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ت
دیدگاه قرآن کریمیی مؤلفه های تمدن ساز درشخصیتحضرت موسی علیه السالم از 

دیدگاه قرآن کریم

       

                                                    مهدی ساغری زاده1        علی لطفی2

چکیده:

ــدن شــكل ابتدایــی اجتمــاع، به تدریــج جامعــه ی بشــرى را تشــكیل داد.  انســان پــس از گذران

ــاء و  ــم انبی ــری از تعالی ــاده ی بهره گی ــر، وی را آم ــی بش ــی اجتماع ــور زندگ ــت و ظه ــکیل ام تش

ــد و  ــوی انســان ها بودن ــات مــادی و معن ــران در پــی رشــد حی شــکوفایی اســتعدادها نمــود. پیامب

ــی  ــه در آن تمدن های ــرد ک ــم ک ــیری را فراه ــه دار، مس ــی ریش ــوان باورهای ــی به عن ــم وحیان مفاهی

ــی شــکل گیــرد و منشــأ پیشــرفت بشــر گــردد. متعال

ــه  ــای دین پای ــه تمدن ه ــر ب ــری، کمت ــدار بش ــده و نام ــای شناخته ش ــان تمدن ه ــه در می گرچ

توجــه شــده، امــا برخــی پژوهش گــران بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت تاریخــی، اندیشــه ی دینــی 

ــه شــكل  ــان آســمانی، ب ــد ادی ــد و معتقدن ــی تمــدن می دانن ــی اساســی در تشــكیل و برپای را عامل

مســتقیم یــا غیــر مســتقیم نقــش اساســی در تركیــب تمدن هــا بــر عهــده دارنــد.

ــرای  ــه را ب ــمانی، زمین ــاب آس ــب کت ــی در قال ــای اله ــن قانون ه ــا تبیی ــی؟ع؟ ب ــرت موس حض

ــای  ــه آموزه ه ــر ب ــگی بش ــاز همیش ــه نی ــه ب ــا توج ــرد. ب ــم ک ــدن فراه ــه ای متم ــکل گیری جامع ش

ــته،  ــر داش ــازی تأثی ــه در تمدن س ــی؟ع؟ ک ــخصیت موس ــی از ش ــناخت مؤلفه های ــران، بازش پیامب

ــرت  ــخصیت حض ــه در ش ــت ک ــق آن اس ــن تحقی ــی ای ــش اصل ــد. پرس ــژه ای می یاب ــت وی اهمی

موســی؟ع؟ چــه مؤلفه هایــی بــرای تمدن ســازی وجــود دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، آیــات 

ــع پژوهــش حاضــر اســت. ــن منب ــات، اصلی تری ــن آی ــه و ای ــرار گرفت ــا ق ــم مبن ــرآن کری ــی ق نوران

واژه گان کلیدی: تمدن، قرآن، حضرت موسی؟ع؟، شخصیت، تمدن سازی
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مقدمه

ــا  ــى چادرنشــینى و بیابان گــردى، ب ــدن ابتدایى تریــن شــكل اجتمــاع، یعن انســان پــس از گذران

ــا ایجــاد شــهر، نخســتین  ــات بشــرى را شــكل داد. ب ــج اجتماع ــن به تدری ــى معی اســتقرار در مكان

كانــون اجتمــاع تمدنــى بنــا شــد و انســان مســتعد، بــا بهره گیــرى از عقــل و دانــش، ضمن توســعه ی 

ــرى  ــى و آداب پذی ــى، قانون شناس ــى از كمال طلب ــات باالی ــه درج ــى ب ــات زندگ ــع ضروری ــم و رف عل

اجتماعــى نایــل آمــد.  )جــان احمــدى، 1386، 25(

ــاء و  ــم انبی ــری از تعالی ــاده ی بهره گی ــر، وی را آم ــی بش ــی اجتماع ــور زندگ ــت و ظه ــکیل ام تش

اُغــوَت  ــٍة َرُســواًل َأِن اْعُبــُدوا اهَّلَل َو اْجَتِنُبــوا الطَّ شــکوفایی اســتعدادها نمــود: »َو َلَقــْد َبَعْثنــا فــی  ُكلِّ ُأمَّ

...« )نحــل: 36(

امــا پیامبــران صرفــًا بــرای ایجــاد معنویــت برانگیختــه نشــدند و ســاخت مــوازِی حیــات مــادی 

ــان، هدایــت مــردم و اصــالح جامعــه ی  ــد. اصــواًل هــدف آن ــال می کردن ــوی انســان ها را دنب و معن

انســانى در تمــام جنبه هــاى معنــوى  و مــادى بــوده اســت.  )مــکارم شــیرازی، 1371، ج 8، 359( چنــان 

بــود کــه پیامبــران بــر فرهنــگ بشــر تأثیــر گذاشــتند و در پیشــبرد آن نقــش مهمــی ایفــا کردنــد. 

ــی  ــه در آن تمدن های ــرد ک ــی ریشــه دار مســیری را فراهــم ک ــوان باورهای ــه عن ــی ب ــم وحیان مفاهی

متعالــی شــکل گیــرد و منشــأ پیشــرفت بشــر گــردد.

ــه  ــای دین پای ــه تمدن ه ــر ب ــری، کمت ــدار بش ــده و نام ــای شناخته ش ــان تمدن ه ــه در می ــر چ گ

توجــه شــده  )جــان احمــدى، 1386، 27(، امــا برخــی پژوهش گــران بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت 

ــد  ــد و معتقدن ــی تمــدن می دانن ــی اساســی در تشــكیل و برپای ــی را عامل تاریخــی، اندیشــه ی دین

ــر  ــا ب ــب تمدن ه ــی در تركی ــش اساس ــتقیم نق ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــكل مس ــه ش ــمانی، ب ــان آس ادی

ــر تمــدن  ــز كاوش در ریشــه ی دینــی تمدن هــای گوناگــون، نظی ــد. از منظــر تاریخــی نی عهــده دارن

ــن رو  ــت، از ای ــه اس ــی در آن نهفت ــته ی دین ــذر و هس ــه ب ــد ك ــان می ده ــی نش ــی و برهمای بودای

گــزاف نیســت اگــر گفتــه شــود تمــدن در هیــچ ملتــی بــروز نمی یابــد، مگــر در هیئــت وحیــی كــه 

از آســمان نــازل گردیــده اســت.  )الویــری و مهــدی نــژاد، 1392، 173-164(

حضــرت موســی؟ع؟ بــه عنــوان یکــی از پیامبــران بــزرگ صاحــب شــریعت، در عصــر تمــدن نامدار 

ــه ی  ــر پای ــه از دوران حکومــت یوســف؟ع؟ ب ــی را قــوت بخشــید ک مصــر می زیســت و خــود تمدن

توحیــد بنــا شــد و در زمــان حکومــت مقتــدر داوود؟ع؟ و ســلیمان؟ع؟ بــه اوج رســید. 

ــن  ــخصیت ای ــاز در ش ــای تمدن س ــی مؤلفه ه ــه بررس ــه ای ب ــا روش کتابخان ــش ب ــن پژوه ای
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ــخ  ــات و تاری ــپس روای ــرآن و س ــات ق ــه آی ــتر ب ــش بیش ــرد پژوه ــردازد. رویک ــزرگ می پ ــر ب پیامب

بــوده اســت. تــالش شــده تــا نــص قــرآن مــورد توجــه قــرار گیــرد، مگــر آن کــه مراجعــه بــه تفســیر 

ضــرورت یابــد.

پیشینه تحقیق

ــن  ــع در ای ــای منب ــن کتاب ه ــت. مهم تری ــده اس ــام ش ــادی انج ــات زی ــدن، تحقیق ــاره ی تم درب

موضــوع »مقدمــه« ابن خلــدون و »تاریــخ تمــدن« ویــل دورانــت اســت. در موضــوع ایــن مقالــه، 

ــه دســت آمــد: ــاره ای از پژوهش هــای مفیــد ب مطلــب مســتقلی یافــت نشــد، امــا پ

ــی و حســنلو، 1382(  ــدن بشــری« )محرم ــاء در پیشــرفت تم ــش انبی ــه ی »نق نویســندگان مقال

ــدن  ــكل گیرى  تم ــش  و ش ــاخت هاى  پیدای ــام زیرس ــى تم ــاء اله ــم انبی ــه در تعالی ــد ک ــان می کنن بی

وجــود دارد و بــا شــواهد قرآنــى و روایــى، نتیجــه می گیرنــد جوامعــى كــه انبیــاء در آن مى زیســتند، 

بــه هیــچ وجــه غیرمتمــدن و ابتدایــى نبــوده و تمــدن داشــته اند. آنــان ارکان تمــدن را در شــخصیت 

ــران جســتجو کــرده و برشــمرده اند. پیامب

ــر  ــلیمانی، 1389( پژوهش گ ــدن« )س ــان تم ــی در بنی ــران ابراهیم ــش پیامب ــه ی »نق در پایان نام

بــا تالشــی گســترده، شــاخص های تمدنــی پیامبــران ابراهیمــی را بررســی کــرده اســت. وی 

ــر، کوشــیده اســت معیارهــا  ــاء در عرصه هــای سیاســت، اقتصــاد و هن ــل حرکــت انبی ضمــن تحلی

ــر شــخصیت  ــن پژوهــش ب ــی کــه در ای ــد. پیامبران ــان را فهرســت کن ــی آن و دســتاوردهای حکومت

ــه در  ــتند ک ــرائیل هس ــران بنی اس ــی از پیامب ــد؟ص؟ همگ ــرت محم ــز حض ــده، به ج ــز ش ــان تمرک آن

ــد. ــر بوده ان ــوم مؤث ــن ق ــدن ای ــکل گیری تم ش

در مقالــه ی »رابطــه ی دیــن و تمــدن در اندیشــه ی مالــك بــن نبــی« )الویــری و مهدی نــژاد، 1392( 

ــی از اندیشــمندان  ــگاه یک ــای تمدن هــا را از ن ــا غن ــی ی ــن در برپای ــر دی نویســندگان موضــوع تأثی

ــد. ــات کرده ان بررســی و اثب

ــبزواری، 1394(  ــکانی س ــوی« )مش ــیره نب ــازی س ــای تمدن س ــه ی »ظرفیت ه ــنده ی مقال نویس

ــر؟ص؟ و تمــدن  ــان ســیره ی پیامب ــر اعظــم؟ص؟ را بررســی و می ویژگی هــای تمدن ســاز ســیره ی پیامب

ــت. ــرده اس ــنجی ک نسبت س

در مقالــه ی »کارکــرد تمدنــی قــرآن؛ یــک بررســی مقدماتــی در قلمــرو تمــدن پیشــین اســالمی« 

ــن را در شــکل گیری تمدن هــا نشــان  ــا غیرمســتقیم دی ــر مســتقیم ی ــری، 1394( نویســنده، اث )الوی

داده، قــرآن را موجــب جهت دهــی و تعییــن روح کلــی تمــدن اســالمی در چهــار قلمــرو علــم، هنــر، 
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ــاری و زندگــی اجتماعــی مســلمانان می شــمرد. معم

در مقالــه ی »تبییــن مؤلفه هــای تمدن ســاز در ســیره ی پیامبــر اعظــم؟ص؟؛ الگویــی بــرای شــکوفایی 

تمــدن نویــن اســالمی« )اخــوان، 1396( نویســنده بــا بررســی شــخصیت پیامبــر؟ص؟ بخش هایــی را 

کــه در ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی مؤثــر بــوده، بیــان کــرده اســت.

ــا  ــز ب ــرآن« )عیســی زاده، 1396( نی ــراض تمدن هــا از منظــر ق ــل انق ــه ی »عوام نویســنده ی مقال

ــد.  ــان می کن ــا را بی ــی تمدن ه ــی پایای ــکار قرآن ــا، راه ــقوط تمدن ه ــل س ــناخت عوام بازش

ــه  ــر عالم ــا از نظ ــقوط تمدن ه ــور و س ــاب ظه ــی در ب ــنت های اله ــه ی »س ــندگان مقال نویس

ــی  ــول آن را بررس ــل اف ــل و عوام ــدن را تحلی ــر تم ــوری، 1397( عناص ــی و تیم ــی« )حبیب طباطبای

نموده انــد.

واژه شناسی

تبیین: به معـنی پیـدا کردن، آشـكار كردن، روشـن کردن، روشن گفتن و روشنـگری آمده است. 

