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 چکیده

س  عاد  او    ک ی و در نها  ک ی  بهتر روابط انس  ان،  لا   م ی از نعم ا   لاونل اس  ک که موجب ت ظ  ی   ی   ی ح ومک اله 
  ی ش   ا ت ی  س  ت   ی  ا ان ی ب    گاه ی انل. با توجه به جا س   ن گفته  لمان ی  ر دو از ح ومک س    ن ی و عهل   ل ی . قرآن مج گردد ی م 

در    مان ی ح ومک س ل   ی ش  ا ت ی  س ت  ی  ا ان ی اس ک: ب    ن ی ح ومک، س ؤال پژو ش حار ر ا   ی ب ا  ی ح ومک به ع وان ما ا 
ح ومک در ش  ل و س ا تار  ی ش  ا ت ی  س ت  ی  ا ان ی ب    م ی مس تق   ی رگذار ی مور وع به تا   ک ی ا م   س ک؟ ی چ  ن ی قرآن و عهل 

 ر دو کتاب    ی ا انه ی ب   ی ف ی پاس خ س ؤال پژو ش، به روا تو     ی دارد. برا  گر ی ح ومک، رفتار حاکم با مردم و مردم با  مل 
مربوط به    ی بر    ب، ی غ در دو کتاب، در ب ش عالم   ا ان ی ب   تفاو   س ک ی حاک  ی  ا افته ی . اس ک له ی گرد   ل ی و تحل  س ه ی مقا  ان، ی ب 

ح مک،   مان، ی به طرح مور وعا  م حص ر بفرد قرآن مان ل ناو  س ل   ی مش ترک در قرآن و بر   ی ماان  ق ی ارائه جامع و عم 
گس ترده     ش ی ب  ن، ما ی  اص س ل  ر ی ش هود تس   عالم  ب ش و اعتقاد به معاد اس ک و در   ی وجود کارگزاران فراماد  اد، ی علم نافع ز 

 . باشل ی در دو کتاب متفاو  م  ی به سمک  لاونل در جهان آ ر ،  مگ   ی و حرکک جهان ماد   ی فقر م لوقا  ماد 

  .ن«ی »قرآن« و »عهل مان«،ی»ح ومک سل «،یش ا تی» ست  ا«،انی»ب واژگان کلیدی: 
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 . مقدمه ۱

سا تار ح ومک اسک.  در ح ومک دو بحث مرتاط با  م اسک، ی ی ماانی و دیگری ش ل و  
بعل از مقام قضاو    در ش ل ح ومک حضر  سلیمان از جمله انایایی اسک که  لاونل در قرآن

(. در عهل قلیم سلیمان از جمله  35 -40اسک )ص/( به وی ح ومک ویژه داده79و ناو  )نمل/
ب یان  (.30-40و ص/    6-5:  28اسک )اول تواریخ،  کسانی اسک که  لاونل به آنها ح ومک داده 

ش ا تی ح ومک از این بابک که تأ یر بسرایی در رفتار حاکم با مردم، سا تار ح ومک ای  ستی  
باشل. تا جایی که حلاقل به  ور  ررب المثل  و تجلی ماانی ح ومک اسک، دارای ا میک می

 گشته اسک »مردم به دین پادشا ان  ود  ست ل«. 

 . پرسش پژوهش ۲

ش ا تِی ح ومک سلیمان در قرآن مجیل و عهلین  ای  ستیپرسش پژو ش، مقایسه ب یان
اسک. به لحاظ معرفک ش ا تی اولین موروع واقعیک داشتن داستان سلیمان در دو م اع اسک. بر  

قرآن داستان ح ومک سلیمان مان ل    -اساس نظر رایج و مشهور مفسران  انلیشه بر ی  بر ّلف 
 ود    . زیرا قرآن، آیا  و قصم3واقع نماسک   -..  .  و2و سلطان علی شاه   1محمل احمل  لف الله

(، و قلر مشترک  ۲۷، مائله/۱3..، کهف/. و    3عمران  ، آل۲5۲اسک )بقره/را »حق« اعّلم داشته
. لذا واقعیک تاری ی با موروع عار  آموزی داستان 4مفهوم حق در قرآن، مطابقک با واقع اسک 

 
 .۱5۲: ۱95۱. »القصه اللی یه لیسک اه لونا من الوان القصم ادبی« الفن اقصصی، احمل  لف الله،  1
المتآ رون بطریق اهسمار و ا ذوا م ها ظا ر ا  . اعلم ان اکثر قصم سلیمان کان من مرموزا  اهوئل و ا ذ ا   2

 . ۱/۱۲3: ۱۴۰8الذی هیلیق بشآن اهنایاء. سلطان علی شاه 
 (.338و 13/308؛ 5/300؛2/281: 1417طااطاایی،  .3
... حق به مع ای اعتقاد مطابق با واقع،  ود واقعیک و به    مورد کلمه حق به کار رفته اسک  ۲۴۷.در قرآن دقاقا   4

 (. ۱/68: ۱383ن و کّلم مطابق با واقع اسک )مصااح یزدی، مع ای س 
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قابل جمع اسک،  م چ ین از نظر ادبی، ظوا ر الفاظ کتاب مقلس حجک اسک و اعتماد بر واقعی  
بن   مان ل پرسش علی  ائمه  لی  به روایا   بودن آن  ّلف شرع و عقل نیسک.  م چ ین مؤیل 

/ ۱:  ۱385واب اوسک )ر.ک؛ ابن بابویه،  یقطین در مورد ح ومک سلیمان از امام کاظم )ع( و ج
۷۱)5. 

؛ که مستلزم حقانیک  6)تورا (   بر دهیل فوق اراف ک یل رابطه بین حقانیک )قرآن( و تصلیق
ک ل، کتاب حق باطل را یا کتاب باطل حق را تاییل  قرآن اسک. چون کتاب حق، حق را تصلیق مي

قرآنمی مطالب  بین  متیقن  قلر  آن، وجود  در عهلین  ک ل. شا ل  به سلیمان  م سوب  ن و س  ان 
 ب ابراین اعت ا به گزارا کتاب مقلس قابل قاول اسک.  7اسک. 

 . هدف پژوهش 3

ش ا تی ح ومک  ای  ستیاین مقاله در  لد اسک با روا تو یف و تحلیل مقایسه بین ما ا
 ل.  سلیمان در قرآن و عهلین را ش اسایی و تا یر آنرا در ب ای ح ومک را تحلیل ک 

از م ظر قرآن مجیل و کتاب مقلس، جهان  ستی به دو ب ش مرتاط قابل تقسیم اسک. » عالم  
ب لی مذکور به لحاظ  و کتاب پیلایش(. الاته تقسیم  ۴6و زمر/  9، رعل/3غیب و شهاد « )انعام/

معرفک انسان اسک. زیرا به لحاظ ذا ، شیء یا واجب الوجود یا مم ن الوجود اسک. ب ابراین از  
نظر علمی تقسیم باه اعتااری و نسای اسک و مع ای غیب و شهود نیز نسای اسک. ارزیابی ش ا ک  

 
(، ابتلا تصور ب ل وی را می  ل، لذا برای تصحیح 35. علی بن یقطین از تقارای حضر  سلیمان از  لاونل)ص/ 5

س علی  ک ل. سپعقیله  ود از امام)ع( راجع به ب یل بودن یا ناودن انایاء سؤال می  ل. امام )ع( ب ل انایاء را نفی می
 شود، دی ی بودن ح ومکبن یقطین  مع ای آیۀ مذکور می پرسل. آنچه از ظا ر روایک  مان ل آیا  قرآن استفاده می

 سلیمان اسک.   
ْنِجیَل )آل .6 ْوَراَة َواإْلِ ا ِلَما َبیَن یَلیِه َوَأْنَزَل التَّ ق  َل َعَلیَك اْلِ َتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصلِّ  (. 3عمران/َنزَّ
 . ل امثال سلیمان و جامعه. مان  7
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ر عقل و با یک قیاس  فی  آن توسط تجربه و ت رار ام ان پذیر اسک. و از نظر م طقی در طول اعتاا 
 ای  گردد. الاته جای بحث مفصل در کتاب  مراه اسک. به ا طّلح از قضایای یقی ی محسوب می

ش ا تی ح ومک سلیمان در  ای  ستیم طقی اسک. با توجه به ارتااط جهان شهود و غیب، ب یان
 قرآن و عهلین به دو ب ش قابل تقسیم اسک.  

