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تبیین مؤلفههای تمدنساز در شخصیت حضرت
مـوسی علیه السالم از دیدگاه قرآن کریم
بیین مؤلفههی تمدنضلسالم از
ت
دیدگاه قرآن کریمیی مؤلفههای تمدنساز درشخصیتحضرت موسی علیهالسالم از
دیدگاه قرآن کریم
تبیین مؤلفههای تمدنساز در شخصیت
حضرت مـوسی؟ع؟ از دیدگاه قرآن کریم
مهدی ساغری زاده

1

علی لطفی

2

چکیده:
انســان پــس از گذرانــدن شــكل ابتدایــی اجتمــاع ،بهتدریــج جامعــهی بشــرى را تشــكیل داد.
تشــکیل امــت و ظهــور زندگــی اجتماعــی بشــر ،وی را آمــادهی بهرهگیــری از تعالیــم انبیــاء و
شــکوفایی اســتعدادها نمــود .پیامبــران در پــی رشــد حیــات مــادی و معنــوی انســانها بودنــد و
مفاهیــم وحیانــی بهعنــوان باورهایــی ریشــهدار ،مســیری را فراهــم کــرد کــه در آن تمدنهایــی
متعالــی شــکل گیــرد و منشــأ پیشــرفت بشــر گــردد.
گرچــه در میــان تمدنهــای شناختهشــده و نامــدار بشــری ،کمتــر بــه تمدنهــای دینپایــه 
توجــه شــده ،امــا برخــی پژوهشگــران بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت تاریخــی ،اندیشــهی دینــی
را عاملــی اساســی در تشــكیل و برپایــی تمــدن میداننــد و معتقدنــد ادیــان آســمانی ،بــه شــكل
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم نقــش اساســی در تركیــب تمدنهــا بــر عهــده دارنــد.

حضــرت موســی؟ع؟

بــا تبییــن قانونهــای الهــی در قالــب کتــاب آســمانی ،زمینــه را بــرای 

شــکلگیری جامعــهای متمــدن فراهــم کــرد .بــا توجــه بــه نیــاز همیشــگی بشــر بــه آموزههــای 
پیامبــران ،بازشــناخت مؤلفههایــی از شــخصیت موســی؟ع؟ کــه در تمدنســازی تأثیــر داشــته،
اهمیــت ویــژهای مییابــد .پرســش اصلــی ایــن تحقیــق آن اســت کــه در شــخصیت حضــرت
موســی؟ع؟ چــه مؤلفههایــی بــرای تمدنســازی وجــود دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،آیــات
نورانــی قــرآن کریــم مبنــا قــرار گرفتــه و ایــن آیــات ،اصلیتریــن منبــع پژوهــش حاضــر اســت.
واژهگان کلیدی :تمدن ،قرآن ،حضرت موسی؟ع؟ ،شخصیت ،تمدنسازی
ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره دوم

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن دانشکده علوم و معارف قرآن کریم اصفهان

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

ma_saghari@yahoo.com

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

 .2دکتری علوم قرآن و حدیث ،عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین؟ع؟
alilotfi287@gmail.com
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مقدمه
انســان پــس از گذرانــدن ابتدایىتریــن شــكل اجتمــاع ،یعنــى چادرنشــینى و بیابانگــردى ،بــا 
اســتقرار در مكانــى معیــن بهتدریــج اجتماعــات بشــرى را شــكل داد .بــا ایجــاد شــهر ،نخســتین
كانــون اجتمــاع تمدنــى بنــا شــد و انســان مســتعد ،بــا بهرهگیــرى از عقــل و دانــش ،ضمن توســعهی 
علــم و رفــع ضروریــات زندگــى بــه درجــات باالیــى از كمالطلبــى ،قانونشناســى و آدابپذیــرى
اجتماعــى نایــل آمــد .(جــان احمــدى)25 ،۱۳۸۶ ،
تشــکیل امــت و ظهــور زندگــی اجتماعــی بشــر ،وی را آمــادهی بهرهگیــری از تعالیــم انبیــاء و
الط ُ
ی ُك ِّل ُأ َّمـ ٍ
ـوت
ـد َب َعثْ نــا فـ 
اجتَ نِ ُبــوا َّ
ـوال َأ ِن ْاع ُبـ ُ
ـة َر ُسـ ً
اغـ َ
«و َل َقـ ْ
ـدوا َ
شــکوفایی اســتعدادها نمــودَ :
اهَّلل َو ْ
( »...نحــل)36 :
امــا پیامبــران صرفــاً
بــرای ایجــاد معنویــت برانگیختــه نشــدند و ســاخت مــوازی حیــات مــادی 
ِ
کردنــد .اصــوال هــدف آنــان ،هدایــت مــردم و اصــاح جامعــهی 
و معنــوی انســانها را دنبــال می
ً
انســانى در تمــام جنبههــاى معنــوى و مــادى بــوده اســت .(مــکارم شــیرازی ،۱۳۷۱ ،ج  )359 ،8چنــان 
بــود کــه پیامبــران بــر فرهنــگ بشــر تأثیــر گذاشــتند و در پیشــبرد آن نقــش مهمــی ایفــا کردنــد.
مفاهیــم وحیانــی بــه عنــوان باورهایــی ریشــهدار مســیری را فراهــم کــرد کــه در آن تمدنهایــی
متعالــی شــکل گیــرد و منشــأ پیشــرفت بشــر گــردد.
گــر چــه در میــان تمدنهــای شناختهشــده و نامــدار بشــری ،کمتــر بــه تمدنهــای دینپایــه 
توجــه شــده (جــان احمــدى ،)27 ،۱۳۸۶ ،امــا برخــی پژوهشگــران بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت 
تاریخــی ،اندیشــهی دینــی را عاملــی اساســی در تشــكیل و برپایــی تمــدن میداننــد و معتقدنــد 
ادیــان آســمانی ،بــه شــكل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم نقــش اساســی در تركیــب تمدنهــا بــر 
عهــده دارنــد .از منظــر تاریخــی نیــز كاوش در ریشــهی دینــی تمدنهــای گوناگــون ،نظیــر تمــدن 
بودایــی و برهمایــی نشــان میدهــد كــه بــذر و هســتهی دینــی در آن نهفتــه اســت ،از ایــن رو
گــزاف نیســت اگــر گفتــه شــود تمــدن در هیــچ ملتــی بــروز نمییابــد ،مگــر در هیئــت وحیــی كــه 
از آســمان نــازل گردیــده اســت .(الویــری و مهــدی نــژاد)173-164 ،۱۳۹۲ ،
حضــرت موســی؟ع؟ بــه عنــوان یکــی از پیامبــران بــزرگ صاحــب شــریعت ،در عصــر تمــدن نامدار 