)معیـن، 1386، ج1، 423( 

مؤّلفه: آنچه شاخص و نمایان گر امری باشد. )انـوری، 1382، ج7، 7500(

ــوان  ــی می ت ــور کل ــا به ط ــت. ام ــده اس ــخصیت ش ــی از ش ــای گوناگون ــخصیت: تعریف ه ش

ــری،  ــت فک ــای ثاب ــامل الگوه ــه ش ــت ک ــرد دانس ــای ف ــته از ویژگی ه ــر آن دس ــخصیت را بیانگ ش

ــان، 1381، 3( ــن و ج ــت. )پروی ــاری اس ــی و رفت عاطف

مفاهیم اصلی

حضرت موسی؟ع؟:

یِتــِه داُوَد َو ُســَلیماَن َو َأیــوَب َو  موســی پســر عمــران از نــوادگان ابراهیــم؟ع؟ اســت: »... َو ِمــْن ُذرِّ

یوُســَف َو ُموســى  َو هــاُروَن ...« )انعــام: 84( اجــداد پــاک او ابراهیــم، اســحاق و یعقــوب؟مهع؟ پیامبــر 

خــدا بوده انــد. تولــد موســی؟ع؟ در زمانــی رخ داد کــه فرعــون پادشــاه مصــر بــر اســاس خوابــی کــه 

دیــده بــود، بــه کشــتار نــوزادان بنی اســرائیل دســت زد. مــادر موســی؟ع؟ بــا راهنمایــی پــروردگار، او 

را در صندوقــی بــه آب افكنــد و در داســتانی شــگفت ســر از کاخ فرعــون درآورد و ملکــه ی مصــر او 

را بــه فرزنــدی پذیرفــت: »َو َأْوَحینــا ِإلــى  ُأمِّ ُموســى  َأْن َأْرِضِعیــِه َفــِإذا ِخْفــِت َعَلیــِه َفَأْلِقیــِه ِفــی اْلیــِم  

ُت َعیــٍن ِلــی َو َلــَك ال َتْقُتُلــوهُ  َعســى  َأْن یْنَفَعنــا  ... َفاْلَتَقَطــُه آُل ِفْرَعــْوَن... َو قاَلــِت اْمــَرَأُت ِفْرَعــْوَن ُقــرَّ

ــًة  ِخــَذُه َوَلــدًا« )قصــص: 7-9( محبــت موســی؟ع؟ در دل آنــان افتــاد : »...َو َأْلَقیــُت َعَلیــَك َمَحبَّ َأْو َنتَّ

ــی...« )طــه: 39( و او در ایــن محیــط رشــد و پــرورش یافــت و بــه جوانــی رســید. »...قــاَل َأَلــْم  ِمنِّ
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ــَك ِفینــا َوِلیــدًا َو َلِبْثــَت ِفینــا ِمــْن ُعُمــِرَك ِســِنیَن« )شــعراء: 18(. او گــر چــه ســاکن کاخ فرعــون  ُنَربِّ

ــَك  ــی  َو اْصَطَنْعُت ــى  َعیِن ــَع َعل ــت: »... َو ِلُتْصَن ــرار داش ــود ق ــروردگار خ ــت پ ــت تربی ــا تح ــود، ام ب

ِلَنْفِســی« )طــه: 41(

نــام آن حضــرت در قــرآن 136 بــار و در 34 ســوره ی قــرآن آمــده و ایــن بیانگــر توجــه و عنایــت 

ــرد و  ــی می ک ــای خدای ــر مصــر ادع ــی ایشــان اســت. فرعــون پادشــاه متکب ــه زندگ خــاص خــدا ب

ــون( و  ــان فرع ــان )حامی ــه دو دســته ی قبطی ــی ب ــض طبقات ــا تبعی ــه ی تحــت اســتعمار او ب جامع

ــد حضــرت موســی؟ع؟ را به منظــور نجــات آن  ــود. خداون ســبطیان )مســتضعفان( تقســیم شــده ب

مــردم رنجدیــده و تحــت ســتم برانگیخــت.  )ســاجدی، 1390: 97( 

ــول  ــالت رس ــس از رس ــب- پ ــید قط ــه ی س ــه گفت ــود –ب ــی؟ع؟ ب ــر  دوش  موس ــه  ب ــالتی ک رس

ــرا او  ــاده شــده اســت، زی ــر  دوش  بشــر نه ــه  ب ــن و ســنگین ترین رســالتی اســت ک خدا؟ص؟بزرگ تری

بــا کســی روبروســت  کــه  صاحــب کهن تریــن تــاج و تخــت، پایدارتریــن حکومــت و ریشــه دارترین 

ــم و ســلیمانی، 1389، 120( تمــدن اســت .  )منتظــر القائ

ــش را  داده   ــر آمدن ــرا یوســف؟ع؟ خب ــود خــود می دانســتند، زی ــرائیل موســی؟ع؟ را موع بنی اس

بــود. پــس از ماجــرای درگیــری مــرد قبطــی بــا یکــی از  هــواداران  موســی؟ع؟ و کشــته شــدن  قبطــی 

ــر   ــا  دخت ــه دســت موســی؟ع؟، وی از مصــر گریخــت.  )قصــص: 21( موســی؟ع؟ پــس از ازدواج ب ب

شــعیب؟ع؟ و اقامــت ده ســاله در مدیــن، بــا رســالت الهــی بــه مصــر بازگشــت  و هدایــت قــوم بزرگ 

ــا، ج 1، 34( ــی، بی ت ــت.  )یعقوب ــت گرف ــرائیل را در دس بنی اس

تمدن:

ــور  ــه در ام ــک جامع ــراد ي ــکاری اف ــا هم ــدن ی ــين ش ــای شهرنش ــه معن ــدن« ب ــه ی »م از ریش

ــن، 1386، ج 1، 484( ــت. )معی ــی اس ــی و سیاس ــادی، دین ــی، اقتص اجتماع

ــى  ــان فارس ــن واژه را در زب ــه ای ــت ک ــى اس ــتین کس ــى نخس ــن طوس ــه نصیرالدی ــا خواج گوی

بــه کار گرفتــه و آن را معنــا و شــرح کــرده اســت: »تمــّدن مشــتق از مدینــه بــود و مدینــه موضــع 

ــه انــواع حرفت هــا و صناعــات تعاونــى کــه ســبب تعّیــش بــود، زندگــی  اجتمــاع اشــخاص کــه ب

مى کننــد…«  )نصیرالدیــن طوســی، 1413، 210-209(

امــروزه تمــدن در معنــای اصطالحــی خــود بــه کار مــی رود کــه از نــگاه  صاحب نظــران تعاریــف 

گوناگونــی  دارد:

بــه معنــای تشــکل انســان ها بــا روابــط عالــی  و اشــتراک  همــه ی افــراد  و گروه هــای جامعــه در 
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پیشــبرد اهــداف مــادی و معنــوی آن در همــه ی ابعــاد ممکــن. )جعفــری تبریــزی، 1377، ج 5، 166(

تمــدن بــر مجمــوع فعاليت هــاى عينــى، فنــى و اطالعاتــى جامعــه اطــالق مى گــردد و فرهنــگ 

بــر امــور ذهنــى ماننــد ديــن، فلســفه و هنــر. )بینــش، 1388، 14-13(

ــرد و  ــر می گی ــى را در ب ــادى و سياس ــى، اقتص ــائل اجتماع ــم مس ــه ه ــده ك ــده اى به هم تني پدي

هــم گســترش و کمــال هنــر، ادبيــات، علــم، فلســفه و دیــن را. )لــوکاس، 1382، ج 1، 33(

ــردی به ســوی زندگــی شــهری و  ــه بشــر از زندگــی ف ــد ک ــی می دان ــدون تمــدن را حالت ــن خل اب

شهرنشــینی روی آورده، بــا همــکاری و تعــاون؛ اجتمــاع جدیــدی را می ســازد.  )ابــن خلــدون، 1362، 

ج 1، 78 و 229(

ــرى و  ــد: جامعه پذی ــف را برگزی ــن تعری ــوان ای ــدن می ت ــوع تم ــف متن ــه تعاری ــه ب ــا توج ب

ــه اى  ــان ها و زمین ــان انس ــاون می ــكارى و تع ــراى هم ــى ب ــم اجتماع ــرارى نظ ــا برق ــرى ی نظم پذی

بــراى مقبولیــت یــك فرهنــگ.  )م ع ی ن ــی  علمــداری، 1380، 62(

تمــدن به عنــوان پدیــده اى تاریخــى در مرحلــه اى از تاریــخ حیــات بشــرى ظهــور كــرده و در گــذر 

زمــان تحــول یافتــه اســت. هــر تمدنــى عمدتــًا بــا نــام جغرافیایــى محــل تولــد و رشــد خــود خوانــده 

مى شــود؛ تمدن هایــى چــون: تمــدن مصــر )4000 ق. م(، تمــدن ِكــْرت )3000 ق. م(، تمــدن هنــد )1500 

ــان و تمــدن  ــن )1500 ق. م(، تمــدن یون ــل در بین النهری ــن )1500 ق. م(، تمــدن باب ق. م(، تمــدن چی

آریایــى )1300 ق. م( و تمــدن ســریانى در ســواحل مدیترانــه )1100 ق. م(.  )جــان احمــدى، 1386، 27(

ــور  ــاط در ام ــى و احتي ــن می شــمرد: پيش بين ــن اساســى تمــدن را چنی ــار رك ــت چه ــل دوران وی

ــت،  ــر.  )دوران ــت و بســط هن ــى و كوشــش در راه معرف اقتصــادى، ســازمان سياســى، ســنن اخالق

1372، ج 1، 3( البتــه بــه ایــن مجموعــه مى تــوان عوامــل اثرگــذار دیگــرى را نیــز افــزود كــه هریــك 

ــن، اخــالق،  ــد: دی ــز نقشــى به ســزا دارن ــداوم آن نی ــد، بلكــه در ت ــا در ایجــاد تمــدن مؤثرن ــه تنه ن

جغرافیــا، زبــان، علــوم و فنــون.  )جــان احمــدى، 1386، 29-28(

ــت خاصــی دارد.  ــن به خاطــر ظرفیت هــای موجــود در آن اهمی ــن ارکان، عنصــر دی ــان ای در می

روشــن اســت كــه نگــرش تك بعــدی بــه تمــدن و منحصــر انگاشــتن آن در عناصــر و مظاهــر مــادی، 

منجــر بــه قطــع رابطــه ی آن بــا دیــن، یــا فروكاســتن شــدید نقــش دیــن در تمــدن می گــردد. اگــر 

نقــش دیــن در زندگــی بشــر؛ حداكثــری قلمــداد گــردد و حــوزه ی آن گســترده و شــامل امــور دنیــوی 

و اخــروی شــمرده شــود، ارتبــاط بیــن دیــن و تمــدن نیــز گســترده خواهــد بــود.

بــر ایــن اســاس، برخــی از نظریه پــردازان، دیــن را جــزو عناصــر تشــكیل دهنده ی  تمــدن می داننــد 

ــكیل و  ــی در تش ــل اساس ــی عام ــه ی دین ــد. اندیش ــاز قائلن ــری و تمدن س ــی جوه ــرای آن نقش و ب
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ــی  ــش اساس ــتقیم نق ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــكل مس ــه ش ــمانی، ب ــان آس ــت و ادی ــدن اس ــی تم برپای

ــای  ــی تمدن ه ــه ی دین ــی كاوش در ریش ــر تاریخ ــد. از منظ ــده دارن ــر عه ــا ب ــب تمدن ه در تركی

گوناگــون، نظیــر تمــدن بودایــی و برهمایــی نیــز نشــان می دهــد كــه بــذر و هســته ی دینــی در آن 

نهفتــه اســت. از ایــن رو گــزاف نیســت اگــر گفتــه شــود تمــدن در هیــچ ملتــی بــروز نمی یابــد، مگــر 

ــی  ــرای راهنمای ــه ای ب ــون و برنام ــورت قان ــده و به ص ــازل گردی ــمان ن ــه از آس ــی ك ــت وحی در هیئ

مــردم بــه ســمت معبــود غیبــی درآمــده اســت.  )الویــری و مهــدی نــژاد، 1392، 173-164(

هانتینگتــون دیــن را ویژگــى عمــده ی هــر تمــدن می دانــد و از قــول کریســتفر داوســن 

ــده اند.«  ــا ش ــر آن بن ــزرگ ب ــاى ب ــه تمدن ه ــت ک ــالوده هایى اس ــزرگ ش ــان ب ــد: »ادی می نویس

 )71  ،1378 )هانتینگتــون، 

یافته های تحقیق

ــد  ــی مانن ــای دین ــر کتاب ه ــم و دیگ ــرآن کری ــی؟ع؟، ق ــرت موس ــی حض ــع شخصیت شناس مناب