 سلیمان در قرآن و عهلین.  ا تی ملکش ای غیای  ستیالف. ب یان
 سلیمان در قرآن و عهلین. ش ا تی ملک ای شهودی  ستی ب. ب یان

 . پیشینۀ پژوهش۴

 ای قرآن، زبان دین و ح ومک دی ی، در آن تحقیقاتی  ور   پژو ش به لحاظ داستان پیشی ه
ب یان گرفته از  بر ی  به  و  شلهاسک  اشاره  می ا  نشان  جستجو  اما  ب یانداسک.  تاک ون   ای   ل 

نشله ستی مقایسه  کتاب  دو  در  به  صوص  سلیمان،  ح ومک  بر ی  ش ا تی  به  ای جا  اسک. 
گردد. گزارشی از پایان نامه تحلیل اجتهادی داستان حضر  سلیمان و مل ه ساأ،  مقاه  اشاره می

ا  اسرائیلی  ا ر حمیل نادری قهفر ی، مجله علوم و معارف قرآن و حلیث؛ تحلیل انتقادی روای 
پیرامون زنلگی حضر  سلیمان بر ما ای قرآن کریم، ا رمحمل جانی پور، مجله مطالعا  تطایقی 

ارزا بازش اسی  پژو ی؛  ررا  قرآن  محمل  ا ر  سلیمان،  حضر   زنلگی  در  ملیریتی  مهم   ای 
آن    شرفی، مهلی  سروی و شیوا کیانی، مجله آموز ای قرآن؛ داستان سلیمان و بلقیس و است اد به

 ای قرآنی؛ چگونگی ش ل ح ومک  در جهاد ابتلایی، ا ر سیل محملعلی ایازی، مجله پژو ش
زاده، نا ر محملی، مصطفی دلشاد تهرانی  دی ی با تحلیل ح ومک انایا در قرآن، ا ر کاظم قاری

نامه معارف قرآنی؛ سلیمان اسطوره یا تاریخ، ا ر اللی ی  الحی، در مجله پژو شو سیل سراج
اس رسول زاده، مجله معرفک ادیان و ح مک، ح ومک و  طای سلیمان در عهل عتیق با نگا ی عا

کریم، حسین حیلری و  لیجه کار دوسک، مجله معرفک ادیان. در مقاه  مذکور به دیلگاه قرآن
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گران رمن بیان ن ا  ارزنله، دارای بر ی اش اه  اسک که نویس له در ارائه به آنها توجه پژو ش
  ل کرد.  وا

 . روش پژوهش 5

در این پژو ش محور تقسیم غیب و شهود اسک و در  ر ب یان س  ان قرآن و عهلین تو یف،  
گردد. ویژگی این روا انتقال سریع  وان له به مقایسه و  مقایسه و تا یر بی ان در  مانجا بیان می

 تا یرگذاری و  ّلقیک وی در تحلیل بیشتر محتواسک.     

 شناسی . مفهوم۶

ح ومک در لغک فارسی مترادف مع ای تسلط، سلط ک، ح مرانی و فرمانروایی اسک. در  
 ا   ای جامعه و رفتار انسانداری اسک که در انتظام سازمان ا طّلح ارگان یا سازمان رسمی جهک

می کوشش  سیاسی  ود با  ملیگر  بقای  و  حیا   برای  حتی  وری  ح ومتی  بلیهی  ر  ک ل. 
 اسک.  ه ترتیب م طقی مق  ه، مجریه و قضائیه تش یل شلهمعموه از سه ب ش ب

و مفردا     ۲۷3:  6کلمه ُملک در قرآن به مع ی ح ومک و اداره امور اسک )قاموس قرآن، ج
(. ح ومک ا التا و بالذا  از آن  لاسک » ولله ملک السموا  و اهرض«  ۷۷5الفاظ القرآن،  

الحمل«۱89)آل عمران/ له  و  الملک  »له  انسان،  ۱ن/)تغاب  (،  اجتماعی  نیاز  به  نساک  (،  لاونل 
ک ل » لا ملک  ود را به  ر کس ب وا ل ح ومک  ود را به  ور  محلود به بر ی اعطا می

 (.  ۲۴۷می ب شل« )بقره/
در عهلین گرچه از ح ومک به سلط ک و پادشا ی تعایر شله و از آن  لاسک » لاونلا، تو 

 .  اما انحصار آن از خداوند بیان نشده است(. ۱9: ۱5تا ابل سلط ک  وا ی کرد« ) روج، 
پردازد و موجب ای از علم فلسفه اسک که به مطالعه یک وجود معین میش اسی؛ شا ه ستی

 ای وجودی  ش ا تی در ای جا، ش ا ک ویژگیگردد. م ظور از  ستییک تصویری کلی از آن می
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آیل. م ظور از عهلین و عهلین بلسک می  یا علمی پیرامون ح ومک سلیمان اسک که از مطاله قرآن
 گردد.  کتاب مرجع در دین یهودیک و مسیحیک اسک که یک کتاب محسوب می

 سلیمان در قرآن و عهلینش ا تی ملک   ای غیای  ستی . ب یان 6-1

است اد به متن قرآن و عهلین در تایین دقیق امری رروری اسک، اما است اد به م ابع غیر آن دو، 
 ه تصویری روشن و جامع از آن عملی شایسته اسک. در ارائ

»َذِلَك اْلِ َتاُب َه َریَب   اسکقرآن به  راحک برای موجودا  مجرد، لفظ »غیب« را ب ار برده
)بقره/ ِباْلَغیِب«  یْؤِمُ وَن  ِذیَن  الَّ ِقیَن،  ِلْلُمتَّ ی  لفظ    8(۲-3ِفیِه ُ ل  از وجود  این نحوۀ  برای  در عهلین 

ن استفاده  ذکر  شله ا ی  و شیطان  فرشتگان  الفاظ،  لا، روح حیا ،  با  آن  اما مصادیق  اسک. 
 گردد.  اسک. به مواردی اشاره میگردیله

دمیل، به او    روح حیاتاز  اک زمین، آدم را سرشک. سپس در بی ی آدم    خداوندالف. آنگاه  
 (.۷: ۲)پیلایش،  ای شلجان ب شیل وآدم موجود زنله
این پیغام  لاونل نیز گوا بله !  لاونل را دیلم که بر ت ک  ود   ب. می ایا نای گفک: به

 (.۱9:  ۲۲)اول پادشا ان،  در حضور او ایستاده بودنل فرشتگاننشسته بود و 
پادشاه در گذشک،  لاونل را دیلم که بر ت تی بل ل و با ش وه نشسته    ج. در سالی که عزیای

- ۲: 6احاطه کرده بودنل )اشعیا،  فرشتگانبود و  انه  لا از جّلل او پر شله بود اطراف ت ک را 
۱.) 

بودنل،   خداونددر حضور    فرشتگان  د. یک روز که بود    شیطان  حارر شله  ایشان  نیز  مراه 
 (. 6: ۱)ایوب، 

 
.در قرآن کریم بین عاار  » ذا القران« و »ذلک ال تاب« فرق اسک، ی ی شهود و دیگری غیب اسک. ر.ک،  8

   . ۱3۷8/36آملی، جوادی
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  ودا  عاقل در جهان وجود دارنل. ی ی طاقه »علیونیم« یا ساک ان جهان باه که  مان   .. موج
:  ۱38۲)ابرا ام کهن،  بشرند   ست ل و دیگری طاقه »تحتونیم« یا ساک ان عالم پایین که نوع  فرشتگان

68.) 
ق  ک  ل. ای ک به لحاظ ترتیب تحقب ابراین  ر دو م اع تحقیق وجود موجودا  غیای را تاییل می

 شود.  ا به پژو ش آنها پردا ته میو بروز و ظهور ب یان

 . توحید افعالی ۱-۱-۶

بر اساس توحیل افعالی  ر نعمتی  در نظام افری ش، توحیل افعالی در رأس امور عالم قرار دارد.
توان آنرا مستقّل به انسان نساک داد» و ما ب م من  اعم از مادی و مع وی ررورتا از  لاسک و نمی

شود از باب شؤن فاعلیک الهی اسک  (. بل ه اگر  م به انسان است اد داده  53فمن الله« )نحل/  نعمه
. نظام علیا معلولی و س  یک بین علک و معلول،  مگی مظا ر توحیل افعالی اسک. 9(۱۷)انفال/

به ساب  لقتی که کرد ب لق آش ار شل« )فیض اهسّلم،   فرمایش علی)ع(  لاونل  :  ۱35۱به 
 . (۱۰۷خ/

و طاعک اسک. از میان  در  القیک، تلبیر، حاکمیک توحیل افعالی دارای اقسامی اسک توحیل
آنها توحیل مرتاط با موروع مقاله، توحیل در حاکمیک، توحیل در تشریع و طاعک دارای شؤون 

 اجتماعی و ا میک بیشتری اسک.  
مطل حاکمیک  انحصار  یوسف  و  م  یعقوب  قرآن  م  در  حاکمیک؛  در  و  توحیل  ا یل  ق، 

دار امور شما اسک » جز این نیسک که عهله ا قرار دادهباه اله  لاونل را اعّلم داشت ل » بر انسان
دارنل و در حال رکوع انل؛  مانان که نماز بر پا میانل که ایمان آوردهمؤم ان  لا و پیامار او و کسانی

