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Abstract 

The purpose of the present study is methodology of narrating the history of 

prophets and monarchs in the Qur'an. God has applied many conceptual and formal 

methods to state His aims and intentions in the Qur'an. The present research has 

focused on the conceptual methods and in this regard, by considering them in the 

Qur'an, 9 methods derived from other branches of knowledge were reviewed using 

descriptive analysis of the verses of the Noble Qur'an. The results of the study 

indicate that the conceptual methods applied in the Qur'an for the narration of the 

history of the ancestors, especially prophets and monarchs, is different from other 

branches of science, especially history. The origin of this difference in methods can 

be traced back to the contradictions between the aims and intentions of the Qur'an 

and other books. Two main objectives of the Qur'an from the narration of history is 

for the sake of edification and guidance whereas the major purpose of other historians 

is the entertainment and satisfaction of monarchs. In this regard, God in line with His 

aims in the Qur'an, has applied at least 3 basic methods including centralization of 

prophets and choosing some significant sections of their divine evidences in narrating 

history, stating prophets' approach to the audience, and dealing with prophets' 

services not the measures of monarchs. 
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 چکیده

 خداوند ازو حاکمان در قرآن است.  امبرانیپ خیتار انیب یشناس هدف پژوهش حاضر، روش

 قیکه در تحقبرای بیان اهداف و اغراض خود در قرآن استفاده کرده  یفراوان یو شکل ییمحتوا یها روش

 یمفهوم یها با نگاه به روش در این راستا، گرفته است. قرار یبررس مورد ییمحتوا یها رو روش شیپ

مورد  قرآن کریم اتیآ یلیتحل -یفیو با روش توص گرید یها شده از دانش خذأ یها خود قرآن، نه روش

 انیب یرفته در قرآن برا کار به ییمحتوا یها از آن است که روش یحاک جیاست. نتابررسی قرار گرفته 

متفاوت است.  اریبس خیخصوص تار علوم به گریبا د ،و حاکمان امبرانیپ ژهیو به انینیشیسرگذشت پ

 گرید یها در تضاد در اهداف و اغراض قرآن با کتاب توان یها را م تضاد در روش وتفاوت  نیا یها شهیر

نگاران،  عمده تاریخهدف ، گیری و هدایت است اما در مقابل  دو هدف قرآن از نقل تاریخ عبرت .کرددنبال 

 سه اهداف خود حداقل تناسب  بهبوده است. در این رهگذر خداوند در قرآن حاکمان  تیو رضا یسرگرم

 انیب خ،یتار انیدر ب های الهی  حجّتقطعات مهم سرگذشت  نشیو گز امبرانیبه پ یبخش تمحوری روشِ

را به  ،و نپرداختن به اقدامات حاکمان امبرانیبا مخاطبان و پرداختن به خدمات پ امبرانیمواجهه پ

 به کار برده است.و حاکمان  امبرانیپ خیتار انیقرآن در ب یمفهوم یها روش نیتر یاصلعنوان 

 

 تاریخ، قرآن، پیامبران، روش مفهومی، حاکمان. ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

کار  نیا یکرد. برا یقرآن را بررس دگاهیاز د خیتار انیب شناسی روش توان می یمختلف یها از جهت
و... در نظر  اتیادب خ،یقرآن از علم تار رونیرا از ب ییها روش ،اول ،دو سبک متفاوت متصور است

ها پرداخته است.  از آن روش کی  کتاب مقدس به کدام نیها به قرآن توجه شود که ا گرفته و با توجه به آن
سه مدل توجه کرده است، استفاده  ه مدل ذکر شده و قرآن به هرقالب داستان س یبرا اتیمثال در علم ادب

 ،)ع(مانیو سل )ع(وسفی ،ی)ع(حضرات موس انیاز داستان بلند، متوسط و کوتاه. داستان بلند مانند جر
 یاله امبرانیپ خیکوتاه مانند تار یها و داستان )ع(و داود )ع(، نوح)ع(آدم اتداستان متوسط مثل حضر

 (.01، ص7030مشرح، )و صالح  بیهود، شع
ی ها روشگردد که قرآن  شود، مشاهده می سبک دوم این است که وقتی به خود قرآن رجوع

مخصوصی برای بیان تاریخ دارد که با بقیه مکاتب و کسانی که تاریخ و سرگذشت پیشینیان را بازگو یا 
 ها تفاوتاد و مخالف است. این اند، متفاوت و در بسیاری از مواقع متض رشته تحریر درآورده  به 

و جوامع  ها انساندارد. قرآنی که تاریخ را برای عبرت و هدایت  ها زهیانگسرچشمه در تضاد اهداف و 
اند، تفاوتی  شده  یی که برای سرگرمی و لذت نوشتهها کتابی آن با ها روش ناً یقو ی قطعاً بیان کرده، 

 اساسی دارد.
را از دل قرآن استنباط و استخراج کرده و دقت  ها روشین است که ی سبک قرآنی اها یژگیواز جمله 

 اً یثانیی هستند و ها یژگیودارای چه  ها روشاستفاده کرده و این  ها روشاز این  قرآن چرا اوالً که  شود یم
 چه بوده است. ها روشهدف قرآن در استفاده از این 

از دل قرآن در حد  ها روشدر این پژوهش از سبک دوم الهام گرفته و با استفاده از خود متن وحی، 
 توان استنباط خواهد شد.
ی ها روشسبک قرآنی بیان تاریخ دانست، خود دارای دو شکل است،  توان یمسبک دوم که آن را 

پژوهش تالش شده است که (. در این 7، ج7030ی شکلی )جمعی از نویسندگان، ها روشمحتوایی و 
 ی محتوایی از متن وحی استخراج گردد.ها روش

در ادامه، سه روش مهم و اساسی قرآن در بیان تاریخ پیامبران و حاکمان مورد بررسی قرار خواهد 
 گرفت. 

های الهی و گزینش قطعات مهم سرگذشت آنان در   بخشی به پیامبران و حجت محوریت: روش اول
 بیان تاریخ.
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 بیان چگونگی مواجهه پیامبران با مخاطبان. دوم:روش 
 توجهی به اقدامات حاکمان و طواغیت. پرداختن به خدمات پیامبران و بی روش سوم:

تر و کلیدی  ی مهمها روشبه ترتیب اولویت و اهمیت آنها بوده و  ها روشدر این پژوهش چیدمان 
اند. همچنین در حد توان، روش قرآن با بعضی کتب تاریخی به طور  ها مقّدم شده  قرآن بر دیگر روش

اجمالی و گذرا مورد بررسی قرار گرفته است، تا در خالل این مقایسه، روش قرآن در بیان تاریخ پیامبران 
 و حاکمان بهتر تبیین شود. 