ــن  ــوند. در ای ــامل می ش ــی را ش ــای تاریخ ــز کتاب ه ــی، و نی ــای روای ــدس و مجموعه ه ــاب مق کت

منابــع مطالــب محــدودی دربــاره ی ایشــان وجــود دارد. ضمــن آن کــه اعتبــار ایــن اســناد نیز یکســان 

نیســت، امــا پیش فــرض ایــن پژوهــش بــر اعتبــار یقینــی قــرآن کریــم اســتوار اســت. بــا بررســی 

ــع، ابعــادی از شــخصیت حضــرت موســی؟ع؟ قابــل اســتخراج اســت و از میــان آن ویژگی هــا  مناب

ــرد: ــی ب ــان پ ــخصیت ایش ــاز در ش ــای تمدن س ــی از مؤلفه ه ــه برخ ــوان ب می ت

1- یکتاپرستی:

ــوى  ــادى و معن ــر م ــدن مظه ــر، تم ــى دیگ ــه بیان ــت. ب ــگ  اس ــدن ، فرهن ــى تم ــره ی اصل جوه

فرهنــگ به شــمار مــى رود.  )اســالمی فــرد، 1389، 21( ظهــور هــر یــک از ادیــان در طــول تاریــخ ســبب 

ایجــاد فرهنگــی جدیــد و تغییــر در فرهنــگ زمــان خــود بــوده اســت. شــاید بدیــن جهــت برخــی 

ــا ابزارهــاى  دیــن را اساســى ترین و مهم تریــن ركــن تمــدن و مقــّوم آن دانســته اند كــه مى توانــد ب

معنــوى و فرامّلیتــى، ضمــن هدایــت جامعــه و هویت بخشــی بــه تمــدن، در تقویــت ســایر عناصــر 

چــون اخــالق، ســنن و معرفــت هنــرى مؤثــر باشــد.   )منــل و رنــدل، 1998، 154(

ــد اســت.  ــه دانســتن خداون ــد و یگان ــی توحی ــِن آن، ویژگ ــان، مهم تری ــان آموزه هــای ادی در می

ــادآور  ــه وی ی ــد را ب ــوت، توحی ــه نب ــى؟ع؟ ب ــدن موس ــالم برگزی ــگام اع ــروردگار به هن ــه پ چنان ک

ِنــی َأَنــا اهَّلُل ال ِإلــَه ِإالَّ َأَنــا َفاْعُبْدِنــی ...« )طــه: 14-13( می شــود: »َو َأَنــا اْخَتْرُتــَك َفاْســَتِمْع ِلمــا یوحــى  ِإنَّ

مــا  حضــرت موســی؟ع؟ بــا قــول و عمــل، دعوت كننــده ی بنى اســرائیل بــه خــداى یكتاســت: »ِإنَّ
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ــِذی ال ِإلــَه ِإالَّ ُهــَو ...« )طــه: 98(. او حتــی فرعــون را کــه نــزد هوادارانــش در مصــر مقــام  ِإلُهُكــُم اهَّلُل الَّ

ــَك  ــى َو َأْهِدیــَك ِإلــى  َربِّ خدایــی دارد، بــه بــاور توحیــدی فــرا می خوانــد: »َفُقــْل َهــْل َلــَك ِإلــى  َأْن َتَزكَّ

ــخت ترین  ــی؟ع؟ در س ــرت موس ــود حض ــب می ش ــاد موج ــن اعتق ــات: 18-19(. ای ــى« )نازع َفَتْخش

شــرایط از پــروردگارش یــاری جویــد و امــت خــود را نیــز بــه مددخواهــى از خــدا دعــوت کنــد: »قــاَل 

ُموســى  ِلَقْوِمــِه اْســَتعیُنوا ِبــاهَّلِل ...« )اعــراف: 128(

ایــن بــاور توحیــدی چنــان در شــخصیت موســی؟ع؟ پررنــگ اســت کــه بــا شــنیدن خبــر شــرک 

و انحــراف امــت، بــه شــتاب نــزد آن هــا مــی رود و خشــمگین، تندیــس گوســاله را کــه نمــاد نفــی 

ــِذی  توحیــد بــود، نابــود می کنــد: »َفَرَجــَع ُموســى  ِإلــى  َقْوِمــِه َغْضبــاَن َأِســفًا ... َو اْنُظــْر ِإلــى  ِإلِهــَك الَّ

ُه ِفــی اْلیــمِّ َنْســفًا« )طــه: 86 و 97( ــُه ُثــمَّ َلَنْنِســَفنَّ َقنَّ َظْلــَت َعَلیــِه عاِكفــًا َلُنَحرِّ

موســی؟ع؟ کوشــید بــا ایــن برخــورد قاطــع، بســاط شــرک را در بنی اســرائیل برچینــد و قــوم خــود 

را بــه مســیر توحیــد بازگرداَنــد. یکتاپرســتی قــدر مشــترک پیــروان موســی؟ع؟ بــود کــه بدین ســان 

ــه ی بنی اســرائیل  ــی جامع ــل هم گرای ــد عام ــری، توحی ــه تعبی ــد. ب ــم زدن ــدی را رق ــه ای توحی جامع

بــه شــمار می رفــت. ایــن بــاور، تــوان جامعــه را متمرکــز می کــرد و راه رســیدن بــه هــدف متعالــی 

ــود. ــوار می نم رســالت را هم

این گونــه موســی؟ع؟ در روزگار رواج چندخدایــی، فرهنــگ یکتاپرســتی را در آن دیــار تبییــن کــرد 

و پایــه ی تمدنــِی توحیــدی را بنــا نهــاد.

2- گسترش ارزش های اخالقی:

ســنت های اخالقــى را كــه قوام بخــش جامعــه اســت، از ارکان تمــدن دانســته اند. اخــالِق 

مبتنــى بــر ارزش هــاى فرهنگــى جامعــه، بــه شــكل گیرى، هدایــت و اســتمرار حیــاِت تمدنــى منجــر 

مى شــود.

یکــی از دالیــل انحطــاط تمدن هــا، رواج فســاد اخالقــی بــوده اســت. شــواهد تاریخــی نشــان 

می دهــد آن گاه کــه فرمانروایــان و مــردم گرفتــار فســاد اخالقــی شــدند، زمینــه ی فروپاشــی تمدنشــان 

فراهــم گردیــد.  )اخــوان، 1396(

پیامبــران در برهه هــای مختلــف تاریــخ همــواره بــه ترویــج فضایــل اخالقــی در جامعــه ی خــود 

پرداخته انــد. حضــرت موســی؟ع؟ نیــز بــا دریافــت الــواح، دعــوت بــه اخــالق را آغــاز کــرد: »َو َكَتْبنــا 

ٍة َو ْأُمــْر َقْوَمــَك یْأُخــُذوا  ْلــواِح ِمــْن ُكلِّ َشــی ٍء َمْوِعَظــًة َو َتْفِصیــاًل ِلــُكلِّ َشــی ٍء َفُخْذهــا ِبُقــوَّ َلــُه ِفــی اْلَ

ِبَأْحَســِنِه ...« )اعــراف: 145( بــر اســاس برخــی روایــات، موضــوع ایــن الــواح بیشــتر مواعــظ اخالقــی 

بــوده اســت.  )ابــن عســاكر، 1419، ج 61، 129-128(
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

موســی؟ع؟ همچــون دیگــر پیامبــران بــرای ترویــج فضایــل اخالقــی بــه ســخن و موعظــه بســنده 

نکــرد و خــود نخســتین عمل کننــده  بــدان موعظه هــا بــود. موســى؟ع؟ شــخصیتى امانــت دار بــود: 

ــی َلُكــْم َرُســوٌل َأِمیــٌن« )دخــان: 18(، جــز حــق چیــزی بــر زبــان نمی رانــد: »َحِقیــٌق َعلــى  َأْن ال  »... ِإنِّ

َأُقــوَل َعَلــى اهَّلِل ِإالَّ اْلَحــقَّ ...« )اعــراف: 105(، از احســان کنندگان بــود: »َســالٌم َعلــى  ُموســى  َو هــاُروَن   

ــا َكذِلــَك َنْجــِزی اْلُمْحِســِنیَن« )صاّفــات: 120-121(، دشــمنان را بــه رعایــت تقــوا فــرا می خوانــد: »َو  ِإنَّ

ُقــوَن « )شــعراء: 10-11( و مؤمنــان  اِلِمیــَن  َقــْوَم ِفْرَعــْوَن َأال یتَّ ــَك ُموســى  َأِن اْئــِت اْلَقــْوَم الظَّ ِإْذ نــادى  َربُّ

قــوم خــود را بــه تــوّكل بــر خداونــد فرمــان مــی داد: »َو قــاَل ُموســى  یــا َقــْوِم ِإْن ُكْنُتــْم آَمْنُتــْم ِبــاهَّلِل 

ُلــوا ِإْن ُكْنُتــْم ُمْســِلِمیَن« )یونــس: 84(. َفَعَلیــِه َتَوكَّ

ــوده ی  ــود کــه موســی؟ع؟ توانســت ت ــل انســانی ب ــو اخــالق شایســته و گســترش فضای در پرت

ــی  ــزی تمدن ــوت و پی ری ــه هــدف ســرنگونی طاغ ــد و ب ــراه کن ــا خــود هم ــم بنی اســرائیل را ب عظی

نویــن نایــل آیــد.

3- تقویت علم و خردورزی:

علـم در لغـت به معنـای دانستـن، یقین کردن، دانـش و معـرفت اسـت. )معین، 1386، ج 1، 1088( 

علــم بــه معنــاى قدیمــى آن، هــر نــوع واقع بینــى و جهان شناســى بــود كــه از راه هــاى گوناگــون 

)تجربــه، وحــى و تفكــر( بــه دســت مى آمــد. از ایــن رو علــم مشــتمل بــر معــارف حّســى، اجتماعــى، 

اخالقــى و حقوقــى هــم بــود، ولــى ایــن كلمــه معنــاى جدیــدى پیــدا كــرده و آن عبــارت اســت از 

درك قوانیــن طبیعــت بــر اســاس تجربــه و مشــاهده ی حّســى.  )رضایــی اصفهانــی، 1375، 153(

در قــرآن کریــم بیــش از هشــتصد بــار ریشــه ی علــم و مشــتقات آن بــه كار رفتــه و در نخســتین 

ــَم ِباْلَقَلــِم« )علــق:  ــذی َعلَّ آیــات نــازل شــده بــر پیامبــر اكــرم؟ص؟از علــم ســخن گفتــه شــده اســت: »َالَّ

ــوَن َو  ــَن یْعَلُم ذی ــَتِوی الَّ ــْل یْس ــْل َه ــد: »... ُق ــر نمی دان ــان را براب ــم و نادان ــم اهــل عل ــرآن کری 4( ق

ذیــَن ُأوُتــوا اْلِعْلــَم َدَرجــاٍت  ذیــَن ال یْعَلُمــوَن ... « )زمــر: 9( و دانشــمندان را برتــر مــی شــمرد: »... َو الَّ الَّ

...« )مجادلــه: 11(

در قــرآن، موســى؟ع؟ از کســانی اســت کــه علــم الهــی بــه او داده شــد: »... آَتینــاُه ُحْكمــًا َو ِعْلمــًا 

...« )قصــص: 14(، امــا او همــواره در پــی دانســتن و رشــد بــود، پــس بــرای فراگیــرى دانــش نــزد 

ْمــَت ُرْشــدًا« )كهــف: 66( ــا ُعلِّ َمــِن ِممَّ ِبُعــَك َعلــى  َأْن ُتَعلِّ عبــد صالــح رفــت: »قــاَل َلــُه ُموســى  َهــْل َأتَّ

بنــا بــر روایــت نقــل شــده از حضــرت امــام صــادق؟ع؟، ســفر موســی؟ع؟ بــرای دریافــت علــم از 

عبــد صالــح، پــس از نبــوت ایشــان و دریافــت الــواح و بــروز معجــزات ُنه گانــه و غــرق فرعــون بــوده 
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ــه  ــزد او رفت ــی ن ــا فروتن ــش، ب ــری در دان ــا وجــود برت ــه، 1385، ج 1، 60( و موســی؟ع؟ ب  )ابن بابوی

اســت.  )عیاشــی، 1380: ج 2، 330( ایــن رویــداد نشــان می دهــد کــه انســان در هــر رتبــه و ســنی 

کــه باشــد، بــاز بایــد بــرای کســب علــم و افزایــِش آگاهــی تــالش کنــد.  )حســینی، 1389، 192(

