائيل ربوده بودند و
هنگامي كه طالوت به سپهساالري ميرسد ،ترسي بر فلسطينيان مستولي ميشود و تابوت عهد را به
قوم اسرائيل باز ميگردانند و به اين طريق نگراني قوم از اينكه تابوت عهد را از دست دادهاند فرو
مينشيند .اما اليهي ديگر معنايي در آيهي فوق ميتواند اين باشد كه شائول بههمان قانون و شريعتي
عمل خواهد كرد كه خداوند در تورات بيان كرده است .بهتعبير ديگر ،در اين داستان ،آمدن صندوق
عهد ،كه ميراث موسي و هارون خوانده شده است ،و همراهي شائول با اين ميراث ،يكي از نشانههايي
به شمار ميرود كه خداوند شائول را تاييد كرده است.
در آيات بعدي( 2 3و

 )2تصويري از سپاهيان طالوت آمده است كه آزمون نسبتا سختي را از سر

ميگذرانند .در اين آزمون ،بسياري از سپاهيان ناموفق هستند ،و همانها ادعا ميكنند كه در جنگ
 كتاب اول سوئيل باب][27

 -نگاه كنيد به آيه 9

تا 9
سوره بقره
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شكست خواهند خورد .اما گروه اندكي كه گمان مالقات با خداوند را داشتند و باقي مانده بودند ،به
نيايش ميپردازند كه خداوند به آنها شكيبايي دهد ،و قدمهاشان را استوار بدارد ،و بركافران پيروزشان
گرداند.
در ادامهي داستان به گونهاي ،بسيار حساب شده و طبيعي ،داود ،جاي طالوت را ميگيرد .اين انتقال
قدرت كه در كتاب سموئيل با كشمكشهاي بسياري ميان طالوت و داود نقل شده است ،در داستاني
كه قرآن نقل ميكند ،بههيچ روي داراي آن كشمكشها نيست .علت اصلي در اين تفاوت شايد همين
باشد كه در مضامين عهد عتيق« ،پادشاهي» گاهي به معناي سلطنت هم بوده است ،ولي در قرآن ،و
در اين داستان ،لفظ « َملِك» به معناي سپهساالر و فرمانده نظامي است .يعني در هر نبرد تازهاي
ميتوان فرمانده تازهاي را هم مشاهده نمود.
مطابق آنچه در قرآن ميخوانيم ،پس از معيين شدن طالوت به عنوان « َملِك» و رهبر نظامي و پس از
اينكه عده قليلي از آزمون پيروز بيرون ميآيند ،آن عده قليل به «جالوت»(پادشاه سپاهدشمن)
وسپاهيانش هجوم ميآورند و آنها را به هزيمت مياندازند ،در اين ميان به جاي اينكه طالوت با
جالوت مواجه شود و او را از پاي درآورد« ،داود» اين مهم را انجام ميدهد .به تعبير ديگر ،وزن و
اهميت هركسي در ميدان جنگ ،با حريفي سنجيده ميشود كه با او مواجه ميشود .همين عمل
داود ،شايستگي او را نسبت به طالوت ،براي نبرد با دشمن محرز ميكند ،و به طور طبيعي داود جاي
طالوت را ميگيرد و از اين جهت مُلك وحكمة به او داده ميشود.
در ادامهي آيه آمده است كه:
«...اگر خداوند برخي از مردم را به وسيلهي برخي ديگر دفع نميكرد حتما زمين بهتباهي كشيده
ميشد ،ليكن خدا بر همه جهانيان تفضل دارد(».نيمه دوم از آيه )2 3
در ارتباط با كل داستان ،ايهامي در اين آيه ديده ميشود .منظور از اينكه خداوند بعضي را به وسيله
بعضي ديگر دفع ميكند ،كدام كسان است؟
در نگاه اول ،ميتوانيم كشته شدن جالوت(رهبر فلسطينيان) را به دست داود در نظر بگيريم .اهميت
اين نكته در دفع فساد اين است كه جالوت در اين داستان ،رهبري سپاه دشمن را بعهده دارد ،و تاكيد

29

نبوت و فرمانروايي دريك داستان ديني

ali-tahmasbi,com

قرآن بر اين است كه به جاي كشتن كساني كه صرفا سياهي لشگر هستند ،رهبران كفر را هالك كنيد
.
اما در نگاهي دو باره ،ميتوانيم بركنار شدن خودِ طالوت را از سپهساالري لشگر نيز مورد تامل قرار
دهيم .بهويژه آنكه مطابق پسزمينههاي داستان كه در كتاب سموئيل آمده است ،شائول ميرفت تا به
پادشاهي جبار تبديل شود ،و اگر با آمدن داود بركنار نميشد ،سلطنتي جبارانه در ميان قوم پديد
ميآورد.