مصــر میزیســت و خــود تمدنــی را قــوت بخشــید کــه از دوران حکومــت یوســف؟ع؟
توحیــد بنــا شــد و در زمــان حکومــت مقتــدر داوود؟ع؟ و ســلیمان؟ع؟

بــر پایــهی 

بــه اوج رســید.

ایــن پژوهــش بــا روش کتابخانــهای بــه بررســی مؤلفههــای تمدنســاز در شــخصیت ایــن
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پیامبــر بــزرگ میپــردازد .رویکــرد پژوهــش بیشــتر بــه آیــات قــرآن و ســپس روایــات و تاریــخ
بــوده اســت .تــاش شــده تــا نــص قــرآن مــورد توجــه قــرار گیــرد ،مگــر آن کــه مراجعــه بــه تفســیر 
ضــرورت یابــد.

پیشینه تحقیق
دربــارهی تمــدن ،تحقیقــات زیــادی انجــام شــده اســت .مهمتریــن کتابهــای منبــع در ایــن
موضــوع «مقدمــه» ابنخلــدون و «تاریــخ تمــدن» ویــل دورانــت اســت .در موضــوع ایــن مقالــه،
مطلــب مســتقلی یافــت نشــد ،امــا پــارهای از پژوهشهــای مفیــد بــه دســت آمــد:
نویســندگان مقالــهی «نقــش انبیــاء در پیشــرفت تمــدن بشــری» (محرمــی و حســنلو)1382 ،
بیــان میکننــد کــه در تعالیــم انبیــاء الهــى تمــام زیرســاختهاى پیدایــش و شــكلگیر ى تمــدن 
وجــود دارد و بــا شــواهد قرآنــى و روایــى ،نتیجــه میگیرنــد جوامعــى كــه انبیــاء در آن مىزیســتند،
بــه هیــچ وجــه غیرمتمــدن و ابتدایــى نبــوده و تمــدن داشــتهاند .آنــان ارکان تمــدن را در شــخصیت 
پیامبــران جســتجو کــرده و برشــمردهاند.
در پایاننامــهی «نقــش پیامبــران ابراهیمــی در بنیــان تمــدن» (ســلیمانی )1389 ،پژوهشگــر 
بــا تالشــی گســترده ،شــاخصهای تمدنــی پیامبــران ابراهیمــی را بررســی کــرده اســت .وی 
ضمــن تحلیــل حرکــت انبیــاء در عرصههــای سیاســت ،اقتصــاد و هنــر ،کوشــیده اســت معیارهــا 
و دســتاوردهای حکومتــی آنــان را فهرســت کنــد .پیامبرانــی کــه در ایــن پژوهــش بــر شــخصیت 
آنــان تمرکــز شــده ،بهجــز حضــرت محمــد؟ص؟ همگــی از پیامبــران بنیاســرائیل هســتند کــه در 
شــکلگیری تمــدن ایــن قــوم مؤثــر بودهانــد.
در مقالــهی «رابطــهی دیــن و تمــدن در اندیشــهی مالــك بــن نبــی» (الویــری و مهدینــژاد)1392 ،
نویســندگان موضــوع تأثیــر دیــن در برپایــی یــا غنــای تمدنهــا را از نــگاه یکــی از اندیشــمندان 
بررســی و اثبــات کردهانــد.
نویســندهی مقالــهی «ظرفیتهــای تمدنســازی ســیره نبــوی» (مشــکانی ســبزواری)1394 ،

ویژگیهــای تمدنســاز ســیرهی پیامبــر اعظــم؟ص؟ را بررســی و میــان ســیرهی پیامبــر؟ص؟

و تمــدن 
ﺳﺎل اول

نسبتســنجی کــرده اســت.

ﺷﻤﺎره دوم

در مقالــهی «کارکــرد تمدنــی قــرآن؛ یــک بررســی مقدماتــی در قلمــرو تمــدن پیشــین اســامی»

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

(الویــری )1394 ،نویســنده ،اثــر مســتقیم یــا غیرمســتقیم دیــن را در شــکلگیری تمدنهــا نشــان 
داده ،قــرآن را موجــب جهتدهــی و تعییــن روح کلــی تمــدن اســامی در چهــار قلمــرو علــم ،هنــر،
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معمــاری و زندگــی اجتماعــی مســلمانان میشــمرد.
در مقالــهی «تبییــن مؤلفههــای تمدنســاز در ســیرهی پیامبــر اعظــم؟ص؟؛ الگویــی بــرای شــکوفایی
تمــدن نویــن اســامی» (اخــوان )1396 ،نویســنده بــا بررســی شــخصیت پیامبــر؟ص؟ بخشهایــی را 
کــه در ایجــاد تمــدن نویــن اســامی مؤثــر بــوده ،بیــان کــرده اســت.
نویســندهی مقالــهی «عوامــل انقــراض تمدنهــا از منظــر قــرآن» (عیســی زاده )1396 ،نیــز بــا 
بازشــناخت عوامــل ســقوط تمدنهــا ،راهــکار قرآنــی پایایــی تمدنهــا را بیــان میکنــد.
نویســندگان مقالــهی «ســنتهای الهــی در بــاب ظهــور و ســقوط تمدنهــا از نظــر عالمــه 
طباطبایــی» (حبیبــی و تیمــوری )1397 ،عناصــر تمــدن را تحلیــل و عوامــل افــول آن را بررســی
نمود هانــد.