ــه حضــرت موســی؟ع؟،  ــران از جمل ــِی پیامب ــردِی دانش دوســتی و دانش طلب ــه ی ف ــارغ از جنب ف

بایــد بــه نقــش آنــان در گســترش علــم نیــز توجــه کــرد. پیامبــران خــدا همــواره بــه دنبــال گســترش 

ــوَن«  ــال َتْعِقُل ــْن ُدوِن اهَّلِل َأَف ــُدوَن ِم ــا َتْعُب ــْم َو ِلم ــم؟ع؟ در »ُأفٍّ َلُك ــد. ابراهی ــت بودن ــر و عقالنی تفک

ــال  ــذی َفَطَرنــي  َأَف ــى الَّ ــِرَي ِإالَّ َعَل ــرًا ِإْن َأْج ــِه َأْج ــَئُلُكْم َعَلْي ــْوِم ال َأْس ــا َق )انبيــاء: 67(، هــود؟ع؟ در »ي

ــْم  ــى  َو ُيریک ــِي اهَّلُل اْلَمْوت ــَك ُيْح ــا َكذِل ــوُه ِبَبْعِضه ــا اْضِرُب ــوَن« )هــود: 51(، موســی؟ع؟ در »َفُقْلن َتْعِقُل

ــُه  ــُت َو َل ــي  َو ُيمي ــذی ُيْحي ــَو الَّ ــم؟ص؟ در »َو ُه ــر اعظ ــره: 73( و پیامب ــوَن« )بق ــْم َتْعِقُل ُك ــِه َلَعلَّ آياِت

ــای فشــرده اند. ــن دعــوت پ ــر ای ــون: 80( ب ــوَن« )مؤمن ــال َتْعِقُل ــاِر َأَف ه ــِل َو النَّ ْي ــالُف اللَّ اْخِت

ــد  ــارس مانن ــاِن پ ــت دانای ــش و حکم ــراق، دان ــة االش ــاب حکم ــه ی کت ــراق در مقدم ــیخ اش ش

ــهروردی،  ــت.  )س ــته اس ــى دانس ــران اله ــاى پیامب ــر را از آموزه ه ــتر و بوذرجمه ــف، فرشوش جاماس

)11 1372، ج 2، 

حکمــای مســلمان بــر ایــن باورنــد کــه فالســفه ی یونانــی نــور حکمــت خــود را از چــراغ انبیــاء 

گرفته انــد و مشــخصًا فیثاغــورس حکمــت را در مصــر از ســلیمان نبــی؟ع؟ آموختــه اســت. در نتیجــه، 

تأثیرگــذاری جهانــی فلســفه مشــاء و تمــدن یونــان باســتان، ریشــه در افــکار پیامبــران دارد. )فخــری، 

)328 ،1372

ــر اندیشــه و  ــی؛ ب ــه زیرســاخت فرهنگ هــای پیشــرفته و تمدن هــای عال ــکار نیســت ک ــل ان                                                     قاب

عقــل پایه گــذاری شــده اســت و شــاید از ایــن روســت کــه بخشــی از پژوهش گــران بــر ایــن باورنــد 

ــار  ــن و وحــی در اختی ــاز را دی ــاره اى از دانش هــاى مــورد نی ــه در مســیر شــکل گیری تمدن هــا، پ ک

بشــر گذاشــته و شــمارى از پیامبــران الهــى از راه دریافت هــاى وحیانــى خــود، علــوم و صنعت هایــى 

را در میــان بشــر بنیــان نهاده انــد.

ــد و ســپس  ــذارى کرده ان ــران پایه گ ــا و پیشــه ها را پیامب ــه ی دانش ه ــه هم ــد ک برخــی معتقدن

بشــر بــه گســترش و تکمیــل آن هــا پرداختــه اســت.  )حجــازی، بی تــا، 59( بــه نقــل از یوســفوس 

مــورخ آورده انــد: ابراهیــم خلیــل؟ع؟ علــم حســاب را بــا خــود از کلــده )بین النهریــن( بــه مصــر آورده 

اســت.  )دورانــت، 1372، ج 1، 215(

ــا  ــکوفایی تمدن ه ــود در ش ــان خ ــم عقل بنی ــا تعالی ــران ب ــت پیامب ــوان گف ــوع می ت در مجم
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

ــا  ــا احاطــه ای کــه بــه تمــدن بــزرگ مصــر داشــت، ب نقــش داشــته اند. حضــرت موســی؟ع؟ نیــز ب

ــاد. ــا نه ــزرگ را بن ــی ب ــای تمدن ــل، پایه ه ــه تعق ــوم ب ــرر ق ــوت مک ــف آن و دع ــاط ضع زدودن نق

4- اراده و پشتکار

ــا  ــد و ب ــرج ندادن ــه خ ــتی ب ــه سس ــت ک ــی اس ــالش ملت های ــل ت ــور حاص ــای نام تمدن ه

ــا  ــم و پشــتکار خســتگی ناپذیر ب ــن اراده ی محک ــد. ای ــش رفتن ــی پی اراده و پشــتکار در مســیر تعال

عمل گرایــِی پایه گــذاِر تمــدن؛ نســبت مســتقیم دارد.

گزارش هایــی از کار و تــالش و اشــتغال برخــی پیامبــران در دســت اســت. بنــا بــر روایــات، حضرت 

ادریــس؟ع؟ خیــاط، حضــرت نــوح؟ع؟ نّجــار، حضــرت ابراهیــم؟ع؟ پارچه فــروش، حضــرت داوود؟ع؟ 

زره ســاز و حضــرت آدم؟ع؟ كشــاورز بوده انــد و حضــرت ســلیمان؟ع؟  نیــز در زمــان حكومتــش، زنبیــل  

ــی،  ــم، موس ــا: ج 5، 509( ابراهی ــی، بی ت ــرد.  )حق ــاش مى ك ــرار مع ــروش آن ام ــا ف ــت و ب مى باف

شــعیب؟مهع؟، و نبــی اکــرم؟ص؟ نیــز دامــداری می کردنــد.  )مجلســی، 1403، ج 100، 56(

ــازی:  ــتی س ــوح؟ع؟ در کش ــاره دارد: ن ــا اش ــی صنعت ه ــران در برخ ــتازی پیامب ــه پیش ــرآن ب ق

»َفَأْوَحْينــا ِإَلْيــِه َأِن اْصَنــِع اْلُفْلــَك ِبَأْعُيِننــا َو َوْحِينــا ...« )مؤمنــون: 27(، داوود؟ع؟ در حرفــه ی فلــزکاری 

ــاء: 80( و  ــْم ...« )انبی ــوٍس َلُك ــَة َلُب ــاُه َصْنَع ْمن ــَد« )ســبأ: 10(، »َو َعلَّ ــُه اْلَحدي ــا َل و زره ســازی: »... َو َأَلنَّ

ســلیمان؟ع؟ در معمــاری، تندیــس و ســاخت ظــروف: »... َو َأَســْلنا َلــُه َعْيــَن اْلِقْطــِر ... َيْعَمُلــوَن َلــُه 

ــُدوٍر راِســياٍت ...« )ســبأ: 12 ـ 13( مــا َيشــاُء ِمــْن َمحاريــَب َو َتماثيــَل َو ِجفــاٍن َكاْلَجــواِب َو ُق

موســى؟ع؟ پــس از گریــز از مصــر، هنگامــی کــه نــزد شــعیب؟ع؟ رســید، ســال ها بــرای او چوپانی 

کــرد )قصــص: 25-27( و وقتــی مــورد خطــاب وحــی قــرار گرفــت، بــه همــان کار مشــغول بــود: »َو 

ــُؤا َعَلیهــا َو َأُهــشُّ ِبهــا َعلــى  َغَنِمــی َو ِلــی ِفیهــا  مــا ِتْلــَك ِبیِمیِنــَك یــا ُموســى  قــاَل ِهــی َعصــای َأَتَوكَّ

َمــآِرُب ُأْخــرى« )طــه: 18-17(

از نبــی اعظــم؟ص؟ روایــت شــده اســت: »ُبِعــَث موَســى و هــَو راعــى غَنــم«  )متقــی هنــدی، 1401، 

ج 14، 183( پشــتکار و اراده ی موســی؟ع؟ منحصــر بــه فعالیــت شــغلی او نبــود، بلکــه در صحنه هــای 

دیگــر به ویــژه در عرصــه ی پیامبــری نمــود آشــکاری داشــت.

عــزم راســخ و پشــتکار موســی؟ع؟ در ســال های رســالت، او را در جایــگاه رهبــری قــوی بــر قومــی 

بــزرگ قــرار داد و او کــه در آغــاز یــک نفــر بــود، توانســت هــزاران نفــر را در مســیر اهــداف الهــی 

خــود متحــد کنــد. اراده ی ســترگ موســی؟ع؟ از داســتان همراهــی او بــا خضــر؟ع؟ آشــکار اســت. 

ــَع  ــَغ َمْجَم ــى َأْبُل ــَرُح َحتَّ ــد: »... ال َأْب ــوی می گوی ــا اراده ای ق ــتاد، ب ــن اس ــش از یافت ــه پی آن گاه ک

اْلَبْحَریــِن َأْو َأْمِضــی ُحُقبــًا« )كهــف: 60( اراده محکــم او در یافتــن آن عبــد صالــح در رفتارهــای دیگــر 
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ــب  ــه موج ــود ک ــتکار ب ــود. آن اراده و پش ــاهده می ش ــی مش ــه خوب ــالت ب ــای رس ــز در ایف او نی

شــد موســی؟ع؟ بــا تــوکل بــر پــروردگارش بی واهمــه از عظمــت تمــدن مصــر و حکومــت قدرتمنــد 

فرعــون، مبــارزه ای خســتگی ناپذیر را در پیــش گیــرد و ســرانجام پیروزمندانــه قــوم ســتمدیده اش را 

بــه فرهنــگ و تمدنــی نویــن هدایــت نمایــد.

5.امیدواری:

ــت  ــای مثب ــوی رخداده ــه س ــرایط ب ــر ش ــک و تغیی ــوادث نی ــاِر ح ــوم انتظ ــه مفه ــدواری ب امی

اســت. امــام خمینــی؟هر؟: الزمــه معرفــت خداونــد را امیــد كامــل بــه حــق و رحمــت او می دانــد: 

ــى.  )خمینــی، 1382،  ــه خــداى تعال ــدأ حصــول رجــاء، حســن ظــن ب رجــاء از فطریــات اســت و مب

)130-129

ــرون  ــدرت انســانی بی ــه آنچــه را از ق ــت می شــمرد ک ــالش و حرک ــی ت ــدواری را نوع ــی امی نراق

اســت، بــه خــدا ســپرده، برون رفــت از گرفتاری هــا را از او می خواهــد: امیــدوارى و رجــاء، در وقتــى 

اســت كــه آدمــى توّقــع محبوبــى را داشــته باشــد كــه جمــع آورى اســبابى را كــه در دســت او هســت 

كــرده باشــد، و دیگــر چیــزى نمانــده باشــد مگــر آنچــه را كــه از قــدرت او بیــرون اســت، كــه فضــل 

و كــرم خداســت ... . احادیــث و اخبــارى كــه در ترغیــب بــه رجــاء و امیــدوارى بــه خــدا، و وســعت 

ــل  ــا عم ــت را ب ــت رحم ــه چشم داش ــانى ك ــه كس ــت ب ــوص اس ــیده، مخص ــت او رس ــو و رحم عف

خالــص داشــته باشــند و بــه دنیــا و لــذت آن فــرو نرفتــه باشــند.  )نراقــی، 1378، 202(

امیــدواری توهــم و خیال بافــی نیســت، بلکــه جنبــه ی عملــی و حرکت آفریــن دارد. امیــد؛ 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــزی ب ــرد و برنامه ری ــر می گی ــا را در ب ــه هدف ه ــیدن ب ــاوت رس ــای متف راه ه

ــران، 1395( ــز و دیگ ــد.  )پروی ــاء می بخش ــداف را ارتق اه

هیــچ تمدنــی بــا نومیــدی و افســردگی پیــش نرفتــه اســت. در تاریــخ زندگــی انبیــاء نیــز هیــچ 

ــده ای  ــرای آین ــت ب ــد و مقاوم ــا ســخن از امی ــه ج ــه هم ــه چشــم نمی خــورد، بلک ــدی ب ــا نومی ج

خــوب و زیباســت.  )محمــدی ری شــهری، 1368، 32(

موســی؟ع؟ در شــرایطی رهبــری قــوم بنی اســرائیل را در دســت گرفــت کــه سلســله ی قدرتمنــدی 

ــود.  ــل در اوج شــکوفایی و پیشــرفت ب ــرد و تمــدن حــوزه ی نی ــر مصــر حکومــت می ک ــه ب از فراعن

ایــن مــرد کــه ســال ها دور از وطــن زیســته و حــاال یــک چوپــان ســاده اســت، چگونــه می توانــد در 

برابــر نماینــده ی تمــدن کهــن مصــر بایســتد؟ چگونــه فرعــون را مجــاب کنــد یــا بــر او چیــره شــود؟

موســی؟ع؟ به عنــوان پیشــوایی دانــا و کاردان و آینده نگــر، وظیفــه داشــت بــا تزریــق امیــد بــه 

ــا  ــان را ب ــن منظــور، پیوســته مؤمن ــد. بدی ــری کن ــأس و خســتگی بنی اســرائیل جلوگی ــه، از ی جامع
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شماره دوم

پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

بیــان آیــات الهــی و الطــاف خداونــدی بــه نجــات و پیــروزی بــر فرعــون ســتمکار امیــدوار می ســاخت.