تاریخ پیامبران و یی برای بیان ها روشپرسش اصلی پژوهش حاضر این است که قرآن از چه 
 حاکمان بهره برده است؟

هدف این پژوهش بررسی روشی بیان تاریخ پیامبران و حاکمان در قرآن است. روش پژوهش 
تحلیلی بوده و با توجه به اینکه قرآن کریم بهترین بیان و شیواترین کالم را دارد، ضروری است  -توصیفی

ی متعالی قرآن در تعلیم و ها روشآن رجوع شده و از به  -بویژه در امر آموزش -برای روش بیان تاریخ
 تربیت استفاده شود.

را از سایر  ها روش، بیشتر، اند بودهی مشابه که به دنبال بررسی مباحث روشی از قرآن ها پژوهشدر 
را از دل  ها روش، در حالی که نوآوری پژوهش حاضر این است که کردند یمعلوم گرفته و به قرآن عرضه 

 ستنباط و استخراج کرده است.قرآن ا
 یریدر خالل مباحث تفس نیرنشد، اما مفّس  افتی پژوهش حاضر نهیدر زم یمقاله و کتاب مستقل

، ییاثر عالمه طباطبا القرآن ریتفس یف زانیالم به کتاب توان یاند که م داشته یبه مباحث روش یاشارات
  اشاره کرد.الله جوادی آملی  نوشته آیت میتسنتفسیر و  یالله سبحان تیاثر آ دیجاو ریتفس

 مفاهیم پژوهش. 2

 . روش در لغت و اصطالح2-1

اسلوب،  وه،یش قه،یطرز، طر(، 033، ص0، ج7080، داعی االسالم) رفتار یبه معندر لغت روش 
کلمه نهج ( و 0101، ص0، ج7060)انوری، طرز  ،وهی، ش(73330، ص6، ج7010، دهخدا) سبک

، 0، جق7030)ابن فارس، راه روشن « الواضح قیالطر» یبه معناست که  یعربمعادل روش در زبان 
در این  .(7317تا، ص  بی ،یجوهر) شده است واسع، واضح، راه روشن، ذکر« َنْهٌج  قیطر» (،087ص

 باشد.  شناسی، سبک و اسلوب بیان می  پژوهش مقصود از روش
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 ر قرآنهای مفهومی بیان تاریخ پیامبران و حاکمان د  روش. 3

 در بیان تاریخ و گزینش قطعات مهم سرگذشت آنان محوریت پیامبران. 3-1

روش قرآن در بیان تاریخ پیامبران و حاکمان به صورتی است که در بیشتر مواقع شخصیت پیامبر، 
کند که قالب بیان  گیرد. تفاوتی نمی رسول و حجت خداوند محور بیان نقل تاریخی در قرآن قرار می

 یها  های بیان تاریخ این حجت این موارد چگونه باشد، داستان یا هر قالب دیگر در اکثر قالبتاریخ در 
قرار الهی هستند که اقدامات، گفتگوها، احتجاجات، انذارها، تبشیرها و خدمات آنان محور بیان 

 .ردیگ یم
َم  َو  َعَلیک ُهْم َنْقُصْص  َلْم  ُرُسالً  َو  َقْبُل  ِمْن  َعَلیک اُهْم َقَصْصن َقْد  ُرُسالً  َو »  «َتکِلیماً  ُموسی هُ َاللّ  کلَّ

 پیامبرانی و تو گفتیم برای از این پیش  را آنان سرگذشت که[ کردیم وحی] پیامبرانی به و»، (780 ،)نساء
 و ویژه به صورتی موسی با خدا؛ و میا نکرده حکایت تو برای را سرگذشتشان که[ میا ختهیبرانگ را]

 .«گفت سخن واسطه بی
ی ماقبل از پیامبر اعظم)ص( را برای ها رسولی ها داستاندر آیه فوق اشاره شده است که قصص و 

 ، یعنی محوریت نقل تاریخ با رسوالن و پیامبران الهی بوده است.اند دادهایشان توضیح 
در این زمینه بخشی به سرگذشت یا همان تاریخ مربوط به پیامبران است.  روش کالم الهی محوریت

نویسان  نگارن است، زیرا وقایع بر این عقیده است که اسلوب قرآن در تضاد با تاریخالله سبحانی  آیت
، اما قرآن کریم محور را به زندگی پیامبران و اند دادهمحور سخن خود را ملکوت و پادشاهان قرار 

، به علت درگیری کند یمقرار داده و اگر به زندگی طواغیت توجه  ها ملتچگونگی مواجهه آنان با اقوام و 
و به خاطر گویا و روشن  پردازد ینمی الهی است، یعنی باالصاله به زندگی طواغیت ها  حجتآنان با 

 (.1، ص7تا، ج  بیسبحانی، ) کند یمشدن کالم و سبک زندگی اولیای الهی، آنان را مطرح 
 در جریان بیان تاریخ محور قراررا بیان کرد که پیامبران  ها  هتوان از آیات و سور های زیادی می نمونه

قرآن کریم ایشان را )ع(، عمران است که در داستان حضرت عیسی اند. یکی از آنان در سوره آل گرفته
صورت   که چگونه به (01 ،عمران آل) کند دهد و از والدت حضرت شروع می محور سخن خود قرار می

با  )ع(تاریخی حضرت عیسی یآن به گفتگو از دو بع اعجاز به دنیا آمد و با مردم در گهواره سخن گفت
 پردازد. مردم در مورد رسالت خود می

ی ِإْسراِئیَل  َبِنیَو َرُسواًل ِإلی » کْم  ِمْن  ِبآیةٍ  ِجْئُتکْم  َقْد  َأنِّ یِر َفَأْنُفُخ َأنِّ  َربِّ یِن کَهیَئِة َالطَّ ی َأْخُلُق َلکْم ِمَن َالطِّ
کَمهَ  ُأْبِرُئ  َو  هِ ِفیِه َفیکوُن َطیرًا ِبِإْذِن َاللّ 