واژهشناسی
تبیین :به معـنی پیـدا کردن ،آشـكار كردن ،روشـن کردن ،روشن گفتن و روشنـگری آمده است.
(معیـن ،۱۳۸۶ ،ج)۴۲۳ ،۱
مؤلّ فه :آنچه شاخص و نمایانگر امری باشد( .انـوری ،۱۳۸۲ ،ج)۷۵۰۰ ،۷
شــخصیت :تعریفهــای گوناگونــی از شــخصیت شــده اســت .امــا بهطــور کلــی میتــوان 
شــخصیت را بیانگــر آن دســته از ویژگیهــای فــرد دانســت کــه شــامل الگوهــای ثابــت فکــری،
عاطفــی و رفتــاری اســت( .پرویــن و جــان)۳ ،۱۳۸۱ ،

مفاهیم اصلی
حضرت موسی؟ع؟:
َ
داو َد َو ُسـ َ
ـن ُذ ِّر یتِ ـ ِ
ـوب َو
ـل
ـه ُ
َ
یمان َو أیـ َ
موســی پســر عمــران از نــوادگان ابراهیــم؟ع؟ اســتَ ...« :و ِمـ ْ
یوسـ َ
ون ( »...انعــام )84 :اجــداد پــاک او ابراهیــم ،اســحاق و یعقــوب؟مهع؟ پیامبــر 
ـف َو ُموسـ 
ُ
ـار َ
ى َو هـ ُ
خــدا بودهانــد .تولــد موســی؟ع؟ در زمانــی رخ داد کــه فرعــون پادشــاه مصــر بــر اســاس خوابــی کــه 
دیــده بــود ،بــه کشــتار نــوزادان بنیاســرائیل 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 ملکــهی مصــر او
ـه َف َألْ قِ یـ ِ
ـت َع َلیـ ِ
ـه َفـ ِـإذا ِخفْ ـ ِ
ى َأ ْن َأ ْر ِض ِعیـ ِ
ـم
ـه فِ ــی الْ یـ ِ
ى ُأ ِّم ُموسـ 
حینــا ِإلـ 
«و َأ ْو َ
را بــه فرزنــدی پذیرفــتَ :

ت فِ ْر َعـ ْ ُ
ـو َنَ ...و َ
قالـ ِ
ینفَ َعنــا
ـك ال تَ قْ تُ ُلـ ُ
ـه ُ
ـوه َعسـى َأ ْن ْ
ـر ُ
ـر َأ ُ
َ ...فالْ تَ َق َطـ ُ
ـن لِ ــی َو َلـ َ
ت َعیـ ٍ
آل فِ ْر َعـ ْ
ـت ْامـ َ
ـو َن قـ َّ

خـ َ
ـذ ُه َو َلـ ً
ح َّبـ ً
َأ ْو نَ َّت ِ
ـة
ـدا» (قصــص )9-7 :محبــت موســی؟ع؟ در دل آنــان افتــاد:
«...و َألْ َقیـ ُ
ـت َع َلیـ َ
ـك َم َ
َ
ِم ِّنــی( »...طــه )39 :و او در ایــن محیــط رشــد و پــرورش یافــت و بــه جوانــی رســید...« .قـ َ َ
ـم
ـال أ َلـ ْ

46

رک نآرق هاگدید زا مالسلا هیلع یسوـم ترضح تیصخش رد زاسندمت یاههفلؤم نییبت

ـك فِ ینــا َولِ یـ ً
ین» (شــعراء .)18 :او گــر چــه ســاکن کاخ فرعــون 
ـدا َو َل ِبثْ ـ َ
ُن َر ِّبـ َ
ـر َ
ـن ُع ُمـ ِ
ك ِســنِ َ
ـت فِ ینــا ِمـ ْ
ـك
ى َعینِ ــ 
ـع َعلــ 
اص َطنَ ْعتُ ـ َ
بــود ،امــا تحــت تربیــت پــروردگار خــود قــرار داشــتَ ...« :و لِتُ ْصنَ ـ َ
ی َو ْ
لِ نَ فْ ِســی» (طــه)41 :
نــام آن حضــرت در قــرآن  136بــار و در  34ســورهی قــرآن آمــده و ایــن بیانگــر توجــه و عنایــت 
خــاص خــدا بــه زندگــی ایشــان اســت .فرعــون پادشــاه متکبــر مصــر ادعــای خدایــی میکــرد و
جامعــهی تحــت اســتعمار او بــا تبعیــض طبقاتــی بــه دو دســتهی قبطیــان (حامیــان فرعــون) و
ســبطیان (مســتضعفان) تقســیم شــده بــود .خداونــد حضــرت موســی؟ع؟ را بهمنظــور نجــات آن 
مــردم رنجدیــده و تحــت ســتم برانگیخــت .(ســاجدی)97 :۱۳۹۰ ،