هنــگام گریــز از مصــر بــه ســوی مدیــن، موســی؟ع؟ کــه تنهاســت و راه را هــم نمی شناســد، ذره ای 

ــی َأْن یْهِدیِنــی َســواَء  ــَه ِتْلقــاَء َمْدیــَن قــاَل َعســى  َربِّ ــا َتَوجَّ نومیــدی بــه خــود راه نمی دهــد: »َو َلمَّ

ــِبیِل« )قصــص: 22(. اصــواًل ناامیــدی در شــخصیت موســى؟ع؟ راه نــدارد. در عرصــه ی زندگــی  السَّ

فــردی، آن گاه کــه بــا خانــواده اش در بیابــان راه گــم کــرده اســت، آتشــی می بینــد و بــه امیــد پیــدا 

ــی آَنْســُت  ْهِلــِه اْمُكُثــوا ِإنِّ كــردن راه یــا گرماِیــش به ســوی آن حرکــت می کنــد: »ِإْذ َرأى  نــارًا َفقــاَل ِلَ

ــاِر ُهــدًى« )طــه: 10(. ــی آِتیُكــْم ِمْنهــا ِبَقَبــٍس َأْو َأِجــُد َعَلــى النَّ نــارًا َلَعلِّ

موســی؟ع؟ مأمــور بــه دعــوت فرعــون بــه توحیــد می شــود و امیــدوار اســت بتوانــد ایــن دعــوت 

ــرس از  ــی ت ــات: 18(، حت ــَى« )نازع ــَى َأن َتَزك ــَك ِإل ــل لَّ ــْل َه ــاند: »َفُق ــو برس ــرانجامی نیک ــه س را ب

ــُرَط  ــاُف َأن َيْف ــا َنَخ َن ــا ِإنَّ َن ــااَل َربَّ ــاز نمــی دارد: »َق ــز وی را از ایــن آرزو ب شــکنجه ی ســخت و مــرگ نی

ــَمُع َو َأَرى«  )طــه: 46-45( ــا َأْس ــِى َمَعُكَم ن ــا ِإنَّ ــاَل اَل تَخاَف ــى َق ــا َأْو َأن َيْطَغ َعَلْيَن

در ســخت ترین صحنــه ی رهبــری حضــرت موســی؟ع؟ در میــان بنی اســرائیل، آنجــا کــه قــوم در 

حــال کــوچ از مصــر هســتند و دریــا پیــش رو و لشــکر عظیــم فرعــون پشــت ســر در تعقیــب آنهاینــد، 

ــا َتــراَءا اْلَجْمعــاِن قــاَل  موســی؟ع؟ بــا  اطمینــان خاطــر و امیــدی ژرف؛ خبــر از رهایــی می دهــد: »َفَلمَّ

ــی َســیْهِدیِن« )شــعراء: 62-61( ــا َلُمْدَرُكــوَن  قــاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعــی َربِّ َأْصحــاُب ُموســى  ِإنَّ

ــن  ــر از ای ــه ای دیگ ــز نمون ــراف: 129( نی ــرائیل )اع ــت بنى اس ــان و حاكمی ــودى فرعونی آرزوی ناب

امیــدواری اســت. تکــرار ایــن امیدبخشــی، موجــب شــد مؤمنــان بنی اســرائیل نیــز روحیــه ای امیدوار 

ــود  ــدواری وج ــن امی ــر ای ــوند. اگ ــده نش ــخت و مأیوس کنن ــای س ــلیم صحنه ه ــد و تس ــدا کنن پی

ــذارِی  ــروج و پایه گ ــداد خ ــاخت و رخ ــزل می س ــوم را متزل ــی، ق ــتگی و بهانه جوی ــت، خس نداش

ــت. ــکل نمی گرف ــز ش ــن نی ــدن نوی تم

6.آزادی خواهی:

آزادی نعمــت واالی خداونــد اســت کــه بســتر مناســبی را بــرای شــکوفایی اســتعدادهای طبقــات 

مختلــف جامعــه فراهــم مــی آورد. بــا ایــن شــکوفایی اســت کــه فرهنــگ رشــد می کنــد و تمدن هــا 

ــته، از  ــه ی بس ــا جامع ــتبد ی ــان مس ــود حاکم ــر وج ــت به خاط ــن نعم ــد. گاه ای ــکل می گیرن ش

انســان ها ســلب می شــود.

حرکـت های آزادی خواهـانه با رهایی افکار و اندیشـه ها و توجه به توانـایی های پراکنـده در جامـعه، 

فارغ از طبـقه و نژاد، مسیـر جامـعه را بـه سـوی ساختِن تمدن پیشـرفته و بالنـده هموار می کنـد.

ــد.  ــود بوده ان ــت خ ــان ها و ام ــرای انس ــدن آزادی ب ــدد بازگردان ــواره در ص ــی هم ــران اله رهب
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ــان ها  ــارت دهنده ی آزادی انس ــه بش ــد ک ــح می کن ــرم؟ص؟ تصری ــول اک ــاره ی رس ــم درب ــرآن کری ق

تــی   ْغــالَل الَّ ــْم ِإْصَرُهــْم َو اْلَ ــذی ... َو یَضــُع َعْنُه ــی الَّ مِّ ــی اْلُ ِب ُســوَل النَّ ــوَن الرَّ ِبُع ذیــَن یتَّ بوده انــد: »الَّ

ــراف: 157( ــْم ...« )اع ــْت َعَلیِه كاَن

در تاریــخ آمــده اســت: یکــی از فراعنــه کــه مــردی دیوانه مــزاج بــود، بــه هــوِس افراشــتن بناهــای 

ــن منظــور  ــرای انجــام ای ــه ب ــاد. البت ــم و ســاختن شــهرها و تأســیس معبدهــای باشــکوه افت عظی

حاجــت بــه کارگــر بســیار داشــت. پــس روی توجــه بــه اســرائیلیان آورد کــه در نواحی شــمال شــرقی 

ملــک او ســاکن بودنــد و آن هــا را بــه بندگــی گرفــت و بــه عملگــی گماشــت و بــه ضــرب تازیانــه در 

سراســر ناحیــه ی شــمال ملــک خــود بــه اعمــال شــاقه واداشــت.  )نــاس، 1393، 491(

ــج ســخت  ــه عــذاب و رن ــرآن از آن ب ــه ق ــوم بســیار ســخت گرفــت، چنان ک ــن ق ــر ای فرعــون ب

ــْم  ــوَن َأْبناَءُك ُح ــذاِب ُيَذبِّ ــوَء اْلَع ــوُموَنُكْم ُس ــْوَن َيُس ــْن آِل ِفْرَع ــْم ِم ْيناُك ــرده اســت: »َو ِإْذ َنجَّ ــر ک تعبی

ــر  ــون ب ــه فرع ــی ک ــوار اجتماع ــل و اوضــاع ناگ ــی، قت ــره : 49( بردگ ــَتْحُيوَن ِنســاَءُكْم ...« )بق َو َيْس

ــت. ــمار می رف ــه ش ــى؟ع؟ ب ــای موس ــود، از دغدغه ه ــرده ب ــل ک ــرائیل تحمی بنی اس

وى در نخســتین گفتگــو بــا فرعــون خواســتار آزادى قــوم ســتمدیده ی بنى اســرائیل می شــود: »َو 

ــی َرُســوٌل ِمــْن َربِّ اْلعاَلِمیــَن  َحِقیــٌق َعلــى  َأْن ال َأُقــوَل َعَلــى اهَّلِل ِإالَّ اْلَحــَق   قــاَل ُموســى  یــا ِفْرَعــْوُن ِإنِّ

ــتثمار  ــرده داری و اس ــل ب ــه دلی ــون را ب ــراف: 104-105( و فرع ــراِئیَل« )اع ــی ِإْس ــی َبِن ــْل َمِع ... َفَأْرِس

ــْدَت َبِنــی ِإْســراِئیَل« )شــعراء: 26( هــا َعَلــی َأْن َعبَّ بنى اســرائیل ســرزنش می كنــد: »َو ِتْلــَك ِنْعَمــٌة َتُمنُّ

ایــن روحیــه ی آزادی خواهــی بــود کــه از قــوم ســتمکش بنی اســرائیل مردمــی ســرکش ســاخت 

کــه نظــم فرعونــی را بــر هــم زدنــد و حکومــت طاغــوِت وقــت را بــه زیــر کشــیدند. خــروج آنــان از 

دل تمــدن مصــر موجــب زایــش تمدنــی دیگــر در پرتــو فرمان هــای الهــی تــورات شــد کــه ســال ها 

ــید. ــه می درخش در منطق

7. سازمان دهی و حکومت:

ــی ُحْكمــًا َو َجَعَلِنــی  موســی؟ع؟ دارای مقــام حكــم و داورى بیــن مــردم بــود: »... َفَوَهــَب ِلــی َربِّ

ــَن اْلُمْرَســِلیَن« )شــعراء: 21( عالمــه طباطبایــی؟هر؟ ذیــل ایــن آیــه معنــاى حكــم را قضــاوت بــه  ِم

حــق در خوبــى و يــا بــدى یــک عمــل، و تطبيــق عمــل بــا آن قضــاوت دانســته کــه ايــن قضــاوِت بــه 

حــق همــان اســت كــه بــه انبيــاء داده مى شــود.  )طباطبایــی، 1374، ج 15، 366(

از کارهــای مهــم موســی؟ع؟، ســازمان دهی بنی اســرائیل در مصــر و ایجــاد وحــدت میــان آنــان 

بــود . بدیــن منظــور تشــکیل تیــم کاری و جــذب عناصــر هم فکــر مــد نظــر وی قــرار گرفــت.

گام نخســتین حرکــت موســی؟ع؟، درخواســت از خدا بــرای همراهی و مشــارکت بــرادر توانمندش 
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هــارون؟ع؟ در امــر رســالت بــود کــه اجابــت شــد. )طــه: 29-32( جانشــینی هــارون؟ع؟ بــه جــای 

ــه  ــب خلیف ــار نص ــرائیل و اختی ــر بنى اس ــان ب ــت ایش ــانگر والی ــات، نش ــان میق ــی؟ع؟ در زم موس

ِخیــِه هــاُروَن اْخُلْفِنــی ِفــی  اســت کــه یــک اختیــار حاکمیتــی تلقــی می شــود: »... َو قــاَل ُموســى  ِلَ

ِبــْع  َســِبیَل اْلُمْفِســِدیَن« )اعــراف: 142( َقْوِمــی َو َأْصِلــْح َو ال َتتَّ

واژه ی »َأْصِلــْح« بیانگــر ُبعــد حاکمیتــی و مدیریتــی اســت کــه بــه هــارون؟ع؟ تفویــض شــده و از 

او خواســته تــا امــور جامعــه را در غیبــت موســی؟ع؟ اصــالح کنــد، شــاهد مطلــب هــم بازخواســت 

موســی؟ع؟ از جانشــین خــود، پــس از بازگشــت از میقــات اســت.  )طیــب، 1369، ج 5، 449(

ــْي  ــُم اْثَن ــا ِمْنُه ــرائيَل َو َبَعْثن ــي  ِإْس ــاَق َبن ــَذ اهَّلُل ميث ــْد َأَخ ــود: »َو َلَق ــان ب ــدی تعییــن نقیب گام بع

َعَشــَر َنقيبــًا ...« )مائــده: 12( موســى؟ع؟ توانســت از همــان آغــاز خــروج از مصــر، از پیونــد دوازده 

قبیلــه ی بنى اســرائیل دولــت و ملتــى فدراتیــو پدیــد آورد کــه همــکاران و کارگــزاران او در مدیریــت 