 (.55د  ل« )مائله/زکا  می

 
 انلا تی، در حقیقک تو نی لا تی بل ه  لا انلا ک«. . »ای پیامار،   گامی که تیر می 9
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حضر     10اسک. ن مجادله نمرود با ابرا یم را در »تلبیر«ذکر کردهتوحیل در تشریع؛ قرآن داستا
ک ل و می میرانل، نمرود گفک مرگ و زنلگی ابرا یم به نمرود گفک ربا من کسی اسک که زنله می

اسک  من  در  11دسک  و  به غرب  از شرق  به حرکک ظا ری  ورشیل  استلهل  ادامه  در  ابرا یم   .
اا کرد و به او تفهیم کرد که تلبیر و اداره را متوجه مغالطه  واسک ع س این حرکک از نمرود، او

امور اجتماعی متعلق به حاکم نیسک، بل ه متعلق به وجودی اسک که دارای  القیک و ربوبیک  
 ریزی دارد.(. و حاکم جامعه در حقیقک نقش برنامه۲58ت وی ی اسک )بقره/

ر م مصر  ود  در  فرعون  موسی،  و  فرعون  قضیه  در  اجتماعی  چ ین  امور  تلبیر  ا  احب 
نمایم و  دانسک » فرعون گفک من جز آنچه را می بی م و به درستی آن اطمی ان دارم به شما میمی 

نمی را  مایی  درسک  راه  به  جز  را  )غافر/شما  نوشته۲9ک م«  مفسران  بر ی  فطرتا  (.  انسان  انل: 
فطری سوء استفاده و ملعی     ا از  مین انگیزۀ وا ان سعاد  و رشل و  لایک اسک و طاغو 

 (.8/۲۴5: ۱388 لایک مردم ل )ر.ک؛ قرائتی، 
مااحث فوق در تورا  در سطح ساده و م تصر در موروعا  توحیل  القی  لاونل در سفر  

چ ین جزء اولین فرمان از ده فرمان اسک » ترا  لایان دیگر غیر از من نااشل« ،  م۱پیلایش باب  
اسک:  لاونل در آغاز  نیز واحلیک  لاونل را چ ین بیان داشته  (. تلمود۲-3:  ۲۰)سفر  روج،  

تا آن ه ملحلان و کافران نگوی ل که در آسمان چ لین  لا   آدم را ت ها و به  ور  واحل آفریل، 
شل، مم ن بود این عقیله اظهار  وجود دارد. زیرا اگر در ابتلای  لقک آدمیان بیشتری آفریله می

(.  م چ ین 3۰:  ۱38۲)کهن،     لاونل آفریله و بر ی را  لایان دیگر«  شود، که بعضی از آنها را 
( ۲۷:  ۱اسک )ر.ک؛ پیلایش، حاکمیک بالعرض برای انسان اما بر حیوانا  جهان مادی مطرح شله

گونه بتی به ش ل حیوانا  یا پرنله یا ما ی و توحیل در طاعک جز فرامین ده گانه اما اسک » یچ

 
  (.۲5ک بین موحلان و مشرکان، موروع متفق علیه بود )لقمان/. مطابق ح ایک قران توحیل در  القی10
من احیا و اماته  و«  . یع ی گفک آن کسی که تو میگویی احیا و اماته به دستش  سک، من  ستم. نمرود نگفک » 11

 دارم.  



 105 محمد کاوه  /   ن ی و عهد   د ی در قرآن مج   مان ی حکومت سل   شناختی ی هست   های ان ی بن   ۀ س ی مقا 

 

برابر آنها زانو نزن و آنها را پرشتش ن ن، زیرا من که  لاونل،  لای تو برای  ود درسک ن ن، در  
:  ۲۰ک م« ) روج،  باشم؛  لای غیوری  ستم و کسانی را که از من نفر  دارنل مجازا  میمی

 (.  8-9: 5و تث یه،  5-۴
قادی  بی ی اسک که عّلوه بر حوزۀ اعت تفاو  بین دو کتاب در ای جا به ارائه عمیق در محور جهان

تو به موروعا  رفتاری و عملی سرایک می از  ت ها  توحیل استعانک »  قایل:  از  ک ل. موروعاتی 
(، طلب نصر  »پیروزی جز از جانب  لای ش سک ناپذیر نیسک«  5یاری می طلایم« )حمل/

  (،  ار در برابر ۱۲۲عمران/(، توکل»افراد با ایمان، بایل ت ها بر  لا توکل ک  ل«)آل۱۲6)آل عمران/
آورده ایمان  پیشگان  مش ّل  »ای کسانی که  با  ار  زیرا  لا  یاری جوییل،  نماز  و  از  ار  ایل 

(، م قاد و تسلیم فرمان الهی مان ل در  واسک حضر  سلیمان از مل ه قوم ساأ  ۱53اسک« )بقره /  
 ای آی له اجتماع تا یر جلی  (، برای نسل 35و ص/  ۲5۱)بقره/  ( و ملل ح ومک الهی3۱)نمل/

 رنل.دا

 . وحی و نبوت ۲-۱-۶

مصلاق دیگری از غیب، وحی ناو  اسک. قرآن مجیل با بر ان عقلی ررور  ارسال ناو   
َعزِیًزا اسک » را بیان داشته  ُ بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن اَّللَّ لِلنَّاِس َعَلى اَّللَِّ ُحجٌَّة  ُرُسًَّل ُمَبشِ رِیَن َوُمْنِذرِیَن لَِئَّلَّ یُكوَن 

 ای معصومی  ست ل که از  لایک یافتگان بشمار (. به تعایر قرآن انایاء انسان۱65« )نساء/َحِكیًما
رونل. آنها رمن دریافک معارف الهی به ارائه معرفک  حیح از کثر  جهان مشهود و تایین می

نیازم ل  پردازنل. انسان برای تطابق و ت ظیم کار ای  ود با واقعیک  ستی،  برنامه سلوک عملی می
 قانون و الگوی الهی اسک. 

(، ح مک و علم  8۴و انعام/  ۱63سلیمان از جمله انایایی که  لاونل عّلوه بر ناو  )نساء/
اسک. ملک سلیمان، ح ومتی  ( و ح ومک تشریعی اعطا کرده۱5و نمل/  ۷9نافع وسیع )انایاء/  
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و ام انا     12مس روان  ای اقتصادی مثل چشمه  به لحاظ ام انا  مادی در ب ش  - اص به وی  
او به زبان   14و ام انا  مع وی مان ل علم وسیع 13اجرایی مان ل تس یر باد، پرنلگان و وحوا اج ه

و نشانه ناو  وی بود »قال رب اغفر لی و    -پرنلگان، حشرا ، زره بافی، قضاو  و اداره ممل ک
 (. 35-36« )ص/...  ب لی مل ا ه ی اغی هحل من بعلی انک انک الو اب فس رنا له

امام موسی کاظم)ع( در مورد این آیه فرمودنل: »سیلمان از  لاونل ح ومتی  واسک که  یچ 
:  ۱385کس نتوانل بعل او بگویل از طریق ظلم و اجاار مردم به دسک آمله اسک« )ابن بابویه،  

۱/۷۱ .) 
 ود را از  لا    انل: سلیمان مل ی م تم بهبر ی مفسران در مورد آیۀ باه ن ته ظریفی نوشته 

(. یا »بعیل اسک  ۱۷/3۱۲: ۱۴۱۷در واسک کرد نه ا تصاص آن را به  ود  واسک« )طااطاایی، 
که م ظور او از این در واسک، ُمل ي باشل که براي  یچ یك از انایا و اولیا میسر نااشل. شایل مراد  

به به دسک دیگران، اگرچه  دیگران  م داده   وي این باشل که آن ملك به دسک وي ظهور ک ل نه 
 (.۷/۲85: ۱3۷9آملی، شود )ر.ک؛ جوادیمي 

 
ا َلُه اْلَحِلیَل( برای داوود اسک  (. تعایر سرچشمه مس جاری قویتر از آ ن نرم )َوَأَل َّ ۱۲.»َوَأَسْلَ ا َلُه َعیَن اْلِقْطِر« )ساأ/ 12

 ( .  ۲8۷/ ۷: ۱3۷9آملی، )جوادی
َ ا َشْهر  َوَرَواُحَها َشْهر  َوَأَسْلَ ا َلُه َعیَن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجنِّ َمْن یْعَمُل 13 یَح ُغُلوُّ ِه...) مان( . »َوِلُسَلیَماَن الرِّ   َبیَن یَلیِه ِبِإْذِن َربِّ
َلَ ا َعَلی َکِثیر  ِمْن ِعَااِدِه اْلُمْؤِمِ یَن« )نمل/. »َولَقْل آَتیَ ا دَ  14 ِذي َفضَّ ِه الَّ ا َوَقاَه اْلَحْمُل ِللَّ (. ای  ه ۱5اُووَد َوُسَلیَماَن ِعْلم 