 -2 -4نقشي که قرآن براي محمد تعريف کرده ،رسول بود يا فرمانروا هم بود؟
در داستان طالوت و داود ،اولين شخصيت داستان ،آن رسولي است كه از زبان خدا سخن ميگويد و به
قوم ابالغ رسالت ميكند .اين شخصيت ،در كتاب سموئيل ،به همان نام «سموئيل» معرفي شده است.
شخصيتهاي بعدي ،طالوت و داود هستند كه توسط آن رسول تاييد ميشوند .بنا براين ،هم در عهد
عتيق ،و هم در قرآن ،نهاد رسالت ،از نهادِ فرمانروايي ،جدا در نظر گرفته شده است .در اين رويكرد،
نهاد رسالت ،اعم از رسالت و كهانت است .همچنين نهاد حكومت ،اعم از رهبري نظامي و سياسي
ميباشد.
بعد از اتمام داستان در قرآن ،خطاب به پيامبرآمده است كه:
«اين آيات خدا است كه ما بر تو تالوت ميكنيم بهحق ،و حتما تو از جملهي رسوالن هستي»(بقره آيه
)2 2
ك َلمٍنالمُرسَلين»(تو حتما از رسوالن هستي) اين گمانه را
جمله آخر دراين آيه با دو حرف تاكيد « إّن َ
ميتواند تقويت كند كه در قرآن ،محمد«،رسول» معرفي شده است و نه رهبر نظامي و فرمانروا.
در عين حال نميتوان ناديده انگاشت كه پادشاهاني همچون داود و سليمان ،در قرآن «رسول» هم
خوانده شدهاند ،اما رسوالني كه بيشتر پادشاه بودند ،و به تعبير قرآن «ملك  »molkهم به آنان داده
[28] 9

 -سوره توبه( )7آيه
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شده بود .اين رسوالن هنگامي كه در مقام پادشاهي قرار ميگرفتند ،انبياء ديگري در برابرشان حضور
داشتند تا در مواقع لزوم آنان را متنبه كنند مانند ناتان در برابر داود كه شرح آن گذشت.

 -2– 5اولياالمر ،فرماندهي نظامي؟ يا فرمانرواي جامعهاي مدني؟
در قرآن هيچگاه ،نه محمد رسول ،نه ياران نزديك او ،پادشاه خوانده نشدند؛ خواه معناي پادشاهي را
رهبري نظامي تلقي كنيم ،خواه رهبري سياسي ،يا هردو مورد .در پارهاي موارد كه نبردي در پيش
بود ،متناسب با موقعيت و اهميت نبرد ،يك نفر بهعنوان سپهساالر معيّن ميشد .در غزوات معموال
خود پيامبر اين مسئوليت را بهعهده ميگرفت .در سريهها ، 3گاه خالدبن وليد ،گاهي عليبن
ابيطالب ،و گاه ديگران اين امر را بهعهده ميگرفتند .يعني مقام رهبري نظامي ،مقامي ثابت و
مخصوص فردي خاص نبوده است.
از آيه  3در سورهي نساء ،و داستان شان نزول آن ،چنين برميآيد كه در اين موارد ،كسي كه
فرماندهيسپاه را بهعهده داشته« ،اولياالمر » 3يعني دارندهي امر خوانده ميشده است  .اما ترتيب
اين آيه در سوره ،و با توجه به آيات قبل و بعد آن ،چنين مينمايد كه اصطالح «اولياالمر» صرفا به
فرماندهي نظامي در ميدان جنگ محدود نميشده است و در حل وعقد امور اجتماعي نيز گسترش
مييافته است .در آن آيه آمده است كه:

9

« -سريه» به جنگهايي گفته ميشد كه خو ِد پيامبر در آن حضور نداشهت ولهي «اهزوه» جنگهي را

ميگفتند كه پيامبر هم در آن حضور داشت.
7

 -تركيبهاي ديگري ،ماننهد «اولياالبهاب»« ،اوليالنههي»« ،اوليالقربهي» و «اوليبهاس» نيهز در