ــد.  ــذار ش ــبط واگ ــن دوازده س ــى از ای ــه یك ــه ب ــن مجموع ــش از ای ــر بخ ــد. اداره ی ه ــوم بودن ق

ــر  ــه ه ــت ك ــس اس ــب، دوازده رئي ــن دوازده نقي ــور از اي ــرًا منظ ــران، 1383، ج 2، 407( ظاه  )مه

یــک بــر یکــى از اســباط دوازده گانــه ی بنى اســرائيل رياســت داشــتند و بــه منزلــه ی والــى، كارهــاى 

ــن دوازده  ــه اي ــبتى ك ــد. نس ــت می کردن ــان اطاع ــوم از آن ــراد ق ــد و اف ــه مى دادن ــان را فيصل آن

نقيــب بــه دوازده تيــره ی بنى اســرائيل داشــتند، نظيــر نســبتى بــوده كــه اولى االمــر بــه افــراد ايــن 

امــت دارنــد. در حقيقــت مرجــع مــردم در امــور ديــن و دنيــاى آنــان بودنــد. البتــه آنــان وحــی از 

آســمان نمى گرفتنــد و شــريعت تشــريع نمى كردنــد، كار وحــى و تشــريع شــرايع تنهــا بــه عهــده ی 

ــب، 1369، ج 4، 319( ــی، 1374، ج 5، 390؛ طی ــود. )طباطبای ــى؟ع؟ ب موس

ــت  ــی؟ع؟ را در جه ــت موس ــیم کار می توانس ــن تقس ــوم، ای ــاد ق ــت زی ــه جمعی ــه ب ــا توج ب

ــرار  ــار او ق ــبی را در اختی ــی مناس ــبکه ی تبلیغ ــد و ش ــاری کن ــرائیل ی ــه بنی اس ــر ب ــانی بهت پیام رس

دهــد تــا قوانیــن وحیانــی را در میــان آنــان بگســتراند. برخــی از همیــن نیروهــا چــون یوشــع بــن 

ــم  ــرائیل را فراه ــدن بنی اس ــه ی تم ــلیم زمین ــخیر اورش ــا تس ــدند و ب ــذاران ش ــدًا از تأثیرگ ــون بع ن

ــی، 1430، ج 1، 159( ــد.  )جرجان آوردن

8. نفی ستم و ترویج عدالت:

ــدن  ــترده ش ــا گس ــه ب ــده ک ــاره ش ــی اش ــا و تمدن های ــت امت ه ــه سرگذش ــم ب ــرآن کری در ق

ســتمگری از میــان رفته انــد: »َو َكــْم َقَصْمنــا ِمــْن َقْریــٍة كاَنــْت ظاِلَمــًة َو َأْنَشــْأنا َبْعَدهــا َقْومــًا آَخریــَن« 

ــا ُمْهِلِكــی اْلُقــرى  ِإالَّ َو َأْهُلهــا ظاِلُمــوَن« )قصــص: 59( )انبیــاء: 11(، »... َو مــا ُكنَّ

ــته و  ــران دانس ــت پیامب ــداف بعث ــت را از اه ــترش عدال ــط«، گس ــر »قس ــا تعبی ــم ب ــرآن کری ق
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دین بــاوران را نیــز بــه پاسداشــت آن فراخوانــده اســت: »َلَقــْد َأْرَســْلنا ُرُســَلنا ِباْلَبینــاِت َو َأْنَزْلنــا َمَعُهــُم 

امیــَن  ذیــَن آَمُنــوا ُكوُنــوا َقوَّ ــاُس ِباْلِقْســِط ...« )حدیــد: 25(، »یــا َأیَهــا الَّ اْلِكتــاَب َو اْلمیــزاَن ِلیُقــوَم النَّ

ــِه ...« )نســاء: 135( ِباْلِقْســِط ُشــَهداَء ِللَّ

ْحســاِن ...«  در مــواردی نیــز مســتقیم واژه ی عــدل را بــه کار بــرده اســت: »ِإنَّ اهَّلَل یْأُمــُر ِباْلَعــْدِل َو اْلِ

ــاِس َأْن َتْحُكُمــوا ِباْلَعــْدِل ...« )نســاء : 58( )نحــل: 90(، »... َو ِإذا َحَكْمُتــْم َبیــَن النَّ

»عــدل « بــا »قســط« تفــاوت  دارد؛ عــدل یــا دادگــری یعنــى ســهم هــر كــس را بــه خــود او بدهند و 

مقابــل آن ســتم اســت، امــا قســط یعنــى ســهم كســى را بــه دیگــرى ندهنــد. البتــه اگــر ایــن دو واژه 

به صــورت جــداى از هــم بــه کار رونــد، معنــاى واحــدى دارنــد.  )رضایــی اصفهانــی، 1387، ج 19، 262(

ــه  ــق ب ــت، دادن ح ــه«؛ عدال ــق حق ــاء كل ذی ح ــة اعط ــد: »العدال ــت گفته ان ــف عدال در تعری

حــق دار اســت.  )جــوان، 1336، ج 1، 123( عدالــت بــه معنــای قــرار دادن هــر چیــز در جــای خویــش 

ــه  ــت را پای ــری عدال ــی، 1414، 553( مطه ــریف الرض ــا«  )ش ــوَر َمواِضَعه م ــُع ااْلُ ــْدُل َیَض ــت؛ »َاْلَع اس

ــری، 1389، 19-16( ــد. )مطه ــاع می دان ــازمان اجتم س

ــه و سیاســت  ــد اخــالق، كالم، فق ــون مانن ــوم گوناگ ــه در عل ــت اصطالحــی اســت ك واژه ی عدال

ــز در جــای  ــرار دادن هــر چی ــوم ق ــان مفه ــه هم ــش ب ــم و بی ــه ک ــا هم ــددی دارد، ام ــی متع معان

ــث  ــتردگی بح ــر گس ــت ب ــردی عدال ــاد ف ــت ابع ــن اس ــه ممک ــا ک ــردد. از آنج ــاز می گ ــش ب خوی

ــود. ــز می ش ــی تمرک ــت اجتماع ــر عدال ــتار ب ــن نوش ــد، در ای بیفزای

»جــان رالــز« متفكــر معاصــر، عدالــت را ســاختار بنیانــی جامعــه و نخســتین فضیلــت نهادهــای 

ــه  ــورد توج ــت م ــی عدال ــه ی اجتماع ــن جنب ــی، 1384، 112( ای ــوان کاظم ــد.  )اخ ــی می دان اجتماع

ــْدِل َو  ــُر ِباْلَع اندیشــمندان اســالمی نیــز بــوده اســت. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ در تفســیر »ِإنَّ اهَّلَل یْأُم

ــت  ــت، عدال ــه ایــن اســت كــه مــراد از عدال ــد: ظاهــر ســیاق آی ْحســاِن ...« )نحــل: 90( می گوی اْلِ

اجتماعــى اســت، و آن عبــارت از ایــن اســت كــه بــا هــر یــك از افــراد جامعــه طــورى رفتــار شــود 

كــه مســتحق آن اســت و در جایگاهــى به ســزا جــاى داده شــود.  )طباطبایــی، 1374، ج 12، 479-478(

ْوَلــُة«  )مفید،  ــْلَطاُن َهاَنــِت الدَّ از حضــرت امــام رضــا؟ع؟ روایــت شــده کــه فرمودنــد: »ِإَذا َجــاَر السُّ

ــی  ــا در روایت ــن معن ــار شــود. ای ــت سســت و بى اعتب ــد، دول 1413، 310(؛ هــر گاه ســلطان ســتم كن

دیگــر به صــورت »الملــک یبقــی مــع الکفــر و الیبقــی مــع الظلــم« بیــان گردیــده اســت.

ــو را از  ــرورش اندیشــه های ن ــه ی شــکوفایی اســتعدادها و پ ــی و گســترش ســتم، زمین بی عدالت

بیــن می بــرد. وقتــی عدالــت اجتماعــی بی رنــگ شــود، پایــه ی ســازماِن جامعــه تخریــب گردیــده، 

حــق بــه صاحــب حــق نمی رســد. آن گاه افــراد اجتمــاع نیــز حقــوق یکدیگــر را رعایــت نمی کننــد و 
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انســان ها، هــم در بعــد فــردی و هــم اجتماعــی دچــار آســیب جــدی می شــوند. چنیــن جامعــه ای 

دچــار نابــودی فرهنــگ و ســقوط تمدنــی خواهــد شــد، چنان کــه بســیاری از تمدن هــا و ملت هــای 

پیشــین، بــا ارتــکاب ظلــم، زمینــه ی عــذاب و نابــودی خــود را فراهــم کردنــد و هــر یــک بــه گونــه ای 

از صفحــه ی روزگار محــو شــدند:

ْرَض  یَحــُة َو ِمْنُهــْم َمْن َخَســْفنا ِبــِه اْلَ »... َفِمْنُهــْم َمــْن َأْرَســْلنا َعَلیــِه حاِصبــًا َو ِمْنُهــْم َمــْن َأَخَذْتــُه الصَّ

َو ِمْنُهــْم َمــْن َأْغَرْقنــا َو مــا كاَن اهَّلُل ِلَیْظِلَمُهــْم َو لِكــْن كاُنــوا َأْنُفَســُهْم َیْظِلُمــوَن« )عنکبــوت: 40(

پــس از آن امت هــا، قــوم فرعــون نیــز کــه صاحــب تمدنــی عظیــم بودنــد، در برابــر موســی؟ع؟ 

ــری  ــرائیل اث ــر بنی اس ــتم ب ــرک س ــرای ت ــر ب ــاری پیامب ــد. پافش ــروی نکردن ــق پی ــتادند و از ح ایس

ــمِّ  ــی اْلی ــْم ِف ــوَدُه َفَنَبْذناُه ــاُه َو ُجُن ــار دچــار شــدند: »َفَأَخْذن ــه ســرانجامی خفت ب ــان ب نداشــت و آن

ــَن« )قصــص: 40( اِلمی ــُة الظَّ ــَف كاَن عاِقَب ــْر َكی َفاْنُظ

تالش هــای موســی؟ع؟ از نخســتین رویارویــی بــا فرعــون بــر ستم ســتیزی متمرکــز بــود و چــون 

دیگــر پیامبــران فرمــان داشــت تــا قســط را در میــان مــردم برپــا دارد. او از کودکــی در دربــار فرعــون 

ــود. بدیــن خاطــر  ــی درک کــرده ب ــه خوب ــه و شــکاف طبقاتــی و اجتماعــی مصــر را ب ــرورش یافت پ

پــس از خــروج نیــز مراقبــت می کــرد تــا جامعــه بنی اســرائیل بــه مصایــب فرعونیــان دچــار نشــود. 

ــا بغــی قــارون در همیــن  کوشــش موســی؟ع؟ بــرای گســترش فضائــل اخالقــی و برخــورد وی را ب

ــت  ــرای پرداخــت زکات گامــی در جهــت عدال ــوان تحلیــل کــرد. دســتور موســی؟ع؟ ب جهــت می ت

اقتصــادی و اجتماعــی بــود کــه قــارون از آن ســر بــاز زد. قــارون نمــاد اشــرافی گری و عدالت ســتیزی 

در آن جامعــه بــود و موســی؟ع؟ بــا شــدت تمــام بــا او برخــورد کــرد تــا تمــدن نوپــای بنی اســرائیل 

را از ایــن آفــت نــگاه دارد.   