علم را ن ره آورد اشاره به عظمک و ا میک امر دارد و مراد از برتری، برتری بر سایر مردم از جهک  مه موا ای که  
 (.۱6/۴96: ۱۴۱۷داده )المیزان، 
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تعیین  و  رسالک  از  بعل  ح ومک  ر  تأ ا سیاسک،  از  دین  جلایی  برای  انلیشم لان  از  بر ی 
از سوره  اد    36یک دلیل بر ردا آن، آیه    15انل. ح ومک توسط مردم را دلیل این نظریه اعّلم داشته

 اسک. جابک در  واسک ح ومک حضر  سلیمان بیان شلهاسک که با فا تفریع شروع و در آن ا
قَ ْوِم ﴿اسک  قرآن مجیل ناو  و ح ومک را نعما  الهی معرفی کرده ِلَقْوِمِه ای  ُموَسى  َقاَل  َوِإْذ 

یْؤِت   ََلْ  َما  َوآاَتُكْم  ُمُلوًكا  َوَجَعَلُكْم  أَنِْبیاَء  ِفیُكْم  َجَعَل  ِإْذ  َعَلیُكْم  اَّللَِّ  نِْعَمَة  اْلَعاَلِمیَ اذُْكُروا  ِمَن    ﴾َأَحًدا 
ب  لا،  ۲۰)مائله/ تقرا و  سعاد   به  انسان  در  لایک  ناو   ا لاف  دی ی  مان  ح ومک   .)

دناال می را  انسان  ت امل  از مظالم، کرامک و  به  جلوگیری  نامه سلیمان  ادعا،  این  بر  ک ل. شا ل 
نَُّه ِمْن ُسَلیَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اَّللَِّ وإِ ﴿بلقیس  ورشیل پرسک اسک. ایشان  م نامه را با نام  لا شروع کرد 

َأَلَّ تَ ْعُلوا َعَلي َوْأتُوّن ﴿(، و  م محتوای نامه در واسک پیروی از ناو  بود  3۰)نمل/  ﴾الرَّْْحَِن الرَِّحیمِ 
اجرای  3۱)نمل/  ﴾ُمْسِلِمیَ  تلبیر  با  وسیع  لادی سلیمان  الهی  با  مان علم  مل ه  فرجام  لذا   .)
ار ت ک مل ه از یمن به فلسطین و نشان دادن قصر بلورین به وی، زمی ۀ ایمان آگا انه  احض   معجزۀ

 (.۴۴)نمل/  ﴾َأْسَلْمُت َمَع ُسَلیَماَن َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمیَ ﴿گشک  مل ه را ایجاد کرد و ایمان به توحیل محقق  
یا زور و غلاه، مان ل سلیمان مر ون سحر  ب ابراین با توجه به باطل و حرام بودن سحر، ح ومک

(، بل ه سا تار ح ومک اعم کارگزاران و اجرای قوانین، ۱۰۲)بقره / نمرود ح ومک ت وی ی ناوده
 دی ی بود.

 ای عهلین، داستان سلیمان به ا تصار در دو کتاب اول پادشا ان و دوم تواریخ بیان در کتاب 
 گردد. شاا ک با قرآن اسک، اشاره میشله اسک. در ای جا به ا م موارد که موجب تفاو  و 

»یوناتان   -   الف. سلیمان از انایاء الهی و معصوم نیسک، بل ه پادشاه جوان ب ی اسرائیل اسک
اما    -   (۴3:  ۱گفک: آقای ما داوود پادشاه، سلیمان را جانشین  ود کرده اسک« )اول پادشا ان،  

 
م اساک   15 به  و  آنها شله  الهی  پیشین  مقام  بر  مردم وارد  از سوی  که  دلیل  به  مان  مقاما  سیاسی  بلانیم  بایل   .

توان ل   ای زمان و م ان بلون آن ه  ود در  لد باش ل این مقام به آنها عرره گردیله، به  مان جهک نمیررور  
 (. ۱۴3: ۱995دی، جزئی از وحی الهی محسوب باش ل )حائری یز
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ستی تا با علالک ح ومک ک ی و  »چون تو ح مک  وا  -  گویل لاونل با او در  واب س ن می
عمر طوهنی یا  رو  فراوان برای  ود و یا مرگ دشم انک را از من ن واستی. پس  ر چه طلب  

ام و ن وا م داد )اول  ب شم که تا ک ون کسی نلادهد م. من به تو فهم و ح متی میکردی  به تو می
 (.   ۱۱-۱5: 3پادشا ان، 

م زیاد  به سلیمان ح مک  به گونه۲9ب شل )ر.ک؛  مان،  یب.  لاونل  ای که مل ه ساأ  ( 
سلیمان را آزمایش ک ل. و در نهایک  تصمیم گرفک به دیلار او برود و با طرح مسائل دشوار ح مک

 (. 9-۱: ۱۰پادشا ان،  )ر.ک؛ اول ساا ح مک او را تاییل و  لای او را ستایش کرد مل ه
رسل با توجه به نساک  انل. اما به نظر مینام برده سلیمانحکمتگرچه قرآن و عهلین  ر دو از 

چ ین  مره ح مک نظری در ح مک عملی، ب صوص با گزارا  م طقی بین ح مک و علم،  م
باشل. که  علم  سلیمان در عهلین  مان  سلیمان )بک پرستی(، م ظور از ح مکعهلین از فرجام

لطان با مردم »مردم در سلط ک وی در و گاه نافع اسک. مان ل ت ظیم روابط  حیح س  16گاه رارا 
:  ۴پادشا ان، نشت ل« )اولکمال آرامش بودنل و  ر  انواده زیر در تان مو و انجیر  ود آسوده می

 (. 3۲سرود نوشک« ) مان:  5۰۰۰َمثل و  3۰۰۰( و بیان س  ان علمی» سلیمان ۲5
یادی که  لاونل به ج. ح ومک سلیمان نیز انت اب الهی اسک »داوود: حال از میان پسران ز

قوم  لاونل  بر  و  ب شی ل  بر ت ک  من  بجای  تا  اسک  انت اب کرده  را  من ب شیله اسک سلیمان 
 (. 5-6: ۲8تواریخ، سلط ک ک ل« )اول

 
 . »اللهم انی اعوذبک من علم هی فع« ر.ک مفاتیح الج ان، تعقیاا  نماز عصر.  16
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 . جن و شیطان3-۱-۶

و مرادف آن 17جن در عربی به مع ای پوشیله و استتار از دیلن اسک. در قرآن مجیل، از جن 
نام برده شله اسک. جن موجودی با شعور، دارای ام ان دسترسی به    19و عفریک   18یع ی شیطان 

غیب، قلر  تحری ی زیاد و اراده اسک که در شرایط عادی قابل دیلن نیسک.  لف از  لقک جن  
لِیْعُبُدونِ ﴿عااد  و ب لگی  لا اسک   ْنَس ِإَلَّ  (. آنها به دو گروه  56)ذاریا /﴾َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

 شونل. عا ی تقسیم میمؤمن و 
براساس نم آیا  قرآن شیطان نوعی از گروه جن اسک که در جو ر وجودی با جن مشترک 

انعام/  ۴9اسک )کهف/ »نام شیطان حارث بود و ابلیس نامیله شل به جهک    (. سیل رری۱۱۲و 
ک، ... حق آنست ه شیطان از جن بود و اجماع علما امامیه بر آنس  آن ه از رحمک  لا دور گشک

چ ان ه از شیخ مفیل نقل شله و روایا  متواتره از ائمه در این باب وارد گشته اسک )ر.ک؛ فیض  
 (.۲3۴: خ/۱35۱اهسّلم، 

می شرار   فقط  شیطان  تقسیم  م تهی  بل  و  دسته  وب  دو  به  اج ه  گروه  که  حالی  در  ک ل 
 (. ۱۱شونل )جن/می 

)نم بودنل  لش ر سلیمان  کارگزاران  اج ه  و  از ح ایک  ۱۷ل/بر ی شیاطین  این موروع  و   .)
از سلیمان   پیروی  به  ف  الهی م لا اقتلار  به  آنها  دارد.  الهی  املاد  و  قلر  بی نظیر سپاه سلیمان 

برای سلیمان عمل لذا شیاطین  )انایاء/بودنل.  م ابع دریایی  ( و 3۷و ص/  8۲غوا ی و است راج 
(. و به نظر  ۱3دادنل )ساأ/انجام میاج ه کار سا تن مسجل یا به عاارتی امور مع وی و عاادی را  

 
. قرآن مجیل از جن در شانزده سوره س ن گفته اسک. که عاارت ل از: انعام، اعراف،  ود، حجر، اسرا، کهف، نمل،  17