رســالتی کــه بــر دوش موســی؟ع؟

بــود –بــه گفتــهی ســید قطــب -پــس از رســالت رســول

خدا؟ص؟بزرگتریــن و ســنگینترین رســالتی اســت کــه بــر دوش بشــر نهــاده شــده اســت ،زیــرا او
بــا کســی روبروســت کــه صاحــب کهنتریــن تــاج و تخــت ،پایدارتریــن حکومــت و ریشــهدارترین
تمــدن اســت .(منتظــر القائــم و ســلیمانی)120 ،۱۳۸۹ ،

بنیاســرائیل موســی؟ع؟ را موعــود خــود میدانســتند ،زیــرا یوســف؟ع؟

خبــر آمدنــش را داده 

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

بــه دســت موســی؟ع؟ ،وی از مصــر گریخــت .(قصــص )۲۱ :موســی؟ع؟

پــس از ازدواج بــا دختــر 

شــعیب؟ع؟ و اقامــت ده ســاله در مدیــن ،بــا رســالت الهــی بــه مصــر بازگشــت و هدایــت قــوم بزرگ
بنیاســرائیل را در دســت گرفــت .(یعقوبــی ،بیتــا ،ج )34 ،1

تمدن:
از ریشــهی «مــدن» بــه معنــای شهرنشــين شــدن یــا همــکاری افــراد يــک جامعــه در امــور 
اجتماعــی ،اقتصــادی ،دینــی و سیاســی اســت( .معیــن ،1386 ،ج )484 ،1
گویــا خواجــه نصیرالدیــن طوســى نخســتین کســى اســت کــه ایــن واژه را در زبــان فارســى
«تمــدن مشــتق از مدینــه بــود و مدینــه موضــع
بــه کار گرفتــه و آن را معنــا و شــرح کــرده اســت:
ّ
صناعــات تعاونــى کــه ســبب تعیــش بــود ،زندگــی
اجتمــاع اشــخاص کــه بــه انــواع حرفتهــا و
ّ

ﺳﺎل اول

مىکننــد…» (نصیرالدیــن طوســی)210-209 ،۱۴۱۳ ،

ﺷﻤﺎره دوم

امــروزه تمــدن در معنــای اصطالحــی خــود بــه کار مــیرود کــه از نــگاه صاحبنظــران تعاریــف

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

گوناگونــی دارد:
بــه معنــای تشــکل انســانها بــا روابــط عالــی و اشــتراک همــهی افــراد و گروههــای جامعــه در 
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پیشــبرد اهــداف مــادی و معنــوی آن در همــهی ابعــاد ممکــن( .جعفــری تبریــزی ،1377 ،ج )166 ،5
تمــدن بــر مجمــوع فعاليتهــاى عينــى ،فنــى و اطالعاتــى جامعــه اطــاق مىگــردد و فرهنــگ
بــر امــور ذهنــى ماننــد ديــن ،فلســفه و هنــر( .بینــش)14-13 ،1388 ،
پديــدهاى بههمتنيــده كــه هــم مســائل اجتماعــى ،اقتصــادى و سياســى را در بــر میگیــرد و
هــم گســترش و کمــال هنــر ،ادبيــات ،علــم ،فلســفه و دیــن را( .لــوکاس ،1382 ،ج )33 ،1
ابــن خلــدون تمــدن را حالتــی میدانــد کــه بشــر از زندگــی فــردی بهســوی زندگــی شــهری و
شهرنشــینی روی آورده ،بــا همــکاری و تعــاون؛ اجتمــاع جدیــدی را میســازد .(ابــن خلــدون،۱۳۶۲ ،
ج  78 ،1و )229
بــا توجــه بــه تعاریــف متنــوع تمــدن میتــوان ایــن تعریــف را برگزیــد :جامعهپذیــرى و
نظمپذیــرى یــا برقــرارى نظــم اجتماعــى بــراى همــكارى و تعــاون میــان انســانها و زمینــهاى
بــراى مقبولیــت یــك فرهنــگ .(معینــی علمــداری)62 ،۱۳۸۰ ،
تمــدن بهعنــوان پدیــدهاى تاریخــى در مرحلــهاى از تاریــخ حیــات بشــرى ظهــور كــرده و در گــذر 
زمــان تحــول یافتــه اســت .هــر تمدنــى عمدتــاً بــا نــام جغرافیایــى محــل تولــد و رشــد خــود خوانــده
ِ
ــرت ( 3000ق .م) ،تمــدن هنــد (1500
مىشــود؛ تمدنهایــى چــون :تمــدن مصــر (4000
ق .م) ،تمــدن ك ْ
ق .م) ،تمــدن چیــن ( 1500ق .م) ،تمــدن بابــل در بینالنهریــن ( 1500ق .م) ،تمــدن یونــان و تمــدن 
آریایــى ( 1300ق .م) و تمــدن ســریانى در ســواحل مدیترانــه ( 1100ق .م) .(جــان احمــدى)27 ،۱۳۸۶ ،
ویــل دورانــت چهــار ركــن اساســى تمــدن را چنیــن میشــمرد :پيشبينــى و احتيــاط در امــور 
اقتصــادى ،ســازمان سياســى ،ســنن اخالقــى و كوشــش در راه معرفــت و بســط هنــر .(دورانــت،
 ،۱۳۷۲ج  )3 ،1البتــه بــه ایــن مجموعــه مىتــوان عوامــل اثرگــذار دیگــرى را نیــز افــزود كــه هریــك
نــه تنهــا در ایجــاد تمــدن مؤثرنــد ،بلكــه در تــداوم آن نیــز نقشــى بهســزا دارنــد :دیــن ،اخــاق،
جغرافیــا ،زبــان ،علــوم و فنــون .(جــان احمــدى)29-28 ،۱۳۸۶ ،
در میــان ایــن ارکان ،عنصــر دیــن بهخاطــر ظرفیتهــای موجــود در آن اهمیــت خاصــی دارد.
روشــن اســت كــه نگــرش تكبعــدی بــه تمــدن و منحصــر انگاشــتن آن در عناصــر و مظاهــر مــادی،
منجــر بــه قطــع رابطــهی آن بــا دیــن ،یــا فروكاســتن شــدید نقــش دیــن در تمــدن میگــردد .اگــر 
نقــش دیــن در زندگــی بشــر؛ حداكثــری قلمــداد گــردد و حــوزهی آن گســترده و شــامل امــور دنیــوی 
و اخــروی شــمرده شــود ،ارتبــاط بیــن دیــن و تمــدن نیــز گســترده خواهــد بــود.
بــر ایــن اســاس ،برخــی از نظریهپــردازان ،دیــن را جــزو عناصــر تشــكیلدهندهی تمــدن میداننــد 
و بــرای آن نقشــی جوهــری و تمدنســاز قائلنــد .اندیشــهی دینــی عامــل اساســی در تشــكیل و
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برپایــی تمــدن اســت و ادیــان آســمانی ،بــه شــكل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم نقــش اساســی
در تركیــب تمدنهــا بــر عهــده دارنــد .از منظــر تاریخــی كاوش در ریشــهی دینــی تمدنهــای 
گوناگــون ،نظیــر تمــدن بودایــی و برهمایــی نیــز نشــان میدهــد كــه بــذر و هســتهی دینــی در آن 
نهفتــه اســت .از ایــن رو گــزاف نیســت اگــر گفتــه شــود تمــدن در هیــچ ملتــی بــروز نمییابــد ،مگــر 
در هیئــت وحیــی كــه از آســمان نــازل گردیــده و بهصــورت قانــون و برنامــهای بــرای راهنمایــی
مــردم بــه ســمت معبــود غیبــی درآمــده اســت .(الویــری و مهــدی نــژاد)173-164 ،۱۳۹۲ ،
هانتینگتــون دیــن را ویژگــى عمــدهی هــر تمــدن میدانــد و از قــول کریســتفر داوســن
مینویســد« :ادیــان بــزرگ شــالودههایى اســت کــه تمدنهــاى بــزرگ بــر آن بنــا شــدهاند».
(هانتینگتــون)71 ،1378 ،