9. بهره مندی از نقاط قوت دیگر تمدن ها:

شــیوه ی  همــواره  مغلــوب،  تمدن هــای  اندیشــه های  حتــی  و  نشــانه ها  آثــار،  نابــودی 

حکومت هــای پیــروز بــوده اســت؛ همچــون حملــه ی رامســس دوم بــه قــوم هیتــی )نبــرد قــادش( 

و یــورش اســکندر مقدونــی بــه ایــران. ایــن تعــرض بــه تمدن هــای دیگــر در قــرآن کریــم هــم مــورد 

ــوا  ــوَك ِإذا َدَخُل ــد: »... ِإنَّ اْلُمُل ــه ی ســبأ می فرمای ــول ملک ــه از ق ــه اســت، آنجــا ک ــرار گرفت اشــاره ق

ــة ...« )نمــل: 34( ــا َأِذلَّ َة َأْهِله ــزَّ ــوا َأِع ــُدوها َو َجَعُل ــًة َأْفَس َقْری

ــا پــرورش در کاخ فرعــون،  حضــرت موســی؟ع؟ در روزگار تمــدن پــرآوازه ی مصــر می زیســت و ب

کامــاًل بــا آن تمــدن آشــنا بــود. او در برخــورد بــا فرعــون -امپراتــور قدرتمنــد تمــدن مصــر- خــود را 

ــا َرُســوُل َربِّ اْلعاَلِمیــَن« )شــعراء: 16( و او را بــه پاکــِی  فرســتاده ی پــروردگار جهانیــان شــمرد: »... ِإنَّ
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ــی بنی اســرائیل را از او  ــات: 18(. ســپس رهای ــى« )نازع ــى  َأْن َتَزكَّ ــَك ِإل ــْل َل ــد: »... َه جــان فراخوان

ْبُهــْم ...« )طــه: 47(. خواســت: »... َفَأْرِســْل َمَعنــا َبِنــی ِإْســراِئیَل َو ال ُتَعذِّ

ــر آن آگاه  ــم ب ــگ حاک ــار و فرهن ــه از درون درب ــون می فرســتد ک ــزد فرع ــه ن ــد کســی را ب خداون

اســت و ســال ها در آن محیــط زیســته و روابــط و تشــریفاتش را می دانــد. موســی؟ع؟ کــه عظمــت 

ــی  ــه ی زمان ــرده، در فاصل ــس ک ــن لم ــون مدی ــا چ ــر تمدن ه ــا دیگ ــه ب ــر را در مقایس ــدن مص تم

رویارویــی بــا فرعــون در کاخ تــا غــرق شــدن او، چگونــه بــا ایــن تمــدن روبــرو می شــود؟ پــس از 

ــد؟  ــر می آی ــی ب ــوع تمدن ــی چــه ن ــا بنی اســرائیل در پ ــون و خــروج از مصــر، ب شکســت فرع

ــكّل ِریــٍع َءایــًة  ــوَن ِب قــرآن داســتان هــود؟ع؟ را نقــل کــرده کــه بــه قــوم خــود می گویــد: »َأَتْبُن

ــُدوَن« )شــعراء: 129-128( ــْم تَخُل ُك ــَع َلَعلَّ ِخــُذوَن َمَصاِن ــوَن َو َتتَّ َتْعَبُث

ــد،  ــاط بلن ــود؟ع؟ در نق ــوم ه ــا ق ــت. گوي ــن اس ــدى از زمي ــه ی بلن ــاى نقط ــه معن ــع« ب »ري

ســاختمان هايى مى ســاختند، تــا بــراى گــردش و تفريــح بــه آن جــا برونــد، صرفــًا بــرای فخرفروشــی 

و پيــروى از هــوا و هــوس. كلمــه »مصانــع« نیــز چنــان كــه گفته انــد بــه معنــاى قلعه هــاى محكــم 

ــی، 1374، ج 15، 422-421( ــت.  )طباطبای ــى اس ــاختمان هاى عال ــتوار و س ــاى اس و قصره

ــان  ــد، در می ــغول بودن ــکوهمند مش ــای ش ــاخت بناه ــه س ــز ب ــان نی ــه فرعونی ــود آن ک ــا وج ب

ــن  ــده نمی شــود و ای ــا دی ــا آن تالش ه ــارزه ب ــون مب ــا مضم ــزی ب ســخنان بســیاِر موســی؟ع؟ چی

خــود موضــوع پژوهشــی دیگــر اســت تــا تفــاوت ایــن دو نــوع برخــورد -در صــورت اثبــات- تحلیــل 

شــود. آیــات قــرآن رفتــار و حرکتــی کــه نشــانگر نفــی مظاهــر تمدنــی مصــر باشــد، از موســی؟ع؟ 

نقــل نکــرده اســت، مگــر موضــوع یگانه پرســتی کــه خــط قرمــز همــه ی پیامبــران اســت و همچنیــن 

زدودن خرافه هــا و اســارت های بشــری.

ایــن روش در ســنت پیامبــر اعظــم؟ص؟ نیــز دیــده می شــود کــه نقــاط مثبــت دیگــر تمدن هــا را 

ــد. ــدن پیشــین می گردی ــوت تم ــن از ق ــدن نوی ــدی تم ــن موجــب بهره من ــد و ای رد نمی کردن

10. مبارزه با انحراف و خرافه گرایی:

ــاد، 1414،  ــن عب ــن اســت.  )اب ــج رفت ــل شــدن، برگشــتن  و ک ــای مای ــه معن انحــراف در لغــت ب

ــا  ــه ب ــا گروهــی؛ ک ــردی ی ــار ف ــارس، 1399، ج 2، 42-43( برخــی انحــراف را »رفت ــن ف ج 3، 82(  )اب

الگوهــا و هنجارهــای جامعــه انطبــاق نــدارد«  )شــیخاوندی، 1373، 37( و یــا »رفتــار هنجارشــکن« 

دانســته اند.  )ســلیمی و داوری، 1380، 222(

ــف  ــد« تعری ــت خداون ــت و رضای ــی خلق ــداف اصل ــراف را »دوری از اه ــی انح ــدگاه دین از دی

ــدن.  ــه تم ــوط ب ــه مرب ــد و چ ــرد باش ــه ف ــوط ب ــاوری مرب ــی و کج ب ــن کج اندیش ــه ای ــد، چ کرده ان
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

 )مدرســی، 1419، ج 9، 455(

ــب موهــوم اســت.  ــان و مطال ــد بی بنی ــوده، عقای ــای ســخنان بیه ــه معن ــت ب ــه در لغ ــا ُخراف ام

 )دهخــدا، 1344، ج 21، 387( باورهــای بی اســاس كــه بــا عقــل و منطــق و واقعیــت ســازگاری نداشــته 

باشــد. امــروزه خرافــات نــه تنهــا بــه حوزه هــای ســنتی زندگــی افــراد، بلكــه بــه حــوزه ی نویــن زندگــی 

هــم رســوخ كــرده و زیــر نقــاب بــه ظاهــر فردگــرای جامعــه ی نویــن، اشــتیاق گســترده نســبت بــه 

پدیده هــای اســرارآمیز، فزونــی یافتــه اســت.  )فروغــی و عســگری مقــدم، 1388، 163-162(

ــل: 24(،  ــد )نح ــاطیر« می خواندن ــم را »اس ــرآن کری ــدا، ق ــر کالم خ ــا تحقی ــرای رد ی ــرکان ب مش

)فرقــان: 5(، )قلــم: 15( کــه نوعــی از خرافــات اســت؛ بــه معنــای افســانه و داســتان غیــر واقعــی.

ــان  ــر و یون ــدن مص ــود. تم ــده می ش ــر دی ــتان پررنگ ت ــای باس ــی از تمدن ه ــات در برخ خراف

ــی  ــز برخ ــتان نی ــران باس ــد و در ای ــگفت بودن ــی ش ــی و آیین های ــا چندخدای ــه ب ــتان آمیخت باس

آیین هــای خرافــی وجــود داشــت. امــا تمدن هــای الهــی کــه بــر پایــه ی یکتاپرســتی شــکل گرفتــه 

ــد. ــه دور باش ــی ب ــد از خرافه گرای ــت، بای اس

یکــی از مهم تریــن آفــات و خطــرات بــرای مکاتــب الهــی و تمدن هــای توحیــدی، انحــراف مــردم 

پــس از هدایــت و آلــوده شــدن افــکار بــه خرافــات اســت.

ــدند، در  ــت ش ــده دار حکوم ــن و عه ــون، وارث زمی ــت فرع ــس از هالک ــرائیل پ ــی بنی اس وقت

معــرض آزمایشــی حســاس قــرار گرفتنــد و در مســیر حرکــت خــود بــر قومــی بت پرســت گذشــتند. 

)اعــراف: 138( آن گاه از موســی؟ع؟ خواســتند معبــودی برایشــان قــرار دهــد کــه بــا برخــورد مناســب 

حضــرت، ایــن انحــراف خامــوش شــد. )عباســی مقــدم، 1386، 223(

برخــورد تنــد بــا ســامری و گوســاله ی زریــن او نیز نمونــه ای از مبــارزه ی موســی؟ع؟ بــا خرافه گرایی 

ــى   ــوا ِإل ــَل َفُتوُب ــُم اْلِعْج خاِذُك ــُكْم ِباتِّ ــْم َأْنُفَس ــْم َظَلْمُت ُك ــْوِم ِإنَّ ــا َق ــِه ی ــاَل ُموســى  ِلَقْوِم اســت: »َو ِإْذ ق

باِرِئُكــْم َفاْقُتُلــوا َأْنُفَســُكْم ...« )بقــره: 54(

در ایــن ماجــرا، برخــورد موســی؟ع؟ بــا هــارون؟ع؟ پیــش از توبیــخ ســامری، چنــان قاطــع بــوده 

ــزرگ  ــر ب ــن پیامب ــودن ای ــی ب ــانه ی عصب ــته و آن را نش ــگفتی واداش ــه ش ــی را ب ــه برخ ــت ک اس

دانســته اند.  )قطــب، 1359، 287-288( حــال آن کــه موســی؟ع؟ در رویارویــی بــا ایــن انحــراف بایــد 

ــکار  ــان کــه اف ــد. آن چن ــه باالتریــن واکنش هــا بزن خشــم شــدید خــود را آشــکار ســازد و دســت ب

ــه ی منحــرف شــده از حــق ایجــاد  ــی در آن جامع ــزد و انقالب ــه هــم بری ــی بنی اســرائیل را ب انحراف

ــراری و  ــی؟ع؟ و بی ق ــی موس ــال درون ــن گر ح ــو روش ــک س ــش از ی ــن واکن ــت ای ــد. در حقیق کن

ــرای  ــود، و از ســوی دیگــر وســیله ی مؤثــری ب ــر بت پرســتی و انحــراف ب ناراحتــی شــدید او در براب
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تــکان دادن مغزهــای خفتــه ی بنی اســرائیل و توجــه دادن آنهــا بــه زشــتی فوق العــاده ی اعمالشــان 

ــیرازی، 1371، ج 6، 378-377(  ــکارم ش ــد.  )م ــمار می آم ــه ش ب

ــدس گاو در  ــا تق ــارزه ب ــی رود مب ــال م ــز احتم ــرائیل نی ــگ بنی اس ــح گاو زرد رن ــرای ذب در ماج

دســتور کار حضــرت موســی؟ع؟ قــرار داشــته اســت. بنى اســرائیل چــون ســالیان دراز زیــر ســلطه ی 

مصریــان بودنــد، ماننــد هــر قــوم محكــوم و زبــون دیگــر، خــواه ناخــواه اوهــام و باورهــای مصریــان 

ــوش  ــدران خــود را فرام ــده ی یگانه پرســتى پ ــود. بیشــتر بنى اســرائیل عقی ــره شــده ب ــا چی ــر آنه ب

كــرده بودنــد و تقدیــس گاو و گوســاله کــه از مقدســات  مصریــان بــود، دل هــای آنــان را فــرا گرفتــه 

ــود.  )دورانــت، 1372، ج 1، 361( ب

ــن  ــا ای ــى داد ت ــى؟ع؟ فرصت ــه موس ــا ب ــكان داد، گوی ــرائیل را ت ــه بنى اس ــى ك ــه ی قتل حادث

ــون  ــراض و ســؤاالت گوناگ ــد. اعت ــالم نمای ــود، اع ــود بســى ســنگین ب ــر یه ــه ب تقدس شــکنی را ك

ــی، 1362، ج 1، 193-191( ــود كــه شــاید انجــام کار متوقــف شــود.  )طالقان ــن ب ــراى همی ــز ب ــان نی آن

در فرهنــگ کافــران اندیشــه های خرافــی همچــون نســبت دادن بدشــگونی بــه پیامبــر و مؤمنــان 

ــا َعــذاٌب  ُكْم ِمنَّ ــنَّ ُكــْم َو َلیَمسَّ ــْم َتْنَتُهــوا َلَنْرُجَمنَّ ــْن َل ــا َتَطیْرنــا ِبُكــْم َلِئ ــوا ِإنَّ وجــود داشــته اســت: »قاُل

َألیــٌم« )یــس: 18(

ّیْرنــا ِبــَك َو ِبَمــْن َمَعــَك قــاَل طاِئُرُكــْم  صالــح؟ع؟ هــم بــا چنیــن پدیــده ای روبــرو بــود: »قاُلــوا اطَّ

ِعْنــَد اهَّلِل َبــْل َأْنُتــْم َقــْوٌم ُتْفَتُنــوَن« )نمــل: 47(

ــد و گرفتاری هــای  ــد می زدن ــد، فــال ب ــوده ی خرافه گرایــی بودن ــه شــدت آل ــز کــه ب فرعونیــان نی

خــود را بــه وجــود موســی؟ع؟ و یارانــش نســبت می دادنــد:

مــا  یــُروا ِبُموســى  َو َمــْن َمَعــُه َأال ِإنَّ »َفــِإذا جاَءْتُهــُم اْلَحَســَنُة قاُلــوا َلنــا هــِذِه َو ِإْن ُتِصْبُهــْم َســیَئٌة یطَّ

ْكَثَرُهــْم ال یْعَلُمــوَن« )اعــراف: 131( طاِئُرُهــْم ِعْنــَد اهَّلِل َو لِكــنَّ َأ

بــا چنــان زمینــه ای حضــرت موســی؟ع؟ در پــی اصــالح انحراف هــا و خرافه پرســتی ها برآمــد تــا 

جامعــه ی بنی اســرائیل بــه ســوی صــالح پیــش رود و تمــدن توحیــدی در آن امــت شــکل بگیــرد.