 سجله، ساأ،  افا ، فصلک، احقاف، الرحمن، ذاریا ، جن و ناس اسک. 
 .3۷. ص/ 18
 .39. نمل/ 19
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رسل تفاو  عاار  آیا  فوق الذکر علی رغم جو ر مشترک بین شیاطین و جن، اشاره به کارکرد  می
 دو داشته باشل.    عملی آن

تواریخ،  اغوا )اول  برده شله اسک. کار شیطان  نام  و جادو گران  اج ه  از شیطان،  در عهلین 
ن نیز آمله اسک »آن مار قلیمی که اسمش ابلیس یا شیطان اسک  (، و اطّلق ابلیس بر شیطا۲۱:۱

 (. ۲: ۲۰و م اشفه،  9: ۱۲د ل )م اشفه، و  مان کس اسک که تمام مردم دنیا را فریب می
اما از حضور بر ی شیاطین و اج ه در لش ر سلیمان به ع وان کارگزار ح ومک وی و املاد 

سواره   ۱۲۰۰۰دی ذکر شله اسک. تعلاد لش ریان را  الهی س  ی گفته نشله اسک. بل ه از مردم عا
( سلیمان برای سا تن  انه  لا و کار ای سازنلگی  ود از  ۲6:  ۱۰انل )اول پادشا ان،،  ذکر کرده

 (. ۱3-۱8: 5مردم ب ی اسرائیل کمک گرفک )ر.ک؛ اول پادشا ان، 

 . جهان اخرت ۴-۱-۶

از آن معاد اسک. این   غیبدنیا، مصلاقی از عالمآ ر  در مقابل جهانجهان اسک. م ظور 
ی و کیفی قوای علمی  موروع در م ظومه ا ول عقایل قرآنی به لحاظ کار  کرد باهی آن در ک ترل کما

ه    -و عملی   ه و شهویا ای بر وردار اسک. وجود جهان آ ر  در  از ا میک و جایگاه ویژه   -غضایا
 اسک.قرآن به وسیله طرق زیر بیان شله

و زمی ی   –ابر و باران  - ای آسمانیدانان، پلیله، مان ل بر ان حرکک طایعیالف. دلیل عقلی
در حرکت ل.  ر حرکتی ب ا به تعریف آن دارای مقصلی اسک که متحرک در   -گیا ان و در تان  –

ای برای  القرار« معرفی کرده »زنلگی دنیا بهره یابل. قرآن نیز پایان حرکک را »دارآن آرام و  اا  می
که آ ر ، دارالقرار اسک، آن (. »سرا این39سرای آ ر  اسک که سرای پای لگی اسک« )غافر/

اسک که انسان در دنیا چون به مقصل نرسیله و در بین راه اسک، آرامش نلارد، ولي وقتي به بهشک  
شود نه ساکن؛ آرمل؛ چون حرکک، به مقصل و متحرك به  لف رسیله اسک. الاته  ابک مي رسیل مي 
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نميی م تهي  »دارالس ون«  به  »دارالحرکة«  به  ع ي  بل ه  نیسک  حرکک  س ون،  لِف  زیرا  شود، 
 (.     ۲65: ۱38۲آملی، رسل و  اا ،  لِف حرکک اسک« )جوادی»دارالثاا « مي

ْبِلَك َواِبَْلِخَرِة  َوالَِّذیَن یْؤِمُنوَن ِبَا أُْنِزَل ِإلَیَك َوَما أُْنِزَل ِمْن ق َ ب. نقلی؛ از طریق ایمان به پیام الهی »
ه در تحقیق مسایل جهان  انل:(. در مورد یقین نوشته۴« )بقره/ُهْم یوِقُنونَ  بی ي را سودم ل »قرآن مظ ا

رسانله  شمرد، نمي یقین  مرز  به  ن رده،  بس له  ه  مظ ا به  نیز  معادش اسي  درباره  و  اسک«    ... 
 (. ۱۲۷ب :  ۱385آملی، )جوادی 

فتاری و احوالی  ا ی مان ل مراقاک از نفس را به دناال دارد »یقین زیرا معرفک یقی ی، ویژگی ر
سازد وگرنه  رف گمان به  طري در آی له، ت ها  اسک که انسان را  اشع قطعي و  اکسار یقی ي مي 

ي و رعیفي را درپي دارد«  (.۴/۱95: ۱383آملی، )جوادی  شوع ظ ا
رسل  ا مل و  به یقین شهودی قیامک میج. عملی؛ انسان پر یزکار در ا ر ریارک و ارتااط ب 

- 6» اگر به علم یقی ی دسک یابیل بی گمان دوزخ را در این جهان به چشم دل  وا یل دیل )ت ا ر/
5.) 

اعاده معلوم یا اعاده ذرا  پراک له »قال من   -آ ر ، ی ی شاهه علمیاز عوامل ان ار جهان
لی اسک که انایاء الهی به واسطه علم  و دیگری شهو  عم  -(  ۷8یحی العظام و  ی رمیم« )یس/

جهان ان ار  عوامل  از  معاود  به  عشق  و  اعمال  نتایج  حقایق،  در  به  آن  نتایج  از  و  مصون  ا ر  
 م ل بودنل.   اعمالشان بهره 

نِْعَم ﴿ک ل.  آی له یاد میقرآن مجیل سلیمان را با دو  فک عالی حاکی از یقین به  لا و جهان 
بودن«، »من جن و انس را نیافریلم جز براي ای  ه عاادتم   (. ی ی »عال3۰)ص/  ﴾ابٌ اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّ 

ب له56ک  ل« )ذاریا / یع ی  مااله اسک.  اب  یغه  اوا اب« اسک،  یا  ( و دیگری »اوا ر  ای که م را
اب بود به مقام ناو  رسیل« )جوادی آملی،  شغل او رجوع به موهی  ود اسک »سلیمان چون اوا

َوِإنَّ َلُه ِعْنَداَن َلُزْلَفى َوُحْسَن ﴿اسک . قرآن  م چ ین فرجام سلیمان را نی و اعّلم داشته(۲68: ۱3۷9
 (.۴۰)ص/﴾َمآبٍ 
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پرستی« نساک داده شله اسک، این موروع اما در عهل عتیق به سلیمان »کفر« و ا رار بر »بک
تلریج سلیمان را از  لا   ا به  ک ل » زنالتزام عملی به توحیل و ح مک نظری وی را م لوا می

دور کردنل بطوری که او وقتی به سن پیری رسیل بجای این که مان ل پلرا داوود با تمام دل و جان  
پادشا ان،   )اول  آورد«  روی  بتها  پرستش  به  ک ل  پیروی  از  لاونل،  لایش  یا  ۴:  ۱۱ ود،   .)

بود ولی او از امر  لاونل سر » لاونل دو بار سلیمان طا ر شله و او را از پرستش بتها م ع کرده  
 (.9-۱۰پیچی کرد و از او برگشک« ) مان:  

آی له« ب صوص در فرامین ده گانه موسی)ع( نیامله اسک،  م  عّلوه بر این موروع »جهان
 ای  چ ین به  ور  وارح در اسفار پ ج گانه موسی بیان نشله اسک. حتی در کتاب ایوب از کتاب

بی ی که دیگر چیزی از عمرم حلاقل تردیل قرار گرفته اسک» آیا نمی عهل قلیم موروع مورد نفی یا
روم که سرد و تاریک گردم. به سرزمی ی میروم و دیگر باز نمیبزودی می  ...  باقی نمانله اسک؟

- ۲۲:  ۱۰اسک. به سر زمین ظلمک و پریشانی، به جایی که  ود نور  م تاریک اسک« )ایوب،  
 (.۱۴:۱۴شود؟« ) مان، میرد، آیا دو باره زنله می(،  م چ ین »وقتی انسان ب۲۰

اسک ولی بیان سلیمان به  ور  سر بسته به عالم مردگان اشاره شلهجامعه مچ ین در کتاب  
ک ی  وب انجام بله چون در » ر کاری کاری که می  نگشته که جهان دیگری و غیر مادی اسک

کردن  سک، نه نقشه کشیلن، نه دانستن و نه  عالم مردگان بعل از مرگ به آنجا  وا ل رفک نه کار
 (.   ۱۰: 9فهمیلن« )جامعه، 

 ا  و شومرونی20از این رو مجاده  و مااحثا  زیادی بین سه گروه از یهودیان به نام  ادوقیان
به جهاناییا سامره  فریسیان معتقل  به   ا و در مقابل  ادعای  ود  برای  فریسیان  آی له شله اسک. 