قرآن ديده ميشود كه هركدام به موضوع ويژهاي اشاره دارد.
0

 -براي توضيح بيشتر نگاه كنيد به تفسير كشفاالسرار ميبدي ،جلد دوم صفده

و
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«اي كساني كه ايمان آوردهايد ،خدا را اطاعت كنيد ،و رسول را اطاعت كنيد ،و اولياالمري كه از
خودتان است .پس اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد ،هرگاه در چيزي منازعهاي ميان شما پديد
آمد ،آن را به خدا ورسول عرضه كنيد .آن بهتر و نيك فرجامتر است( ».سورهي چهارم آيه ) 3
در ابتداي اين آيه ،اطاعت از خدا ،رسول ،و اولياالمر ،در يك رديف آمده است .يعني كسي كه از
اولياالمر اطاعت كند ،همان گونه است كه از خدا و رسول اطاعت كرده است .اما هنگامي كه تنازع و
كشمكش ميان مردم از يكسو ،با اولياالمر از سوي ديگر ،پديد ميآيد ،آنگاه براي حل اختالف ،بايد
به خدا و رسول مراجعه كرد ،و مورد اختالف را به خدا و رسول عرضه كرد تا داوري نهايي از جانب
خداوند صورت گيرد .حتي اگر معناي «اولياالمر» از مفهوم سپهساالري ،به امور سياسي و ساماندهي
اوضاع جامعه گسترش يافته باشد ،باز هم اختالف و تنازع ميان مردم و اولياالمر بر سر چيزي كه در
باره آن اختالف نظر دارند ،امري بديهي ،و طبيعي دانستهشده است .بهتعبير ديگر« ،اولياالمر» خواه
رهبر نظامي ،يا رهبر سياسي و اجتماعي باشد ،تنها نهاد تصميم گيري و فرمانروايي نيست .بلكه
نيرويي ديگر بهنام خدا و رسول ،در ميان مردم حضور دارد كه ميتواند «اولياالمر» را نيز بهداوري
بكشاند.
اگر موقتا ،كاركرد اين آيه را در زمان خود پيامبر تلقي كنيم ،مشگل چنداني پديد نخواهد آمد ،زيرا
پيامبر در ميان مردم حضور داشتهاست ،و مردم ميتوانستند اختالف خود راكه با اولياالمر داشتهاند
به نزد او ببرند .همانگونه كه در ماجراي اختالف ميان عمار و خالدبنوليد پيشآمده بود

3

همچنين

هنگامي كه برخي مواقع خود پيامبر در نقش فرماندهي سپاه ظاهر ميشد ،راهنمايي ديگران ،و انتقاد
ديگران را برخود ميپذيرفت. 2

 در يكههي از نبردههها ،خالههد بهههعنوان فرمانههده سههپاه(اولياالمههر) انتخههاب شههده بههود و عمههار يكههي ازسپاهيان بود ،براي توضيح بيشتر نگاه كنيد به همان ماخذ پيشين.
 نگاه كنيد به كتاب تاريخ طبري درباره جنگ بدر و سخن حبهاببن منهذر بهه پيهامبر در مهورد انتخهابقرارگاه سپاه مسلمانان.جلد سوم صفده 7 0
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اما آنچه مسئلهي قدرت را در ميان مسلمانان پيچيده كرده است ،مربوط به روزگار پس از پيامبر است.
بهويژه آنكه پيامبر اسالم خاتمالنبيين دانسته شده است .يعني پس از روزگارِ رسول ،كه هيچ رسول
ديگري هم وجود نخواهد داشت ،چه روشي بايد اتخاذ گردد كه از تمركز قدرت پيشگيري شود و دو
نهاد داوري و اجرايي ،مستقل از يكديگر پديدآيد و اگر اختالفي ميان «اولياالمر» و مردم پديد آمد چه
كسي ميان آنان داوري خواهد كرد؟ يا اينكه چهكسي ميتواند اختالف خودش با اولياالمر را به نزد
خداوند ببرد تا خداوند حق و باطل را تبيين كند؟ آيا راهي هست تا از خودسري و خودكامگي
حاكميت پيشگيري شود؟؛ و آيا ميتوان مراجعهي به خردِ جمعي را كه تمايل به حق دارد و چون حق
و باطل برايش آشكار گردد حق را بر ميگزيند ،همان مراجعه بهخداوند دانست؟
اين موارد ،و بسياري موارد ديگر در عرصهي قدرت ،اعم از سياسي ،نظامي ،و ديني ،بحث و پژوهش
مستقل ديگري را ميطلبد كه در حوصلهي اين مجال نيست .همچنين اگر داستاني را كه قرآن در
بارهي دو نهاد متفاوت پس از موسي براي قوم بني اسرائيل نقل ميكند ،به عنوان يك رهنمود در نظر
بگيريم ،آيا از نگاه شيعيان ،امام علي پس از پيامبر ،نقش يوشع را بايد ميداشت ،يا نقش هارون؟.
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