یافتههای تحقیق
منابــع شخصیتشناســی حضــرت موســی؟ع؟ ،قــرآن کریــم و دیگــر کتابهــای دینــی ماننــد 
کتــاب مقــدس و مجموعههــای روایــی ،و نیــز کتابهــای تاریخــی را شــامل میشــوند .در ایــن
منابــع مطالــب محــدودی دربــارهی ایشــان وجــود دارد .ضمــن آنکــه اعتبــار ایــن اســناد نیز یکســان 
نیســت ،امــا پیشفــرض ایــن پژوهــش بــر اعتبــار یقینــی قــرآن کریــم اســتوار اســت .بــا بررســی
منابــع ،ابعــادی از شــخصیت حضــرت موســی؟ع؟ قابــل اســتخراج اســت و از میــان آن ویژگیهــا 
میتــوان بــه برخــی از مؤلفههــای تمدنســاز در شــخصیت ایشــان پــی بــرد:

 -1یکتاپرستی:
جوهــرهی اصلــى تمــدن ،فرهنــگ اســت .بــه بیانــى دیگــر ،تمــدن مظهــر مــادى و معنــوى
فرهنــگ بهشــمار مــىرود .(اســامی فــرد )21 ،۱۳۸۹ ،ظهــور هــر یــک از ادیــان در طــول تاریــخ ســبب
ایجــاد فرهنگــی جدیــد و تغییــر در فرهنــگ زمــان خــود بــوده اســت .شــاید بدیــن جهــت برخــی
و مهمتریــن ركــن تمــدن و مقــوم آن دانســتهاند كــه مىتوانــد بــا ابزارهــاى
دیــن را اساســىترین
ّ
معنــوى و فراملّ یتــى ،ضمــن هدایــت جامعــه و هویتبخشــی بــه تمــدن ،در تقویــت ســایر عناصــر 
چــون اخــاق ،ســنن و معرفــت هنــرى مؤثــر باشــد .(منــل و رنــدل)154 ،۱۹۹۸ ،
ﺳﺎل اول

هــای ادیــان ،مهمتریــن آن ،ویژگــی توحیــد و یگانــه دانســتن خداونــد اســت.
در میــان آموزه
ِ

چنانکــه پــروردگار بههنــگام اعــام برگزیــدن موســى؟ع؟

ﺷﻤﺎره دوم

بــه نبــوت ،توحیــد را بــه وی یــادآور 

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

َ
اع ُب ْدنِ ــی ( »...طــه)14-13 :
اســتَ ِم ْع لِ مــا یوحـ 
«و َأنَ ــا ْ
اهَّلل ال ِإلـ َ
اختَ ْر ُتـ َ
ى ِإنَّ نِ ــی َأنَ ــا ُ
میشــودَ :
ـه ِإ َّل أنَ ــا َف ْ
ـك َف ْ

حضــرت موســی؟ع؟

بــا قــول و عمــل ،دعوتكننــدهی بنىاســرائیل بــه خــداى یكتاســت«ِ :إنَّ مــا
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اهَّلل الَّ ـ ِ
ـو ( »...طــه .)98 :او حتــی فرعــون را کــه نــزد هوادارانــش در مصــر مقــام 
ـذی ال ِإلـ َ
ـم ُ
ِإ ُله ُكـ ُ
ـه ِإ َّل ُهـ َ

خدایــی دارد ،بــه بــاور توحیــدی فــرا میخوانــدَ :
ـك
ـك ِإلـ 
ـك ِإلـ 
ى َر ِّبـ َ
ى َأ ْن تَ زَ كَّ ــى َو َأ ْه ِدیـ َ
ـل َلـ َ
ـل َهـ ْ
«ف ُقـ ْ
خشــى» (نازعــات .)19-18 :ایــن اعتقــاد موجــب میشــود حضــرت موســی؟ع؟ در ســختترین
َفتَ ْ