انل که مورد نقل دو گروه فوق قرار گرفته اسک. تلمود در ب ش هعتیق اشاره کردنلمواردی از عهل  
 (.3۷۰و  36۲: ۱38۲اسک )ر.ک؛ کهن، رستا یز مجاده  بین آنها را بیان داشته

 
شود، و مرگ پایان موجودیک انسان اسک )کهن، . از تعالیم  ادوقیان این که با مردن جسم، روح نیز معلوم می 20

۱38۲  :36۲.) 
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 سلیمان در قرآن و عهدین شناختی ملک های شهودی هستی. بنیان۲-۶

تقسیم دیگر برای موجود، موجود مجرد و مادی اسک. این تقسیم نفسی و عی ی اسک. در ای جا  
 گردد. سلیمان در قرآن و عهلین اشاره میش ا تی ملکبه ماانی شهودی  ستی

 . فقیر بودن هستی مادی ۱-۲-۶

به  در فلسفه  لرایی علک نیاز ما یا  به علک، ام ان فقری و  م چ ین علک نیاز موجودا   
ای أَیَها النَّاُس ﴿اسک  علک، رعف و فقر وجودی اسک. ریشه این کّلم ح یمانه در قرآن مجیل آمله

ُ ُهَو اْلَغِّن اْْلَِمیدُ   (.  ۱5)فاطر/ ﴾أَنْ ُتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ
و  الق  لی با توجه به مّلک فقر و غ ا، یع ی م لوق  اسک و ا آملهاگر چه در آیۀ لفظ انسان

مادی دارای این  صو یک اسک.  بودن، موروع فقر م حصر در انسان نیسک و بطریق اولی  ستی
که انسان  انل: مع ای اینبرای درک بهتر مع ای فقر، بر ی مفسران مع ای آیۀ شریفه را چ ین نوشته

و ربط الی    اسک بل ه او عین فقرفقیر اسک این نیسک که او ذاتی دارد که فقر برای آن  ابک شله
الله اسک، چ ان ه مع ای  لا غ ی اسک، این نیسک که او ذاتی دارد که غ ا برای او  ابک اسک،  

 (.۲۲3الف:  ۱385آملی، بل ه او عین غ اسک )ر.ک؛ جوادی
ک  ل. طاق آن عمل می  ، در سا تار ح ومک21انایاء و اولیاء الهی با توجه به علم نافع  ود 

یَ ْرَحُم ﴿داشک  ین بیان میعلی)ع( فقر ذاتی این چ  اْلَفِقُْي، َو َهْل  َأاَن  اْلَغِّنُّ َو  أَْنَت  َمْوَلَي اَی َمْوَلَي، 
اْلَغِّنُّ  ِإَل   آمله۴)م اجا  مسجل کوفه/  ﴾اْلَفِقَْي  قلسی  در حلیثی  یا  به موسی  (  اسک که  لاونل 

ک الّل ک« )سازواری،  فرمود : من  مان چاره هزم توام. پس ب وا در هزم  ود » انا بلا زم فالزم بلا
 (. ۱/۱63تا: بی

 
 . . علم نافع، علمی اسک که  مره آن در عمل برای ش م عالم و جامعه قابل انتفاع و سودم ل باشل 21
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مطلق   کمال  سمک  به  را  آنها  طایعی  به  ور   الهی  حاکمان  وجودی  فقر  اساس  این  بر 
شله کشانل تا بلان وا ل شونل. و این امر از طریق ادای ت الیف الهی برای آنها مم ن و تلبیر  می 

 لاونل او را به »نعم العال« و عاقاک  اسک. تا جایی که در گزارا قرآن از ساک زنلگی سلیمان،  
 (.   ۴۰اسک )ص/نی و  ار داده

  - فقرذاتی عالم- ای عهلین،  م مشابه محتوای معرفک جامع آیۀ سوره فاطرنگارنله در کتاب
 ای م تسب به سلیمان  و  م عمل رد و ساک زنلگی سلیمان را نیافتم، ب صوص در بر ی کتاب

شۀ ح یمانه اوسک، آ رین پیام وی ترس از  لاونل و نگاه داشتن که حاکی از انلی   جامعه«مان ل »
که پ ل و انلرز  ردم لانه زنلگی اسک )امثال،   » امثال«( یا در کتاب  ۱۲:۱3اح ام اوسک )جامعه،  

۱۲ :۱5.) 
( و  8-9:  3)ر.ک؛ اول پادشا ان،    بطور کلی س  ان او بیشتر مربوط به تش یم نیک و بل

انصاف و  لا  امثال،    قک اسکفهم علالک،  ت ظیم  9:  ۲)ر.ک؛  و  زنلگی  مورد ساک  در  اما   .)
زنلگی ش صی سلیمان بر اساس فرمامین الهی، متاسفانه گزارا عهل قلیم از سر پیچی اوسک  

 (. ۱۰-9: ۱۱)ر.ک؛ اول پادشا ان، 
به  توجه  با  اما  اسک.  نگفته  س ن  سلیمان،  ح ومک  قلمرو  گسترده  مورد  در  مجیل  قرآن 

آن  ، ِا 22روایا   از  از سرزمین مل ه ساأ و علم اطّلع سلیمان  ارزشم ل   -اار ُ لُ ل  یک ا ل 
 اسک. رسانل قلمرو سلط ک او محلود بودهبه نظر می - حاکمیتی در نظار  و ک ترل 

استاد مطهری: قلمرو سلط ک سلیمان از نظر کمیک وسیع ناود بر ّلف معروف ت ها  مین  
 (.۴38/ ۴: ۱38۰ر، حلود فلسطین بود )ر.ک؛ مجموعه آ ا

اسک »سرزمی های بین رود فرا  در عهلین قلمرو سلط ک سلیمان اعّلم و محلود بیان شله
 (. ۲۱: ۴رسیل« )اول پادشا ان، و فلسطین که تا سرحل مصر می

 
اَماِ  ِإَلی ِبَّلِد ِإْ َطْ َر  . امام موسی کاظم در مورد قلم 22 ا َداُوُد َفَمَلَك َما َبْیَن الشَّ رو ح ومک سلیمان فرمودنل: َو َأمَّ

 (.   ۱/۲۴8: ۱36۲َو َکَذِلَك َکاَن ُمْلُك ُسَلْیَماَن )ابن بابویه،
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 . مخلوق بودن هستی مادی ۲-۲-۶

بیان شله به  ور  اجمالی  قرآن مجیل  را در شش دوره در  مادی  اسک که  لاونل طایعک 
الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت  ﴿اسک  آفریل و سپس به تلبیر امور آن مان ل پوشانلن روز به شب و.. پردا ته

اْلَعْرشِ  َعَلى  اْستَ َوى  مثَّ  َأایٍم  ِستَِّة  ِف  بَینَ ُهَما  َوَما  یا  59)فرقان/  ﴾َواْْلَْرَض  اَّللَُّ ﴿(،  رَبَُّكُم  َخَلَق ِإنَّ  الَِّذي   
 (. 5۴) اعراف/ ﴾السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِف ِستَِّة َأایٍم مثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش یْغِشي اللَّیَل الن ََّهاَر یْطُلُبهُ 

نوشته اعراف  آیه  ذیل  در  مفسران  ذکر میبر ی  را  آیاتی که عرا  لا  اغلب  مان ل  انل:  ک  ل 
)ر.ک؛ طااطاایی،    نمایلدهلک بر تلبیر  لای تعالی ک ل، ذکر می مین آیۀ شریفه چیزی را  م که  

 (.۱6/366و  8/۱88: ۱۴۱۷
در عهلین داستان آفری ش به تفصیل و پیوسته در شش روز، و روز استراحک بیان گشته اسک.  

 ا، روز سوم زمین، گیا ان و دریا، روز  بلین  ور  که در روز اول نور و روش ایی، روز دوم آسمان
ارم  ورشیل، ماه و ستارگان، روز پ جم آبزیان و پرنلگان، روز ششم انواع حیوانا  وحشی و چه

(. و روز  ۱-۲۷:  ۱)ر.ک؛ پیلایش،    ا لی،  زنلگان و در نهایک انسان را شایه  ود  لق کرده اسک
 (.  3: ۲)ر.ک؛ پیلایش،  و ماارک قرار داده اسک »سبت« فتم را روز استراحک، 
به نقل    -عهلین،  لاونل جهان مادی به  ور  تلریجی آفریله، سپس  طاق گزارا قرآن و

ی تلبیر  23مادی پردا ک، مّلئ ه و سایه غیب و عالمبه تلبیر امور اعم از عالم  -قرآن   الهی از تجلا
پیروی آزادانه از دستورا اسک. تلبیر الهی قرار  انسان با توجه به استعلاد و ت امل شایسته او در 

داری ت لیف اجتماعی اسک  انسان تلبیر او را چ ین رقم زد. امانکف فردی و اجتماعیدارد. ت الی
د ل که امانا  را به  احاانش رد ک یل و میان مردم به علالک داوری ک یل«  » لاونل فرمان می

از  لاسک  58)نساء/ بالذا   و  ا التا  که  اسک  الهی  امانک  از  مصلاق  یک  ح ومتلاری   .)