َ
ْبَرَص  َو  َاأْل

َ
ُئکْم  َو  َالّلهِ  ِبِإْذِن  َاْلَمْوتی ُأْحی َو  َاأْل کُلوَن  ِبما ُأَنبِّ  ما َو  َتْأ
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ِخُروَن  که ]به  فرستد یاسرائیل م سوی بنی  به یامبریو به رسالت و پ»، (03 ،عمران )آل «ُبیوِتکْم  ِفی َتدَّ
شما  یمن از ِگل برا ام؛ ردهای ]بر صدق رسالتم[ آو شما نشانه یاپروردگارتان بر ی[: من از سودیآنان گو

ای ]زنده و قادر به پرواز[  خدا پرنده تیّ که به اراده و مش دمم یو در آن م سازم یبه شکل پرنده م یزیچ
و  کنم؛ یو مردگان را به اذن خدا زنده م بخشم؛ یرا بهبود م یسیبه پ یو کور مادرزاد و مبتال شود؛ یم

 «.دهم یخبر م ،دیکن یم رهیذخ تانیها نهو آنچه در خا دیخور یآنچه م شما را از

در تمام  (. کتاب وحی00 ،عمران آل) کند اشاره می توسط ایشاندر ادامه به تشکیل گروه حواریون 
هر گونه نیست که  کند. این بیان می)ع( حضرت عیسی برابر، قبول و عدم قبول مردم را در ها انیاین جر

اسرائیل بازگو کند،  جامعه بنییا مردم و  زبانیا از و منفصل صورت جداگانه   یک از این ماجراها را به
به  منظمافعال حضرت را به صورت پیوسته کند و  شروع می )ع(بلکه با به دنیا آمدن حضرت عیسی

به اعمال رسول  کشد، در کنار این کار بازخوردهای منفی و مثبت مردم و خواص را نسبت تصویر می
 مشهود است. کامالً و محور بودن حجت الهی در این آیات  دهد توضیح می

سالطین، حاکمان و  ،ها محور سرگذشت گذشتگان در کتب تاریخی، خطابه ،قبل از قرآن کریم
کردند تا اقدامات و فتوحات آنان را  پادشاهان بودند. آنان به دلیل قدرتی که داشتند افرادی را اجیر می

نقل ها را خطباء  این نوشتهو به اجبار  نمایی و دروغ همراه بود بزرگ ،بنویسند که در اغلب مواقع با تملق
حتی این روال بعد از قرآن تا اْلن هم شایع  ،کرد یمپیدا  گسترشمردم و با مرور زمان بین  کردند یم

خان چرکس امیر االمرای  ی فریدونها جنگ، به شرح فتوحات فریدونیهبسطامی در کتاب  مثالً ، است
، فتوحات شاهیدر کتاب  نیالد جاللو امینی، ابراهیم بن میر ( 07، ص7063اول )بسطامی،  عباس شاه

ی پادشاهان صفوی ها جنگمری را که بیشتر در مورد پیدایش و ق ستیصد و بهنتاریخ صفوی از آغاز تا 
 ها نیسرزمبه فتح  فتوح البلدان. بالذری، احمد بن یحیی در کتاب (7060باشد، پرداخته است )امینی،  می

احمد بن  ( و دینوری، ابوحنیفه07، صم7366و کشورهای مختلف توسط سالطین پرداخته )بالذری، 
سراسر این تواریخ با محوریت حاکمان و در خدمت سالطین بوده است  االخبار الطوال.داوود در کتاب 

 (.03، ص7017)دینوی، 
 نویسان اقتباس شد و شاید بتوان گفت ین نوع پرداختن به تاریخ بعد از قرآن، توسط بعضی از تاریخا

 (.00، ص7060 آئینه وند،) اند کردهنویسان از قرآن اقتباس  نگاری اسالمی را تاریخ اصل و پایه تاریخ
)ع( المؤمنینرامی )ص(،، بعد از رسول خدااولین کسی که از این روش در کالم خود بهره گرفت اما قطعاً 

خواهد یک جریان و  که حضرت زمانی که می مشاهده کردتوان  البالغه و دیگر کتب می در نهج .بود
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الهی قرار  یها  حجت ها محور سخن خود را آن بیشترواقعه تاریخی را نقل کند و به آن بپردازد، در 
 اند از این روش استفاده کردهکه  نویسان اسالمی بوده دهد. این کلمات حضرت قبل از سیره می

جعفریان، ؛ 03، ص7013؛ سید رضی، 800، ص7، ج7010 بحرانی، ؛730، ص7، جق7030قمی،)
 (.71، ص7030

 :توان تقسیم کرد نویسان مسلمان را با توجه به این روش به دو نوع می نویسان و سیره کتب تاریخ
تألیف عبدالملک بن هشام معافری مصری که به سیره ابن هشام « هالنبوی هالسیر»کتبی مثل  ،اول

 که ابن هشام آن را تهذیب و تلخیص کرده است بودهمشهور است، این کتاب در اصل سیره ابن اسحاق 
، حلبی شافعی) نوشته ابوالفرج حلبی شافعی« هالحلبی هالسیر»و  (00، صق7003، معافری مصری)

مقتل الحسین »و ( 00، صق7033)واقدی، ر محمد بن عمر واقدی اث «المغازی»و  (00، صق7001
ازجمله ( 03، ص7063، مخنف)نوشته لوط بن یحیی بن مخنف مشهور به ابو مخنف « السالم علیه

اند و  الهی را محور حوادث قرار دادههای   حجت و )ص(کتبی هستند که در بیشتر نوشته خود پیامبر
 اند. تاریخ را بازگو کرده

تاریخ »، (7017)ابن ابی یعقوب،  تألیف احمد بن ابی یعقوب« تاریخ یعقوبی»کتبی مثل  ،دوم
جمله کتبی هستند که در کنار  معروف به تاریخ طبری به قلم محمد بن جریر طبری از« الملوک الرسل و

، 7080)طبری،  اند ها را هم در کتب خود داشته این روش، روش محور قرار دادن سالطین و حکومت
 .(160-068، ص0ج

جزئیات زندگی و وقایع  ی همه این روش قرآن در بیان تاریخ، یک ویژگی خاص دارد مبنی بر اینکه
ار ذ، بلکه در بیشتر مواقع قطعات مهم و تأثیرگکند یذکر نمبه تمامه را  های الهی  حجت آمده برای  پیش