ـال
شــرایط از پــروردگارش یــاری جویــد و امــت خــود را نیــز بــه مددخواهــى از خــدا دعــوت کنــد« :قـ َ
اســتَ عینُ وا ِبـ ِ
ى لِقَ ْو ِمـ ِ
ـاهَّلل ( »...اعــراف)128 :
ُموسـ 
ـه ْ

ایــن بــاور توحیــدی چنــان در شــخصیت موســی؟ع؟

پررنــگ اســت کــه بــا شــنیدن خبــر شــرک

و انحــراف امــت ،بــه شــتاب نــزد آنهــا مــیرود و خشــمگین ،تندیــس گوســاله را کــه نمــاد نفــی
توحیــد بــود ،نابــود میکنــدَ :
ـان َأ ِسـ ً
ـك الَّ ـ ِ
ـع ُموسـى ِإلـى َق ْو ِمـ ِ
ـذی
ـر ِإلـ 
ى ِإ ِلهـ َ
جـ َ
ـه َغ ْ
«ف َر َ
ضبـ َ
ـفا َ ...و انْ ُظـ ْ
ـم نَ ْسـ ً
عاكفـ ً
ـه ِ
ـت َع َلیـ ِ
ـفا» (طــه 86 :و )97
ح ِّر َق َّنـ ُ
َظلْ ـ َ
ـم َلنَ ْن ِســفَ َّن ُه فِ ــی الْ یـ ِّ
ـا َلنُ َ
ـه ُثـ َّ

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

را بــه مســیر توحیــد بازگردانَ ــد .یکتاپرســتی قــدر مشــترک پیــروان موســی؟ع؟

بــود کــه بدینســان 

جامعــهای توحیــدی را رقــم زدنــد .بــه تعبیــری ،توحیــد عامــل همگرایــی جامعــهی بنیاســرائیل
بــه شــمار میرفــت .ایــن بــاور ،تــوان جامعــه را متمرکــز میکــرد و راه رســیدن بــه هــدف متعالــی
رســالت را همــوار مینمــود.
اینگونــه موســی؟ع؟ در روزگار رواج چندخدایــی ،فرهنــگ یکتاپرســتی را در آن دیــار تبییــن کــرد 
پایــهی تمدنــی توحیــدی را بنــا نهــاد.
و
ِ

 -2گسترش ارزشهای اخالقی:
جامعــه اســت ،از ارکان تمــدن دانســتهاند .اخــاق
ســنتهای اخالقــى را كــه قوامبخــش
ِ
ِ
گیرى ،هدایــت و اســتمرار حیــات تمدنــى منجــر 
مبتنــى بــر ارزشهــاى فرهنگــى جامعــه ،بــه شــكل
مىشــود.
یکــی از دالیــل انحطــاط تمدنهــا ،رواج فســاد اخالقــی بــوده اســت .شــواهد تاریخــی نشــان 
میدهــد آنگاه کــه فرمانروایــان و مــردم گرفتــار فســاد اخالقــی شــدند ،زمینــهی فروپاشــی تمدنشــان 
فراهــم گردیــد .(اخــوان)۱۳۹۶ ،
پیامبــران در برهههــای مختلــف تاریــخ همــواره بــه ترویــج فضایــل اخالقــی در جامعــهی خــود 

پرداختهانــد .حضــرت موســی؟ع؟

«و كَ تَ ْبنــا
نیــز بــا دریافــت الــواح ،دعــوت بــه اخــاق را آغــاز کــردَ :

ْ
ـه فِ ــی ْ َ
ـك ْیأ ُخـ ُ
ـا لِ ـ ُ
ء َم ْو ِع َظـ ً
ء َف ُ
ـة َو تَ فْ ِصیـ ً
ـك ِّل َشـی ٍ
ـن ُك ِّل َشـی ٍ
ـذوا
َلـ ُ
ـر َق ْو َمـ َ
خ ْذهــا ِب ُقـ َّ
اللْ ـ ِ
ـواح ِمـ ْ
ـوةٍ َو أ ُمـ ْ
َ
ح َســنِ ِه ( »...اعــراف )145 :بــر اســاس برخــی روایــات ،موضــوع ایــن الــواح بیشــتر مواعــظ اخالقــی
ِبأ ْ
بــوده اســت .(ابــن عســاكر ،۱۴۱۹ ،ج )129-128 ،61
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رک نآرق هاگدید زا مالسلا هیلع یسوـم ترضح تیصخش رد زاسندمت یاههفلؤم نییبت

موســی؟ع؟ همچــون دیگــر پیامبــران بــرای ترویــج فضایــل اخالقــی بــه ســخن و موعظــه بســنده
نکــرد و خــود نخســتین عملکننــده بــدان موعظههــا بــود .موســى؟ع؟ شــخصیتى امانــتدار بــود:
«حقِ یـ ٌ
ى َأ ْن ال
ـق َعلـ 
ـم َر ُسـ ٌ
ـن» (دخــان ،)18 :جــز حــق چیــزی بــر زبــان نمیرانــدَ :
ـول َأ ِمیـ ٌ
«ِ ...إ ِّنــی َل ُكـ ْ
ـول َع َلــى ِ
ون
ـام َعلـ 
حـ َّ
َأ ُقـ َ
«سـ ٌ
اهَّلل ِإ َّل الْ َ
ـق ( »...اعــراف ،)105 :از احســانکنندگان بــودَ :
ـار َ
ى ُموسـى َو هـ ُ
ّ
«و
ین»
ِإنَّ ــا كَ ذلِ ـ َ
ـك نَ ْ
(صافــات ،)121-120 :دشــمنان را بــه رعایــت تقــوا فــرا میخوانــدَ :
جـ ِ
ـز ی الْ ُم ْ
ح ِســنِ َ