ــجم و  ــازمانی منس ــه س ــد ک ــتى می دان ــان هس ــی از جه ــان را جزی ــی؟هر؟ انس ــه طباطبای عالم

ــر  ــر انســان ها ب ــح پیــش مــى رود. اگ ــه ســوى غایت هــا و نتایجــى صال ــه هــم پیوســته دارد و ب ب

ــر از  ــه ســعادتى كــه برایشــان مقــدر شــده، مى رســند و اگ ــد، ب ــار كنن ــِت فطــرت رفت اســاس هدای

حــدود فطــرت خــود تجــاوز نماینــد و بــه فســاد دســت بزننــد، خــداى ســبحان بــه انــواع عذاب هــا 

گرفتارشــان مى كنــد، تــا شــاید بــه ســوى صــالح و ســداد بگراینــد: »َظَهــَر اْلَفســاُد ِفــی اْلَبــرِّ َو اْلَبْحــِر 

ــْم یْرِجُعــوَن« )روم: 41( ُه ــوا َلَعلَّ ــِذی َعِمُل ــْم  َبْعــَض الَّ ــاِس ِلیِذیَقُه ِبمــا َكَســَبْت َأیــِدی النَّ
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

ــش  ــت آفرین ــد و خــالف فطــرت و مســیر حرک ــر انحــراف و فســاد خــود بمانن ــان ب ــر هم چن اگ

ــرى   ــَك اْلُق ــَك ِلیْهِل ــوث وجودشــان پــاك مى ســازد: »َو مــا كاَن َربُّ ــد، آن گاه زمیــن را از ل حرکــت کنن

ــوَن« )هــود: 117( ــٍم َو َأْهُلهــا ُمْصِلُح ِبُظْل

حقیقــت دعــوت انبیــاء، اصــالح زندگــی زمینــى انســان اســت و آنــان در حــد تــوان کوشــیده اند 

تــا بشــر را بــه مســیر تمــدن توحیــدی هدایــت کننــد و از انحــراف و موهومــات بازدارنــد. چنــان کــه 

ْصالَح َما اْســَتَطْعُت« )هــود: 88(.  )طباطبایــی، 1374، ج 15، 432-430( شــعیب؟ع؟ گفــت: »ِإْن ُأِریــُد ِإالَّ اْلِ

نتیجه گیری:

ــه ی  ــر پای ــه ای از آداب ب ــگ، مجموع ــگ و فرهن ــک فرهن ــت ی ــرای مقبولی ــه ای ب ــدن، زمین تم

اندیشه هاســت. پــس در واقــع قــدرت فکــر اســت کــه یــک تمــدن را بــه وجــود مــی آورد. پیامبــران 

ــالوده ی  ــد و ش ــت فراخوانن ــه هدای ــل ب ــر و تعق ــا تفک ــق را ب ــا خل ــدند ت ــه ش ــز برانگیخت ــدا نی خ

ــریعت  ــم، ش ــریعت های مه ــن ش ــی از ای ــت. یک ــکل گرف ــان ش ــان ادی ــر بنی ــزرگ ب ــای ب تمدن ه

حضــرت موســی؟ع؟ اســت. بــا توجــه بــه این کــه در میــان پیامبــران بنی اســرائیل تنهــا موســی؟ع؟ 

ــورات  ــای ت ــه ی قانون ه ــر پای ــز ب ــوی نی ــریعت عیس ــد و ش ــریعت بوده ان ــی؟ع؟ دارای ش و عیس

ــردد. ــکار می گ ــدن آش ــن تم ــم اهلل در ای ــوری کلی ــش مح ــه، نق ــکل گرفت ش

برخــی از ابعــاد شــخصیتی پیامبــر بــزرگ بنی اســرائیل، قــدرت تمدن ســازی داشــت و موســی؟ع؟ 

ــه  ــا ب ــن ویژگی ه ــاند. ای ــدار رس ــه اقت ــیده را ب ــوم ستم کش ــا آن ق ــن ویژگی ه ــر همی ــه ب ــا تکی ب

شــخصیت درونــی او مربــوط می شــد، امــا جنبــه ی اجتماعــی نیــز داشــت و بازتــاب آن در جامعــه 

ــد. ــکار می ش آش

فرزنــدان حضــرت یعقــوب؟ع؟ کــه بــه بنی اســرائیل مشــهور شــدند، بــا هدایــت پیامبرانشــان در 

برهه هایــی از تاریــخ موفــق بــه تشــکیل جامعــه ی پیشــرو و متمــدن شــدند. به طــور کلــی، تمــدن 

مــورد اشــاره را تنهــا نبایــد در زمــان حضــرت موســی؟ع؟ ُجســت، بلکــه ایــن خــط ســیری اســت کــه 

از دوران یوســف پیامبــر؟ع؟ آغــاز شــده، در زمــان موســی؟ع؟ قــوت و قــوام یافتــه و در دوره حکومــت 

داوود؟ع؟ و ســلیمان؟ع؟ اوج گرفتــه اســت. 
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ــم. ــی ق ــوم قرآن ــم، دانشــکده عل ــرآن کری ــارف ق ــوم و مع دانشــگاه عل

 حقی، اسماعیل بن مصطفی )بی تا(، تفسیر روح البیان، چ 1، بیروت: دار الفکر.	 

 خمینــی، روح اهلل )1382(، شــرح حدیــث »جنــود عقــل و جهــل«، چ 7، قــم: مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار 	 
امــام خمينــی)ره(.
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

 دهخدا، علی اکبر )1344(، فرهنگ دهخدا، دانشگاه تهران.	 

ــران: انتشــارات و 	  ــد آرام، ج 1–28، چ4، ته ــه ی احم ــخ تمــدن، ترجم ــز )1372(، تاری ــام جیم ــت، ویلی  دوران
آمــوزش انقــالب اســالمی.

ــير و 	  ــاى تفس ــم: پژوهش ه ــر، ج 1–24، چ 1، ق ــرآن مه ــیر ق ــی )1387(، تفس ــی، محمدعل ــی اصفهان  رضای
ــوم قــرآن. عل

 رضایی اصفهانی، محمدعلی)1375(، درآمدی بر تفسیر علمی قرآن کریم، چ 1، ایران: اسوه.	 

ــوح و حضــرت 	   ســاجدی، فاطمــه )1390(، تحلیــل شــخصیت الگوهــای قــرآن )بررســی مــوردی حضــرت ن
ــوم انســانی. ــات و عل ــان: دانشــکده ادبی ــه کارشناســی ارشــد(، دانشــگاه اصفه موســی( ، )پایان نام

 سلیمی، علی و داوری، محمد )1380(، جامعه شناسی کجروی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.	 

ــن، 	  ــری کورب ــح هان ــراق، تصحی ــیخ اش ــات ش ــه مصنف ــش.)1372(، مجموع ــن حب ــی ب ــهروردی، یحی  س
ــگاه(. ــی )پژوهش ــات فرهنگ ــات و تحقيق ــه مطالع ــران: مؤسس ــر، ته ــین نص ــی، و حس ــی حبیب نجف قل

 شــریف الرضــی، محمــد بــن حســین )1414( ، نهــج البالغــه )صبحــی صالــح( ، تحقیــق صبحــی صالــح، چ 	 
1، قــم: هجــرت.

 شیخاوندی، داور )1373(، جامعه شناسی انحرافات، تهران: مرندیز.	 

 طالقانی، محمود )1362(، پرتوی از قرآن، چ 4، تهران: شرکت سهامی انتشار.	 

ــم: 	  ــوی، ج 1–20، چ 5، ق ــر موس ــد باق ــه محم ــزان، ترجم ــیر المی ــین )1374(، تفس ــی، محمدحس  طباطبای
ــر انتشــارات اســالمی. ــم، دفت ــه ق ــوزه علمی ــه مدرســین ح جامع

 طیب، عبدالحسین )1369(، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 1–14، چ 2، تهران: اسالم.	 

ــان ، قــم :  مؤسســه بوســتان 	   عباســی  مقــدم ، مصطفــی  )1386(، اســوه های  قرآنــی  و شــیوه های  تبلیغــی  آن
کتــاب.

ــة 	  ــران: مکتب ــولی، چ 1، ته ــم رس ــح هاش ــی، تصحی ــير العّياش ــعود )1380(، تفس ــن مس ــد ب ــی، محم  عیاش
ــالمية. ــة االس العلمي

 فخــری ، ماجــد )1372(، ســیر فلســفه در جهــان اســالم، ترجمــه نصــراهلل پورجــوادی  و غالمعلــی حــداد عــادل، 	 
تهــران: مرکز نشــر دانشــگاهی.

 فروغــی، علــی و عســگری مقــدم، رضــا )1388(، بررســی میــزان گرایــش بــه خرافــات در بیــن شــهروندان 	 
ــرد، 18)53(، 192-161. ــی. راهب تهران

 قطب، سید )1359( ، تصویر فنی: نمایش هنری در قرآن، ترجمه محمدعلی عابدی، تهران: انقالب.	 

ــا، ترجمــه عبدالحســین  	  ــا ســده  م ــن  روزگار ت ــخ  تمــدن : از کهن تری ــری  اســتیون  )1382(، تاری ــوکاس ، هن  ل
آذرنــگ ،  ج 1–2، چ 5، تهــران : ســخن.

 متقــی هنــدی، عــالء الديــن علــی بــن حســام )1401(، كنــز العمــال فــی ســنن األقــوال واألفعــال، ج 1–16، چ 	 
5، قــم: مؤسســة الرســالة.

ــار، چ 2، 	  ــة االطه ــار االئم ــدرر اخب ــة ل ــوار الجامع ــار االن ــی )1403(، بح ــن محمدتق ــر ب ــی، محمدباق  مجلس
ــي. ــراث العرب ــاء الت ــروت: دار إحي بی

 محمدی ری شهری، محمد )1368(، نقش آفرینی های امید، پاسدار اسالم: 89)8(، 32-30.	 

 مدرسی، محمدتقی )1419(، من هدی القرآن، چ 1، تهران: دار محبی الحسين.	 

 مطهری ، مرتضی  )1389(، بیست گفتار، چ 32، تهران : صدرا.	 

 معین ، محمد )1386(، فرهنگ  معین، تصحیح عزیزاهلل  علیزاده ، ج 1–2، چ 4، تهران : آدنا.	 

م ع ی ن ـی  علمـداری، ج ه ان گ یـ ر )1380(، م وان ع  ن ش ان ه ش ن اخ ت ی  گ ف ت ـگ وی  ت م ـدن ه ا،  چ 1، تهران: هرمس.	 
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 مفیـد، محمد بن محمد )1413(،  األمالی )للمفيد( ، تصحیح حسین استـادولی و علی اکبر غفـاری، چ 1، قم: 	 
كنگره شيخ مفيد.

مــکارم شــیرازی، ناصــر )1371(،  تفســیر نمونــه، جمعــى از نويســندگان ، ج 1–28، چ 10، تهــران: دار الکتــب 	 

اإلســالمیة.

ــا، 	  ــا و راهکاره ــی، فتنه ه ــای ابراهیم ــازی انبی ــرا )1389(، تمدن س ــلیمانی، زه ــر و س ــم، اصغ ــر القائ  منتظ
ــش: 28)7(، 138-119. ــه پژوه ــالم در آین ــخ اس تاری

ــد 	  ــاری و محم ــعود انص ــه مس ــرآن، ترجم ــص ق ــی قص ــی تاریخ ــی )1383(، بررس ــد بیوم ــران، محم  مه
ــی. ــی و فرهنگ ــارات علم ــرکت انتش ــران: ش ــتگو، چ 1، ته راس

 نــاس، جــان بایــر )1393(، تاریــخ جامــع ادیــان، ترجمــه علــی اصغــر حکمــت، چــاپ 22، تهــران: شــرکت 	 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
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 نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد )1413(، اخالق ناصری، چ 1، تهران: علميه اسالميه.	 
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