 
ا ُ مَّ َجَعلَ ا23 لَّ وَلو شاَء َلَجَعَلُه ساِک   َك َکیَف َملَّ الظِّ مَس َعَلیِه َدلیّل    . َاَلم َتَر ِالي َربِّ ا َیسیرا   ٭الشَّ ُ مَّ َقَاض ُه ِاَلی ا َقاض 

 (. ۲9)یس/
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ن و اش اص حقیقي   »امانک« مطلق تعهل اسک،  واه تعهل با  لاي ساحان باشل یا با افراد معیا
 (.۱9/۲۱۱: ۱389املی،  اي حقوقي« )جوادییا با جامعه و ش صیک

)ع(   میح ومک  پذیرش لذا علی  مردم  حقوق  احقاق  به  مشروط  ت لیف  را  و داری  دانسک 
ناود و حجک  لاونل بر من در    »اگر حضور مردم   حقوق متقابل میان مردم و حاکم را قائل بود.

کردم« )فیض اهسّلم،  ای ناود، ح ومک را قاول نمیای و رنج تغذیه علهجلوگیری از پر  وری عله
اسک از ح ومک بر شما،    محبوبترارزا نزد من  یا »به  لا سوگ ل این کفش بي    (، 3: خ/  ۱35۱

 م چ ین رفتار  (،  33: خ/  1351سّلم،  مگر آن ه حقي را بر پا سازم یا باطلي را برانلازم« )فیض اه
(  5: ن/۱35۱اهسّلم،  درباره رعیک استالاد ورزي« )فیض  حق نداريعادهنه حاکم با مردم، »تو  

 از طریق امر به معروف و نهی از م  ر  مگی نمونه انلیشه اوسک.   25و جامعه 24فرد   و تامین سعاد 
داری کمتر و نیز با   ای م سوب به سلیمان، ت الیف اجتماعی و سلط کاما در عهلین و کتاب 

اسک. به تفاو  س  ان در بر ی موروعا   صوص در حقوق حاکم بر مردم نیاملهجامعیک به
 شود.   مشترک اشاره می

افتل، اما وجود مشاوران زیاد ام یک کشور را می  زحمت   ردم لانه، ملک در*بلون ر اری  
 (. ۱۱:۱۴ک ل )امثال، تضمین می

 (.۱5: ۲۱) مان،  اسک« شادی بخش»اجرای علالک برای آدم درست ار 
توان ل ظلم ک  ل. زیرا ت ک سلط ک از علالک بر قرار اسک.  شم پادشاه  *»پادشا ان نمی
 (.۱۴و  ۱۲: ۱6)ر.ک؛  مان،  نشانلمرد عاقل آن را فرو میپیک مرگ اسک ولی 

 
اسک. اما حقوق شما عاارت ل : نصیحک کردن، رسانلن غ یمک   حقیو شما را بر من    حقی. »أی مردم مرا برشما  24

ک نهان و آش ار،  و حقوق، تعلیم شما و تربیک شرعی شماسک. اما حقوق من عاارت ل : باقی مانلن در بیعتم، نصیح
 (. 34:خ/1351ک م )فیض اهسّلم، اجابک من و پیروی به آنچه شما را امر می 

شونل. آن گاه  ر چه دعا ک یل به . امر به معروف و نهي از م  ر را ترك ن  یل وگرنه اشرار جامعه بر شما مسلط مي 25
 (.۴۷رسل ) مان: نامه /اجابک نمي
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* لاونلاز تقلب و کّله برداری مت فر اسک ولی درست اری و  لاقک را دوسک دارد )ر.ک؛ 
 (.  ۱: ۱۱ مان، 

 . تسخیر هستی مادی 3-۲-۶

تس یر در فارسی به مع ای تسلط، تصرف و رام کردن اسک. در ا طّلح  رف مورد انتفاع  
ف در، رام کردن و در ا تیار قرار دادن تا حلا قلر  نیز  سک   واقع شلن چیزی نیسک بل ه در تصرا

 (.۲۰6: ۱38۴آملی، )ر.ک؛ جوادی
آیا تس یر براساس  اسک.  متعال  از  لاونل  فاعلقرآنبالذا   ستی،  انسان  ر  مجیل  مس ِّ

اسک. تس یر جهان  عام  آفری ش تس یراا با جهان( و رابطه3۲-33)انایاء/  اسک »س را ل م«
طایعک برای انسان به سه  ور  اسک. با فعل مستقیم  ودا یا از طریق ف ر مان ل باغاان که با  

ای آب را به پای در تان باغ یا مزرعه  لایک ک ل،  توانل با سیستم قطره دانش نظری و ت  ولوژی می 
یر طایعک، استفاده مطلوب از  آیل. اما ن ته اساسی در تس دادی به وجود مییا از طریق علوم قرار

گیرد.  موجودا  با توجه به ظرفیک وجودی م صوص آنهاسک و گرنه تصرف  حیح  ور  نمی
طور که تس یر دریا و بیابان یا روز و شب از  م متفاو   زیرا ظرفیک موجودا  متفاو  اسک.  مان

جیل  لاونل  م علم  اسک. لذا هزمه استفاده مطلوب، علم و دانش  اص به آنهاسک. در قرآن م
داده به حضر  سلیمان  )انایاء/للنی  علما«  و  »آتی ا ح ما  تس یر  اص۷9اسک  و  م  نه    –(. 

ره  -  استعمار مذموم   26(، جن و انس ۱۴(، شیاطین )ساأ /36مان ل باد )ص/  -  و نه تفویض مفوا
اسک. تا او با  ( را به سلیمان بیان داشته۱۷( و پرنلگان )نمل/۱۲(، چشمه مس روان )ساأ/ ۱۷)نمل/

گزاران کارآملی بر وردار باشل. از  مین رو حضر  سلیمان  ت ظیم و  لایک درسک آنها در از کار
به کار ا   را  به ع وان نمونه شیاطین  بود  داده  قرار  را در جایگاه  ا ی  از کارگزاران  ود   ر کلام 

 
و  26 الهي جن  به تس یر  آنچه  نمل/.  آیه  در  می گردد  باز  و طیر  اشاره شله17انس  :  1383آملی،  اسک )جوادی( 
5/688. 
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بان،  رنلگان برای سایهس ک مان ل غوا ی و اج ه را به کار سا تن مساجل و ظروف بزرگ غذا، پ
انل: »راز این که در آیه سوره   ل ل برای جمع آوری اطّلعا ؛ گمارده بود. بر ی مفسران نوشته

اسک از این جهک اسک که مس ر شلن جن و به فرمان نمل جن را جلوتر از انس و طیر ذکر کرده
 (.  ۱5/5۰۷: ۱۴۱۷ تر از آن دو تای دیگرسک« )طااطاایی، در آملن او برای یک انسان عجیب

بیان   موجودات مادیدر کتاب پیلایش عهلین، موروع تس یر عام برای حضر  ادم بر بر ی  
شله اسک »سر انجام  لا فرمود: انسان را شایه  ود بسازم تا بر حیوانا  زمین و ما یان دریا و 

دوم تواریخ برای (. اما در کتاب اول پادشا ان و  ۲8:  ۱پرنلگان آسمان فرمانروایی ک ل« )پیلایش، 
داشته بیان  را  انسانها  بر  فقط سلط ک  ویژه سلیمان  و  تس یر  اص  او  برای  ن رده  اسک،  بیان  ای 

داری، به توجه ویژه  لاونل به سلط ک دی ی  اسک. این موروع عّلوه بر کارآملی بیشتر سلط ک
 او تا یر دارد.

 مندی نظام هستی. غایت۴-۲-۶

ی و فلسفی، غایتم لی آفری ش اسک. بر اساس استقرا، از از موروعا  مشترک قرآنی، کّلم
چهار علکاقسام  علک؛  جهان  ستی،  گانه  در  اسک.  غائی  علک  و  و  فاعلی  وجود  واجب م شأ 

در فاعلیک الهی، باه اله، ذا  فاعلی و حب به ذا  الهی    علت غاییالوجود بالذا   لاسک و 
 (.  2/434:  1373گیرد )ر.ک؛ مصااح یزدی،  اسک و بالعرض به  یر و کمال م لوقاتش تعلق می

به علک تاع علم حضوری  ود  به  دارنل.  فاعلی وکماه از طرف دیگر م لوقا   او کشش 
دو علک آفری ش  غایی  برای علک  ی ی علک قرآن مجیل  اسک.  کرده  ذکر  را  بالعرض  غایی  غایی 

رسیلن،  یقین  به  تا  را  »پروردگار   یقی ی  علم  یع ی  آفری ش،  )حجر/  نهایی  کن«  (.  99عااد  
و دیگری علک  یقین معرفتی،  مان شهود معاد و مالأ اسک.  اتم  قایل:  مصلاق  از  غایی متوسط 