ى َأ ِن ائْ ـ ِ
ـو َم َّ
ـون» (شــعراء )11-10 :و مؤمنــان 
الظالِ ِمیـ َ
ـك ُموسـ 
ـو َن َأال َّ
ِإ ْذ نــادى َر ُّبـ َ
یت ُقـ َ
ـو َم فِ ْر َعـ ْ
ـن َقـ ْ
ـت الْ َقـ ْ
ـم ِبـ ِ
ـاهَّلل
«و قـ َ
قــوم خــود را بــه تــوكّ ل بــر خداونــد فرمــان مــیدادَ :
ـم َ
ـال ُموسـى یــا َقـ ْ
آم ْنتُ ـ ْ
ـو ِم ِإ ْن ُك ْنتُ ـ ْ

َف َع َلیـ ِ
ین» (یونــس.)84 :
ـم ُم ْســلِ ِم َ
ـه تَ َوكَّ ُلــوا ِإ ْن ُك ْنتُ ـ ْ

در پرتــو اخــاق شایســته و گســترش فضایــل انســانی بــود کــه موســی؟ع؟ توانســت تــودهی 
عظیــم بنیاســرائیل را بــا خــود همــراه کنــد و بــه هــدف ســرنگونی طاغــوت و پیریــزی تمدنــی
نویــن نایــل آیــد.

 -3تقویت علم و خردورزی:
علـم در لغـت به معنـای دانستـن ،یقین کردن ،دانـش و معـرفت اسـت( .معین ،1386 ،ج )1088 ،1
علــم بــه معنــاى قدیمــى آن ،هــر نــوع واقعبینــى و جهانشناســى بــود كــه از راههــاى گوناگــون 
بــر معــارف حســى ،اجتماعــى،
(تجربــه ،وحــى و تفكــر) بــه دســت مىآمــد .از ایــن رو علــم مشــتمل
ّ
اخالقــى و حقوقــى هــم بــود ،ولــى ایــن كلمــه معنــاى جدیــدى پیــدا كــرده و آن عبــارت اســت از 
ی حســى .(رضایــی اصفهانــی)153 ،۱۳۷۵ ،
درك قوانیــن طبیعــت بــر اســاس تجربــه و مشــاهده
ّ
در قــرآن کریــم بیــش از هشــتصد بــار ریشــهی علــم و مشــتقات آن بــه كار رفتــه و در نخســتین
آیــات نــازل شــده بــر پیامبــر اكــرم؟ص؟از علــم ســخن گفتــه شــده اســتَ :
ـم» (علــق:
ـم ِبالْ َق َلـ ِ
«الَّ ــذی َعلَّ ـ َ
ـون َو
ـل َهـ ْ
 )4قــرآن کریــم اهــل علــم و نادانــان را برابــر نمیدانــدُ ...« :قـ ْ
ـن ْ
یع َل ُمـ َ
یســتَ ِوی الَّ ذیـ َ
ـل ْ

ـن ُأ ُ
ـم َد َرجـ ٍ
ـات
ـن ال ْ
وتــوا الْ ِعلْ ـ َ
ـون ...» (زمــر )9 :و دانشــمندان را برتــر مــی شــمردَ ...« :و الَّ ذیـ َ
یع َل ُمـ َ
الَّ ذیـ َ
( »...مجادلــه)11 :
ـا َو ِعلْ مـ ً
حكْ مـ ً
ـا
در قــرآن ،موســى؟ع؟ از کســانی اســت کــه علــم الهــی بــه او داده شــد ...« :آتَ ینـ ُ
ـاه ُ
( »...قصــص ،)14 :امــا او همــواره در پــی دانســتن و رشــد بــود ،پــس بــرای فراگیــرى دانــش نــزد 

ﺳﺎل اول

ـك َعلـ  َ
ـت ُر ْشـ ً
ـدا» (كهــف)66 :
ـه ُموسـ 
عبــد صالــح رفــت« :قـ َ
ـال َلـ ُ
ـن ِم َّمــا ُع ِّل ْمـ َ
ـل َأتَّ ِب ُعـ َ
ى َهـ ْ
ى أ ْن ُت َع ِّل َمـ ِ

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

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

ﺷﻤﺎره دوم
زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

بــرای دریافــت علــم از 

عبــد صالــح ،پــس از نبــوت ایشــان و دریافــت الــواح و بــروز معجــزات نُ هگانــه و غــرق فرعــون بــوده
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(ابنبابویــه ،۱۳۸۵ ،ج  )60 ،1و موســی؟ع؟

بــا وجــود برتــری در دانــش ،بــا فروتنــی نــزد او رفتــه 

اســت .(عیاشــی :۱۳۸۰ ،ج  )330 ،2ایــن رویــداد نشــان میدهــد کــه انســان در هــر رتبــه و ســنی
بــاز بایــد بــرای کســب علــم و افزایــش آگاهــی تــاش کنــد .(حســینی)192 ،۱۳۸۹ ،
کــه باشــد،
ِ
طلبــی پیامبــران از جملــه حضــرت موســی؟ع؟،
فــارغ از جنبــهی فــردی دانشدوســتی و دانش
ِ
ِ
بایــد بــه نقــش آنــان در گســترش علــم نیــز توجــه کــرد .پیامبــران خــدا همــواره بــه دنبــال گســترش
ُ ٍّ
ـدون ِمــن ُدون ِ َ
ـون»
ِ
اهَّلل أ َفــا تَ ْعقِ ُلـ َ
ـم َو لِ مــا تَ ْع ُبـ ُ َ
تفکــر و عقالنیــت بودنــد .ابراهیــم؟ع؟ در «أف َل ُكـ ْ
ْ
َ
(انبيــاء ،)67 :هــود؟ع؟ در «يــا َقــو ِم ال َأســئَ ُل ُكم َع َليـ ِ َ
جـ ً
ي َأ َفــا
ي ِإ َّال َع َلــى الَّ ــذی َف َط َرن ـ 
جـ ِ
ـرا ِإ ْن أ ْ
ـه أ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ـر َ