تا  03آن در سوره بقره آیات  از زمین و وقایع بعد یرو . در جریان آدم و جانشینی او درکند یرا گزینش م
حتی در مورد  شود، یهیچ کالمی در مورد جزئیات محیطی که واقعه در آن اتفاق افتاده بیان نم 03

به  که نیعلت ا (.00-07 ،بقره) شود یاجمال از آن رد م هب ،کند یاسماء تعلیمی هم که صحبت م
این باشد که هدف بیان این قسمت از تاریخ، موضوع  شاید ،دپرداز یجزئیات و حتی چیستی اسماء نم

. بنابراین، بیان شود یمجانشینی آدم بر کره خاکی بوده باشد و بیان نکات دیگر در اصل حاشیه محسوب 
و  (03، ص7، ج7068 بستانی،، رویدادها و مسائل باید متناسب با این هدف باشد )ها تیوضعتمام 

 .استخارج از هدف داستان  ی و غیرهاز جزئیات محیط ذکر چیستی اسماء و گزارش

با پردازد که  هایی می هر قصه تنها به بیان بخش به این صورت است که در قرآنسبک و سیاق 
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کند. مثاًل نام حضرت  عنوان سّنت الهی )فلسفه تاریخ( بازگو می  آن را بهو بعد  هماهنگ باشد هدفش
؛ آمده مفصلطور   سوره به هشت و  ستیدر ب ایشانو قّصه ذکر شده بیش از صدبار در قرآن  ی)ع(موس

مدت  ایشان،و وفات  والدتثبت تاریخ  مثل ،گردد یکه به تاریخ و قّصه محض بازم ییها اما قسمت
قرآن در  کالمی ،از مدین به مصر بازگشت و تاریخ هجرت موسی از مصر به مدین ،شیرخوارگی او

را  اوقلب مادر و مژده بازگشت فرزند به آرامش  )ع(،وحی الهی به مادر موسیمهم  واقعهاز  لکن، دهنیام
 (.06، ص7ج ، 7030جوادی آملی، قرآن بیان کرده است )

بلکه  نکرده،مقاطع زندگی پیامبران را ذکر  ی هدف خاصی که از بیان تاریخ داشته، همه دلیلقرآن به 
یک از پیامبران   هیچتولد  و چگونگی تولدتاریخ گر آنان بسنده کرده است.  های مهم و هدایت به قسمت

اعجاز آن و )ع( به دلیل والدت حضرت عیسی در مقابل،هم در قرآن ذکر نشده، )ص( حتی پیامبر خاتم
 توان نتیجه گرفت می رو نیا شود. از ها دارد، بیان می گری مردم و امت تأثیر بسیار زیادی که در هدایت

در  توان یماین گزینش را های  برترین نمونهو  با دقت کافی صورت گرفته گزینش خاص قرآنکه 
 ،7060 شریفانی،)ع( مالحظه کرد )حضرت سلیمان )س( و، حضرت مریم)ع(های حضرت یوسف قصه
 (.03ص

 . دو دلیل استفاده از روش نو در قرآن3-1-1

، این های خود استفاده کرده آن کریم از این روش بدیع و نو برای انتقال پیامدو دلیل اساسی که قر
کند و باید روش بیان  را بازگو میو سرگذشت پیشینیان تاریخ  که دارد،فی اهدا دلیلبه  قرآن، اوالً است که 

 پیشینیانسرگذشت از بیان  وحی الهیهدف قرآن تناسب الزم را داشته باشد تا مقصود  تاریخ هم با
و به تناسب  کند ینمی داستان را نقل ها قسمتی  همهقرآن چون کتاب نقل تاریخ نیست، محقق شود. 

 ،7030جوادی آملی، ) کند یمیی از حوادث را گلچین ها بخشهدف خود که همان هدایت است، 
 (.06، ص7ج 

است که در کتب  ییها ها و حذف مقابله با تحریف ،دلیل قرآن برای استفاده از این روش دومین
 -رسولشاست. خداوند متعال، داستانی را که برای  رخ دادهتاریخی و کتب مقدس مسیحیان و یهودیان 

همچنین، تاریخ زندگی و ، از خبرهای غیبی معرفی کرده (00)آل عمران، دکر بیان –درباره مریم و زکریا 
دانسته و سّر اینکه ذکر تاریخ حضرت را به آن نحو که بیان داشته، از خبرهای غیبی  )ع(یوسفحضرت 

مطهری، ) اند زدهو تغییر آن  تحریفدست به  را از اخبار غیبی دانسته این است که عالمان ادیان گذشته
 .(007، ص0، ج 7086
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روش بیان باید با اهداف بیان سازگار  اوالً بنابراین، سّر استفاده قرآن از روش نو و جدید این است که 
گویی قرآن به دلیل بیان نقاط اختالف و تحریف شده عالمان گذشته است و به  بیان گزیده اً یثانباشد و 

 همین دالیل قرآن با روش ابتکاری به بیان تاریخ پیامبران و حاکمان پرداخت.

 بیان مواجهه پیامبران با مخاطبان .3-2

امبران با مخاطبان است. مواجهه پی بیانروش قرآن کریم در بیان تاریخ پیامبران و حاکمان،  دومین
 ؛ آصفی،00، ص7060شاپوری، ) گرفته است استفاده قرآن قرار این روش در بسیاری از آیات مورد

ها، چگونگی مواجهه، سؤاالت و ابهامات  برای نشان دادن انتخاببیان این روش  (.03، ص1، ج7060
 آیات شریفه قرآن، مخاطباِن  بهجه . با تواستو دیگر مسائل مرتبط با دعوت رسوالن مخاطبان پیامبران 

 :کرد دسته اصلی تقسیم توان به دو پیامبران را می
. در سوره استبه تعبیری خواص جامعه  و ها اقوام و قبیله یحاکمان، پادشاهان، رؤسا ،دسته اول

 با پادشاه)ع( اعراف بعد از بیان مواجهه پیامبران با مردم و اقوام، به چگونگی مواجهه حضرت موسی
 َفَظَلُموا َماَلِئهِ  َو  ِفْرَعْوَن  ِإلی اناتِ ِبآی ُموسی َبْعِدِهْم  ِمْن  اَبَعْثن ُثمَّ » پردازد: زمانه خویش و بزرگان آنان می