( و بهره م لی از  7(، آزمایش، انت اب آزاد و نی وی ) ود/56و ذاریا /  61پرستش  لاونل )یس/
( اسک. بر ی  42/د ان  و  43،  ود/119) ود/  ﴾ِإَلَّ َمْن رَِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ ﴿رحمک الهی
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انل » لاونل دو  لف دارد ی ی ذاتی و ا لی یع ی م لی رحمک الهی نوشتهمفسران در مورد بهره 
 ا گردد و آنان را به بهشک بارد.  لف دوم تاعی و عرری اسک  رحمتش شامل حال  مه انسان 

 (. 5/458: 1381آملی، یع ی زیان اران را به دوزخ بارد« )جوادی
رحمک الهی باز    عملیبه یقین و از    معرفتیب ابراین حرکک جهان  ستی و غایک آن، از نظر  

(. »این جمله آیۀ شریفه بشر را به مال یک  لا در 53)شورای/ ﴾َأََل ِإىَل اَّللَِّ َتِصُْي اْْلُُمورُ ﴿گردد  می
امور  لق نیز راجع به وی د ل، چون هزمه مال یک این اسک که   ا و زمین اسک  شلار میآسمان

که در زنلگی طی می  ل،   و روشیگیرد  که  لق پیش می  راهی  باشل، و هزمه این،  م آن اسک که
م   راجع به او باشل، پس  راط مستقیم  راط  لاسک. عّلوه بر این اشعار به علک وحی و ت لا

باشل هجرم برای  ر    الهی دارد، چون وقتی ب ا شل مصیر اشیاء و بازگشک م لوقا  به سوی  لا 
ک  ل طی  را  راه  آن  بایل  که  سوی  لا  به  اسک  م صو ی  راه  موجودا   انواع  از  )ر.ک؛    نوع 

 (. 18/115: 1417طااطاایی، 
، ر لاد جزئی نیز به آن  ما  گ اسک. لذا اعطای ح ومک دی ی به الذکردر سیر کلی فوق

ک عاادی  مراه معرفک انسان در ش ا ک  ای دیگر از فرا م کردن زمی ۀ سیر و سلوبر ی انایا، گونه
 (.  53گردد )شوری/ فا   لاونل و به سعاد  او باز می

ناپذیر   اما در عهلین؛ با توجه به انتصاب م لوقا  به  لاونل، غایتم لی آفری ش امری ان ار
 اسک.  اسک، غایک آفری ش به دو  ور  اجمالی بیان شله

 ای او  ک ل و   عک دسک ظمک  لا ح ایک می»آسمان از ش وه و ععظمت خداوند  الف.  
( یا »  لاونل ش وه ۱-۲: ۱نمایل« )مزامیر، د ل. روز و شب ح مک  لا را اعّلم میرا نشان می

 (. ۱: 8 ا نیز فراتر رفته اسک« )مزامیر، نام تو سراسر زمین را فرا گرفته اسک و عظمک تو از آسمان
اسک« )پیلایش، نسان شایه  لاونل  لق شله»بلین  ور  که ا  خیر و کمال مخلوقاتب.  

(. این شاا ک مع وی در گرو مقلس بودن وی و انجام اطاعک اسک » لاونل به موسی فرمود  ۱:  5
به ب ی اسرائیل بگویل: مقلس باشیل زیرا من  لاونل،  لای شما مقلس  ستم. به مادر و پلر  ود 

:  ۱9چون من  لاونل شما  ستم« )هویان،  احترام بگذاریل و قانون روز ساک مرا اطاعک ک یل،  
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 وا ل جز ای  ه به س  ان او بلقک گوا ک یل و برای  یر  (.  م چ ین » لاونل از شما می3-۱
د ل اطاعک ک یل و با دل و جان او را پرستش ک یل«  و آسایش  ود فرامی ی را که امروز به شما می

دانل که با احتراز از رفتار ناپس ل  یهودی این می(. مضاف براین تلمود وظیفه  ر  ۱۲-۱3:  ۱۰)تث یه،  
 (. ۴8:  ۱38۲حرمک شلن حفظ نمایل )ر.ک؛ کهن، قلوسیک  لا را از بی

ا ر  در عهلین، م ان تحقق غایک آفری ش،  اما ن ته اساسی با توجه به ا تّلفی بودن جهان
 آی له اسک!مادی یا جهاندر این جهان

 گیری بحث و نتیجه

ل در سوره  اد و نمل،  م  ح ومک سلیمان چ ین در قرآن مجیل به  ور  م تصر و مفصا
ش ا تی   ستی ای پادشا ان و تواریخ به  ور  م تصر بیان شله اسک. تفاو  ب یان در کتاب اول

تفاو  گزارا  ح ومک ازعوامل  کتاب،  دو  اطّلعا ،  به سطح  توجه  با  آن  ارائه  نحوه  و  سلیمان 
ش ا تی آن در عالم غیب و شهود  ای  ستیب یان ل و عهلین اسک.عمل رد سلیمان در قرآن مجی

 اسک.  و نتایج  ر قسمک به ترتیب بیان گشته
الف اقسامی از توحیل افعالی مان ل حاکمیک، ربوبیک ت وی ی، تشریعی و طاعک در دعو   

ستان قرآن به توحیل و رفتار عادهنه که نیز مرتب با مسائل فردی، اجتماعی و ح ومتی اسک در دا
از سلیمان به طور وارح  وب بیان گشته اسک. اما در عهلین به  صوص کتاب اول پادشا ان و  

 اسک.       تواریخ به ربوبیک ت وی ی  لا در موروع اعطا ح مک و اجرای علالک اشاره شله
با این تفاو  که  ب. وحی الهی ی ی دیگر از ماانی  ستی ش ا تی ح ومک سلیمان اسک 

ک ل. ولی در عهلین رمن بیان وحی به سلیمان  وه بر وحی به سلیمان اورا پیامار معرفی میقرآن عّل
دانل. به تعایر دیگر وحی در عهلین ا تصاص به انایاء نلارد و به پادشا ان مان ل  اما او را پیامار نمی

 داوود نیز  ور  گرفته اسک. 
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الیقین معصوم و از نظر معرفتی ح یم و در رتاه حق  ش ا تیسلیمان نای به لحاظ  ستی .  ج
گونه به  بود  شریعک  بر  م طاق  کامّل  وی  گفتار  و  رفتار  ب ابراین  دارنل،  ملح  قرار  مورد  که  ای 

داد » حسن   نی وی وی  ار  از فرجام  العال« و  م چ ین  لاونل  قرار گرفک »نعم  پروردگارا 
سک که از نظر معرفتی غیر معصوم اسک و از نظر  ماب«. اما در گزارا عهلین سلیمان پادشا ی ا

رود. این موروع نیز حاکی از تأمل مع ایی ح مک اعطایی به  عملی در آ ر بک پرسک از دنیا می
 باشل.  وی در عهلین می

د. در قرآن کارگزاران کارآمل سلیمان، م حصر به موجودا  مادی نیسک. بل ه از عالم غیب و  
امر م این  در  نیز  پرنلگان،  مجردا   باد،  بودنل.  الهی مس ر سلیمان  اذن  به  آنها  داشت ل.  شارکک 

 ا، شیاطین جن و اج ه کارگزار وی بودنل. در عهلین کارگزاران سلیمان م حصر در  بر ی انسان
  اسک و س  ی از تس یر بالعرض و قلر  فوق العاده الهی وی مطرح نیسک. بر ی انسان

ا تی ح ومک سلیمان در جهان غیب، معاد اسک. ی ی  ش   . ی ی از مصادیق ماانی  ستی
 ای از یهودیان یع ی  ادوقیان از آ ار معاد، زنلگی ابلی در آنجاسک. ولی موروع معاد میان گروه

جامعه     ای عهلین قال از سلیمان و حتی کتاب و شومرونی و فریسیان ا تّلفی اسک و در کتاب 
 ته نشله اسک.  که به وی م سوب اسک به این موروع پردا 

مجموعه  ستی فقیر اسک و مّلک فقر، به بیان  ریح قرآن و س  ان   و. فقیر بودن  ستی، 
انایاء و او یای الهی، م لوق بودن اسک. درک انسان کامل از این موروع ولو این که عالم مادی  

شود، بل ه به  تحک تس یر وی قرار گیرد نه ت ها ساب  روج وی از ب لگی  لاونل نمی  بالعرض 
به غ ای مطلق اسک.  مین موروع  نزدیک شلن  و  فقر  ود  رفع  در  ذاتی، تّلا وی  فقر  دلیل 

  شل. توانل در تحلیل علل تفاو  گزارا دو کتاب در مورد سرنوشک سلیمان مفیل بامی
م ل اسک و در نهایک اد، عالم  ستی از جمله انسان، نظامی غایک ز. با توجه به موروع مع

مسیر  ود را با معرفک یقی ی به سوی مالأ، در جهان آ ر  طی  وا ل کرد. این موروع  ر قلر  
 ریح وارع و عمیق در سور م تلف بیان گردد، تا یرگذاری تربیتی و ک ترل اعمال بیشتر  وا ل  

 بود.   
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