 ،أعراف) «اَلِمیَن َاْلع َربِّ  ِمْن  َرُسوٌل  ِإنِّی ِفْرَعْوُن  ای ُموسی اَل ق َاْلُمْفِسِدیَن َو  اِقَبةُ ع اَن ک کیَف  َفاْنُظْر  اِبه
اشراف و سران  ،سوی فرعون  خود به اتیرا با آ ی)ع(موس ،گذشته امبرانیسپس بعد از پ»(، 730-730

و تبهکاران  نیبا تأمل بنگر که سرانجام مفسد ،. پسدندیستم ورز اتیآنان به آن آ یول م؛یقومش فرستاد
 .«انمیپروردگار جهان یای از سو من فرستاده ناً یقیفرعون!  یگفت: ا )ع(چگونه بود؟ و موسی

سوی فرعون، اشراف و بزرگان قومش   را برای ابالغ پیام رسالت به)ع( خداوند حضرت موسی
کنند، از این قسمت به  ها و معجزات را قبول نمی کند که حجت فرستاد و قبل از بیان وقایع، تصریح می

فرعون من ای  . حضرت موسی)ع(:ندک بدل شده را ذکر می و بعد قرآن دقیقًا عباراتی که بین طرفین ردّ 
از حضرت موسای اسرائیل را با من روانه کن، فرعون در جواب  فرستاده پروردگار عالمین هستم، بنی

دو معجزه تبدیل  ،در جواب)ع( حضرت موسی (.738-730 ،أعراف) کند معجزه می کلیم درخواست
گفتگوهای میان  ،بیان کامل ل و باصورت مفّص   ادامه آیات به .دهد عصا و ید بیضاء را به فرعون نشان می

قرشی، ) کند را بیان می هاوگوهای بزرگان و صاحب نفوذ و فرعون و مواقعی هم گفت)ع( حضرت موسی
، 0، جق7073ابن کثیر دمشقی، ؛ 033، ص7، جق7076فیض کاشانی،  ؛013، ص0، ج7011

 (.130، ص0، ج7010طبرسی،  ؛3، ص3، جق7070طبری،  ؛031ص
شود که این خود  صورت نسبتًا کامل نشان داده می  ین روش بیان تاریخ گفتگوها با جزئیات و بهدر ا
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بیان  ل و در بیشتر مواقع باصورت مفّص   دهد که قرآن به اهمیت رویارویی پیامبران و حاکمان را نشان می
اند که  ه انجام دادهبرخالف زندگی خود پادشاهان و بزرگان و اقداماتی ک خته است.جزئیات به آن پردا

صورت بسیار کلی و گذرا و در   دهد و ارزشی برای آن قائل نیست یا به خداوند یا اصاًل به آن اهمیت نمی
 کند از این روش برای بیان تاریخ استفاده میکرده و ضمن خدمات و اقدامات پیامبران آن را تشریح 

 (.03 ،عنکبوت؛ 06 ،قصص؛ 00،شعراء؛ 737،إسراء ؛731-773،أعراف)
کید قرآن در مورد (،ماقواحاکمان و بزرگان ) دسته اولروش مواجهه پیامبران با مخاطبان در  در  تأ

حجت، نشان دادن آزادی در انتخاب برای بزرگان و حاکمان و از   ، اتمامپیامبران و یا عدم پذیرش رشیپذ
 است. طرف مردم عادیهای الهی از   حجت تر نقش آنان در پذیرش و عدم پذیرش همه مهم

قرآن ، 61تا  03ها و اقوام مختلف است. در سوره اعراف آیات  مواجهه پیامبران با امت ،دسته دوم
ذکر  ی خویشها ترا با امّ  )ع(و شعیب )ع(، لوط)ع(، صالح)ع(نوح ی چونکریم مواجهه پیامبران

 کند. می

 های مواجهه پیامبران با مخاطبان  . صورت3-2-1

روش بیان مواجهه پیامبران با مخاطبان به سه صورت این مواجهه را به تصویر  در خداوند متعال
 کند.  فقط قسمت آغازین مواجهه را بیان می)ع( مثل جریان حضرت لوط :صورت اول کشد، می

 )ع(.کشد. مثل حضرت نوح قسمت پایانی مواجهه را به تصویر می صورت دوم:
و قوم  )ع(کشد، مانند: حضرت صالح کلی به تصویر میصورت   تمام مواجهه را به صورت سوم:

 (.10-13، اعراف) )ع(ثمود
کند. اولین مطلبی را که حضرت به  تش را بیان میبا امّ  )ع(قرآن مواجهه حضرت لوط صورت اول:

قبل  ،دهید دهد این است که عمل فحشایی که شما انجام می قوم خود در مقام توبیخ و سرزنش تذکر می
 ؛010، ص0، ج 7016طیب، ؛ 780، صق7073سبزواری نجفی، ) قه نداشته استاز شما ساب

 (.008ص ،0جتا،  بیطوسی، 
 ،؛ نمل63، اعراف) «اَلِمیَن َاْلع ِمَن  َأَحدٍ  ِمْن  اِبه َسَبَقکْم  ام اِحَشةَ َاْلف َتْأُتونَ  أَ  ِلَقْوِمهِ  اَل ق ِإذْ  ُلوطاً  َو »

 حیزشت و قب اریآن کار بس ایکه به قومش گفت: آ یهنگام[ دیاد آوریو لوط را ]به »(، 06،؛ عنکبوت00
 «.!د؟یشو ینگرفته است، مرتکب م یشیدر آن بر شما پ انیاز جهان کس چیرا که ه

استدالل برای قوم خویش برای نشان دادن زشتی و  نیچن در مقام توبیخ و هم )ع(که حضرت از این
که با  اولیه مواجهه رسول با مخاطبین خویش استشود در مراحل  ، معلوم میء استناپسند بودن فحشا
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گفتگو و توبیخ همراه است، نه عذاب و کیفر کار زشت آنان؛ به همین دلیل در مرحله اول به گفتگو 
 .پردازد یم

خداوند  .ت خویشبا امّ )ع( های حضرت نوح به تصویر کشیدن یکی از آخرین مواجهه صورت دوم:
 پردازد: ت با قومش میهای حضر به یکی از آخرین مواجهه

 َالّلهِ  َفَعَلی هِ کیِری به آیات َاللّ َتْذ  َو  َمقاِمی َعَلیکْم  کُبَر  کاَن  ِإْن  َقْوِم  یا ِلَقْوِمهِ  اَل َو آتل َعَلیِهْم َنَبَأ ُنوٍح ِإْذ ق»
ةً  َعَلیکْم  َأْمُرکْم  یکْن  ال ُثمَّ  ُشَرکاَءکْم  َو  َأْمَرکْم  َفَأْجِمُعوا َتَوکْلُت  ؛ 17، یونس) «ُتْنِظُروِن  ال َو  ِإَلی ُاْقُضوا ُثمَّ  ُغمَّ
که به قوم خود   آنان بگو، آنگاه یآموز[ نوح را برا و سرگذشت ]پرفایده و عبرت»(، 03-80 ،اعراف

خدا، بر شما گران و  اتیوسیله آ  اندرزم به شما و پند و انیمن م یقوم من! اگر اقامت طوالن یگفت: ا
 میمن بر خدا توکل کردم، پس شما عزم و تصم ،[دینکن ید من کوتاهبر ض یکار چیدشوار است ]از ه

تا تالشتان ]بر  دیهم بگذار  [ رویدهند یم یاریشما را  دیکن یخود و قدرت معبودانتان را ]که گمان م
[ مهلت یو مرا ]چشم به هم زدن دیمن خاتمه ده ینباشد، آنگاه به زندگ دهیضد من[ بر شما مبهم و پوش

 .«دینده
های او برای قومش دشوار است، آنان را خطاب  ه و توصیهکه ادلّ  ده کردهمشاوقتی )ع( حضرت نوح

، 0ج ، ق7070فیض کاشانی، ) توانید به زندگی من خاتمه بدهید ای که می گوید: با هر وسیله و می کرده
)ع( از این درخواست حضرت نوح (.707، ص0، ج7011طبرسی،  ؛000ق، ص7070شبر،  ؛077ص
دین  سمت شده که مدت طوالنی آنان را به  شود که این درخواست حضرت زمانی مطرح فاده میاست

باعث شده که قومش خسته )ع( های حضرت نوح دعوت کرده و آنان نپذیرفتند و این تکرار و محاجه
 یتگوبشوند و طاقت شنیدن پند و اندرز رسول الهی را دیگر نداشته باشند، همین مسئله در اول آیه از گف

حجت برای قومش   ایشان در مرحله اتمام دهد یمنشان  و بیان شدهوضوح   با امتش به )ع(حضرت نوح
 قرار دارد.

صورت کلی   با قوم ثمود است؛ اما مواجهه را به)ع( بیان کامل مواجهه حضرت صالح صورت سوم:
 کند. و گذرا و بدون تفصیل مطرح می

کْم  ِمْن  َبیَنةٌ  اَءْتکْم ج َقْد  َغیُرهُ  هٍ ِإل ِمْن  َلکْم  ام هَ َاللّ  ُاْعُبُدوا َقْوِم  ای اَل ق اِلحاً ص اُهْم َأخ َثُمودَ  ِإلی َو »  ِذهِ ه َربِّ

کْل  اَفَذُروه آیه َلکْم  هِ َاللّ  اَقةُ ن وه ال َو  هِ َاللّ  َأْرِض  ِفی َتْأ (، 10 ،أعراف) «َأِلیٌم  اٌب َعذ َفیْأُخَذکْم  ِبُسوءٍ  اَتَمسُّ
که شما را جز او  دیقوم من! خدا را بپرست یگفت: ا م،یبرادرشان صالح را فرستادسوی قوم ثمود،   و به»

[ خدا یماده شتر ]از سو نیروشن از جانب پروردگارتان آمده است، ا یلیشما دل یبرا ست،ین یمعبود
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و آزار و  بخوردخدا  نیتا در زم دیاو را واگذار ،ای ]بر صدق رسالت من[ است، پس شما نشانه یبرا
 .«دردناک شما را خواهد گرفت یکه عذاب دیبه او نرسان یگزند

صورت معجزه   که به ای آن به ناقه از و بعد کردهخداوند شروع  دعوت به پرستشمواجهه رسول را با 
کند. در ادامه به  های حضرت را نسبت به ناقه ذکر می . بعد، توصیهنماید میه، اشاره به وجود آمد

و پی کردن ناقه توسط سران و بزرگان قوم  پردازد یم ،اند ن قوم با مستضعفینی که ایمان آوردهسرا یگفتگو
ق، 7030مجلسی،  ؛10-13 ،أعراف) کند به آنان وعده داده را ذکر می)ع( و عذابی که حضرت صالح

 (.700، ص8ج  ،7086 ؛ قمی مشهدی،073، ص77ج 

 اقدامات حاکمانتوجهی به   . توجه به خدمات پیامبران و بی3-3

 ، توجه،کند یمسومین روشی که قرآن کریم در بیان تاریخ پیامبران و حاکمان از آن استفاده شایانی 
اهمیت دادن و تمرکز بر خدمات و اقدامات پیامبران است، در مقابل عدم توجه به اقدامات حاکمان، در 

. در مواقعی بعضی از اند داشتهروا  ها تامّ های الهی و   یی که به حجتها ستمو  ها ظلمکنار توجه ویژه به 
اقدامات حاکمان و سالطین ذکر شده، اما در حاشیه و با مذّمت از آن یاد شده و محور و اصل کالم قرآن 

 کریم نبوده است.
اقدام پیامبران  نیتر مهماست.  شده  بیانهای الهی   در آیات متعددی خدمات و اقدامات حجت

جای تاریخ  . قرآن کریم این اقدام پیامبران را در جایاند دادهارائه  ها تامّ ه که برای ای بود معجزات و ادّله
ی بارز این روش قرآن است ها نشانهاز  یکی «ی پیامبرانها معجزهسازی  برجسته»خود ذکر کرده، 

 (. بیان معجزات حضرت موسی)ع( مثل:00، ص7060فروردین، )
ُهْم  َقْوِمهِ  َو  ِفْرَعْوَن  ِإلی اٍت آی ِتْسِع  ِفی ُسوءٍ  َغیرِ  ِمْن  اءَ َبیض َتْخُرْج  َجیِبک ِفی یَدک َأْدِخْل  َو »  اُنواک ِإنَّ

 آید، بیرون درخشان و سفید عیبی، هیچ بدون تا کن گریبانت در را دستت و»(، 70 ،نمل) «اِسِقیَن ف َقْوماً 
 گروهی آنان قطعاً  که[ برو] قومش و فرعون سوی به  است معجزه نه[ ضمن در که معجزه دو این با]

 «.اند نافرمان
سوره بقره ادامه دارد، این اقدام  10تا آیه  81اسرائیل و زنده کردن مرده که از آیه  در جریان گاو بنی

العاده قرآن برای این موضوع  . پردازش فوقشود یمتفصیل بیان  ی قوم او به ها واکنشپیامبر الهی و 
، در اینجا شود یمصورت کلی بیان  ، حتی برخالف بسیاری از موضوعات دیگر که به ردیگ یمصورت 

ی بین مردم و حضرت ها جوابو  سؤاالت، تا آنجا که تمام شود یمجزئی شرح داده  کامالً صورت   به
 گردد. ذکر می ی)ع(موس
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یت آن، مورد دیگر بیان تقابل و جدال ساحران فرعون و حضرت موسی)ع( است که به علت اهم
سوره اعراف را به این اقدام و  708تا آیه  کند یمشروع  730و از آیه  کند یمچینی  قرآن اول شروع به زمینه

دهد. این پردازش و پرداختن به اقدامات و معجزات، مخصوص یکی از پیامبران  معجزه اختصاص می
ی این روش ها نمونهعدد قرآن نبوده است، حضرت داود)ع(، عیسی)ع( و دیگر پیامبران الهی در آیات مت

 بیان تاریخ در قرآن هستند.
با پرورش آن از این اقدام  اً یثانذکر کرده و  اوالً در مواردی هم قرآن کریم اقدام رهبران صالح را هم 

. جریان ساخت سّدی بزرگ برای مردمانی ستم دیده توسط ذوالقرنین، برای جلوگیری از کند یمصحبت 
و از مصالح آن، آهن و مس هم یاد کرده و چگونگی ساخت این  کند یمرا ذکر  مأجوج و أجوجهجوم ی

 (.783، ص0ق، ج 7000مغنیه، ؛ 03، ص78ق، ج 7070طبری، ) کند یمسّد عظیم را هم بیان 

َدَفیِن  َبیَن  اویس اِإذ یَحتّ  َاْلَحِدیدِ  ُزَبَر  آُتوِنی»  َعَلیهِ  ُأْفِرْغ  آُتوِنی اَل ق اراً ن َجَعَلهُ  اِإذ یَحتّ  ُاْنُفُخوا اَل ق َالصَّ

پس  د،یزیدو کوه بر نی]و در شکاف ا دیاوری]بزرگ[ آهن ب یها من قطعه یبرا»(، 38، کهف) «ِقْطراً 
تا  دیها[ بدم سطح و برابر کرد، گفت: ]در کوره آن دو کوه را هم انیکه م ی[ تا زمانختندیآوردند و ر

آن  یتا رو دیاوریمس گداخته شده ب میآهن[ را چون آتش سرخ کرد. گفت: برا یها آن ]قطعه که ی وقت
 «.زمیبر

در کنار این پردازش اقدامات، خدمات و معجزات پیامبران در مواردی هم با اشاره از اقدامات آنان 
گذشته است که این به خاطر اهداف و اغراضی است که قرآن کریم دارد. بعضی از آن اقدامات و 

 (.00-08، ص7067مهدوی، ) کند یمت را با تفصیل و بعضی را با اجمال ذکر معجزا
را ذکر کند که  ها فرعونکه اقدام و عملی از طواغیت و  شود ینمدر مقابل، در هیچ کجای قرآن دیده 

ی آنان، ها ساختمانو  قصرهادر هیچ کجای قرآن جایی برای اهرام ثالثه یا  مثالً جنبه مثبتی داشته باشد. 
، دهند یمای  شناسی امروزه به آن اهمیت ویژه نگاری و باستان ، البسه و... که در تاریخلیوسا، ها جاده

نگاری امروز و حتی گذشته به اقدامات،  شناسی و تاریخ جایی قرار نداده است. قسمت اعظم باستان
 .ندا دادهاعمال و کارهایی اختصاص پیدا کرده که سالطین و حاکمان هر زمان انجام 

العاده بودن آن  در قرآن بعضی اقدامات حاکمان ذکر شده است. اما برای تعریف و تمجید یا خارق
 مثالً دارد.  کار نبوده است، بلکه قبل یا بعد از ذکر اقدام حاکم، پرده از چرایی و نّیت شوم آن حاکم برمی

آنان حضرت را مّتهم به  سوی فرعون و بزرگان آنان رفت، وقتی حضرت موسی)ع( با معجزات روشن به 
غیر از خودم برای   سحر و جادو کردند؛ در همین زمان فرعون به اشراف و بزرگان گفت: من خدایی به
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که  کند یمشما سراغ ندارم. در این موقع است که قرآن کریم یکی از اقدامات حکومت فرعون را ذکر 
ی محکمی بسازد تا با آن آجرها برجی هاآجروسیله گل و آتش،   به دهد یمچگونه او به هامان دستور 

 بلند بسازد تا شاید از خدای حضرت موسی)ع( خبری بگیرد!
یِن  َعَلی اماُن ه ای ِلی َفَأْوِقْد  َغیِری هٍ ِإل ِمْن  َلکْم  َعِلْمُت  ام َاْلَمَلُ  َأیَها ای ِفْرَعْوُن  اَل ق َو »  ِلی َفاْجَعْل  َالطِّ

ی َصْرحاً  ِلُع  َلَعلِّ هُ  ِإنِّی َو  ُموسی هِ ِإل ِإلی َأطَّ ُظنُّ
َ
 یا»فرعون گفت: »(، 06 ،قصص) «اِذِبیَن َاْلک ِمَن  أَل

 میهامان، برا ی( اشتریب قیتحق یشما سراغ ندارم. )اّما برا یجز خودم برا ییاشراف! من خدا تیجمع
 خبر یموس یده تا از خدا بیترت یمن برج بلند یمحکم بساز(، و برا ی)و آجرها فروزیبر گل ب یآتش

 .«گویان است! او از دروغ کنم یهرچند من گمان م ؛گیرم
های حاکمان  ی مکر و حیلهها روشذکر و توضیح این اقدام فرعون در قرآن به خاطر نشان دادن 

اقدام فرعون در مقابل حضرت موسی)ع( را  نیقرآن همستمگر در مقابل پیامبران و صالحان است. 
 :کند یمبیان  مجدد
ی َصْرحاً  ِلی ِاْبِن  هاماُن  یا ِفْرَعْوُن  اَل َو ق» ْسباَب، َأْبُلُغ  َلَعلِّ

َ
م َأْسباَب  َاأْل ِلَع  اواِت َالسَّ  َو  ُموسی ِإِل  ِإلی َفَأطَّ

هُ  ِإنِّی ُظنُّ
َ
ِبیِل  َعِن  ُصدَّ  َو  َعَمِلهِ  ُسوءُ  ِلِفْرَعْوَن  ُزیَن  ِلککذ َو  اً اِذبک أَل « اٍب َتب ِفی ِإالّ  ِفْرَعْوَن  کیُد  ام َو  َالسَّ

دست یابم  یلیوسافرعون گفت: ای هامان برای من بنای مرتفعی بساز، شاید به »(، 08-01 ،غافر)
گاه شوم؛ هرچند گمان م یموس یتا از خدا)رفته( ها  به( آسمان )وسایلی که به وسیله آن او  کنم یآ

چنین اعمال بد فرعون در نظرش آراسته جلوه کرد و از راه حق بازداشته شد؛ و توطئه  این .گو باشد! دروغ
 «.!انجامد ینم یفکران او( جز به نابود فرعون )و هم

روش دیگر در پرداختن به اقدامات حاکمان و سالطین ظالم از منظر قرآن، ذکر اقدام حاکمان 
، مثل جریان حضرت موسی)ع( با نمرود و هامان، دده ینمصورت تفصیل توضیح و شرح   ، اما بهاست

و بعد سرانجام نیک حضرت ابراهیم)ع( را به رخ  کند یمصورت اجمال، عمل نمرود را ذکر   بلکه به
 :کشد یممخاطب خود 

ُقوهُ  اُلواق» ، أنبیاء) «ِإْبراِهیَم  َعلی َسالماً  َو  َبْرداً  کوِنی ناُر  یا اُقْلن اِعِلیَن ف کْنُتْم  ِإنْ  آِلَهَتکْم  ُاْنُصُروا َو  َحرِّ
 سرانجام) !است ساخته شما از کاری اگر کنید، یاری را خود خدایان و بسوزانید را او: گفتند»(، 83-86

 «.!باش سالم و سرد ابراهیم بر! آتش ای»: گفتیم( ما ولی افکندند؛ آتش به را او

ذیل این آیات شریفه بیشترین توجه روایات معصومین)ع( به اقدامات خداوند، چرایی و چگونگی 
، 7، ج 7060بابویه،  )ابنبرخورد حضرت ابراهیم)ع( با این واقعه و دعاهایی که خوانده است بوده 
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های الهی در راستای تبیین بیشتر اهداف   حجت قاً یدق(، یعنی 730، صق7033 ؛ راوندی،08ص
 .اند برداشتهروشی قرآن گام 

، همان روش قرآن کریم و ندختپردا یمی تاریخ ها قسمتزمانی هم که بعضی بزرگان شیعه به این 
برای توضیح و تشریح اتفاقات و اقدامات  بحار االنوار. عالمه مجلسی در درفتنگ یمبیت)ع( را پی  اهل

و علت اقدام فرعون را که همان تلبیس و ایهام  کند یمفرعون به همین روش عمل  حضرت موسی)ع( و
دهد و همین روش را در  ای زمان و مکان و... نمی و اهمیتی به موارد حاشیه کند یمبرای عوام است، ذکر 

(. در 737، ص70؛ ج00، ص70ج ،ق7030 مجلسی،) کند یمجریان حضرت ابراهیم)ع( لحاظ 
شناسان در داستان بیشتر به اسم و نسب، مکان و زمان زندگی و امور  گاران و باستانن مقابل، تاریخ

از آن عبور  گذرا، با اجمال و اند پرداخته، در جاهایی هم که به اصل واقعه اند کردهای واقعه توجه  حاشیه
 1.اند کرده

 گیری  نتیجه. 4

 حاکمان از دیدگاه قرآن کریم اشاره شد.در این پژوهش به سه روش اساسی بیان تاریخ پیامبران و 
محور  حجت الهیاست که در بیشتر مواقع شخصیت  محوریت پیامبران در بیان تاریخ: روش اول

در این کند که قالب بیان تاریخ در این موارد چگونه باشد،  . تفاوتی نمیرفتگ بیان تاریخ در قرآن قرار می
 .درفتنگ یمقرار بیان قرآن  محورکه  بودندالهی های   حجت ها این قالب

ها،  برای نشان دادن انتخاببیان این روش بیان مواجهه پیامبران با مخاطبین بود.  روش دوم:
. استو دیگر مسائل مرتبط با دعوت رسوالن مخاطبان پیامبران چگونگی مواجهه، سؤاالت و ابهامات 

 خواص جامعه و دسته دوم، عوام دسته اول شوند، می دسته اصلی تقسیم دوبه مخاطبان پیامبران 
 مردم.

اقدام  نیتر مهم توجه به اقدامات و خدمات پیامبران و نپرداختن به اقدامات حاکمان بود. روش سوم:
. اما هیچ کجای قرآن یادی از اقدامات اند دادهارائه  ها تامّ ای بود که برای  پیامبران معجزات و ادّله

                                                           

. تاریخ یعقوبی به زندگی حضرت ابراهیم پرداخته است. اما توجه 30، ص7ج ، 7060ابن األثیر، الکامل فی التاریخ، رک: . 1
دارد به تاریخ اهل هند و ایران )ساسانیان(، چین و مصر  ای توجه ویژه ،بسیار کمی به این واقعه مهم کرده است. در مقابل

؛ همین روش را مروج الذهب و معادن الجوهر (00-06، ص7احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب، تاریخ الیعقوبی، ج )
 .(00، ص7مسعودی، ابی الحسن علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج )داشته است 
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، که همان اغوای آنای شده است، نّیت شوم آنان و علت  شارهعمرانی حاکمان ظالم نشده، اگر هم ا
 مردم و دور کردن آنان از مسیر توحید و انبیاء بوده را قرآن کریم ذکر کرده است.

ها و اهداف قرآن کریم در بیان تاریخ پیامبران و  توان گفت که تفاوت در انگیزه در مجموع می
شده است. در قرآن از سه روش  روش نقل وقایع تاریخی  حاکمان، باعث ایجاد تفاوت و بلکه تضاد در

محوریت پیامبران و گزینش قطعات مهم زندگی، بیان مواجهه پیامبران با مخاطبان و توجه به خدمات 
 توجهی به اقدامات حاکمان استفاده شده است.   پیامبران و بی
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