َ
ـم
ـون» (هــود ،)51 :موســی؟ع؟
اض ِر ُبـ ُ
ـوه ِب َب ْع ِضهــا كَ ذلِ ـ َ
 در «ف ُقلْ نــا ْ
ـي ُ
ـك ُي ْ
تَ ْعقِ ُلـ َ
اهَّلل الْ َم ْوتــى َو ُيریکـ ْ
حـ ِ

آياتِ ـ ِ
ـه
حيــ 
ـون» (بقــره )73 :و پیامبــر اعظــم؟ص؟
ي َو ُيميـ ُ
ـت َو َلـ ُ
 در «و ُهـ َ
َ
ـو الَّ ــذی ُي ْ
ـم تَ ْعقِ ُلـ َ
ـه َل َعلَّ ُكـ ْ

النهـ ِ َ
اختِ ـ ُ
ـون» (مؤمنــون )80 :بــر ایــن دعــوت پــای فشــردهاند.
ْ
ـل َو َّ
ـاف اللَّ ْيـ ِ
ـار أ َفــا تَ ْعقِ ُلـ َ

و حکمــت دانایــان پــارس ماننــد 
شــیخ اشــراق در مقدمــهی کتــاب حکمــة االشــراق ،دانــش
ِ
جاماســف ،فرشوشــتر و بوذرجمهــر را از آموزههــاى پیامبــران الهــى دانســته اســت .(ســهروردی،
 ،۱۳۷۲ج )11 ،2
حکمــای مســلمان بــر ایــن باورنــد کــه فالســفهی یونانــی نــور حکمــت خــود را از چــراغ انبیــاء
گرفتهانــد و مشــخصاً 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
قابــل انــکار نیســت کــه زیرســاخت فرهنگهــای پیشــرفته و تمدنهــای عالــی؛ بــر اندیشــه و
عقــل پایهگــذاری شــده اســت و شــاید از ایــن روســت کــه بخشــی از پژوهشگــران بــر ایــن باورنــد 
کــه در مســیر شــکلگیری تمدنهــا ،پــارهاى از دانشهــاى مــورد نیــاز را دیــن و وحــی در اختیــار 
بشــر گذاشــته و شــمارى از پیامبــران الهــى از راه دریافتهــاى وحیانــى خــود ،علــوم و صنعتهایــى
را در میــان بشــر بنیــان نهادهانــد.
برخــی معتقدنــد کــه همــهی دانشهــا و پیشــهها را پیامبــران پایهگــذارى کردهانــد و ســپس
بشــر بــه گســترش و تکمیــل آنهــا پرداختــه اســت .(حجــازی ،بیتــا )59 ،بــه نقــل از یوســفوس
مــورخ آوردهانــد :ابراهیــم خلیــل؟ع؟ علــم حســاب را بــا خــود از کلــده (بینالنهریــن) بــه مصــر آورده
اســت .(دورانــت ،۱۳۷۲ ،ج )215 ،1
در مجمــوع میتــوان گفــت پیامبــران بــا تعالیــم عقلبنیــان خــود در شــکوفایی تمدنهــا 
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رک نآرق هاگدید زا مالسلا هیلع یسوـم ترضح تیصخش رد زاسندمت یاههفلؤم نییبت

نقــش داشــتهاند .حضــرت موســی؟ع؟

نیــز بــا احاطــهای کــه بــه تمــدن بــزرگ مصــر داشــت ،بــا 

زدودن نقــاط ضعــف آن و دعــوت مکــرر قــوم بــه تعقــل ،پایههــای تمدنــی بــزرگ را بنــا نهــاد.

 -۴اراده و پشتکار
تمدنهــای نامــور حاصــل تــاش ملتهایــی اســت کــه سســتی بــه خــرج ندادنــد و بــا 
اراده و پشــتکار در مســیر تعالــی پیــش رفتنــد .ایــن ارادهی محکــم و پشــتکار خســتگیناپذیر بــا 
پایهگــذار تمــدن؛ نســبت مســتقیم دارد.
گرایــی
عمل
ِ
ِ
گزارشهایــی از کار و تــاش و اشــتغال برخــی پیامبــران در دســت اســت .بنــا بــر روایــات ،حضرت

نجــار ،حضــرت ابراهیــم؟ع؟ پارچهفــروش ،حضــرت داوود؟ع؟
ادریــس؟ع؟ خیــاط ،حضــرت نــوح؟ع؟ ّ
زرهســاز و حضــرت آدم؟ع؟ كشــاورز بودهانــد و حضــرت ســلیمان؟ع؟ نیــز در زمــان حكومتــش ،زنبیــل 
مىبافــت و بــا فــروش آن امــرار معــاش مىكــرد .(حقــی ،بیتــا :ج  )509 ،5ابراهیــم ،موســی،
شــعیب؟مهع؟ ،و نبــی اکــرم؟ص؟ نیــز دامــداری میکردنــد .(مجلســی ،۱۴۰۳ ،ج )56 ،100
قــرآن بــه پیشــتازی پیامبــران در برخــی صنعتهــا اشــاره دارد :نــوح؟ع؟ در کشــتی ســازی:
ـه َأن اصنَ ــع الْ ُفلْ ـ َ َ
َ
ح ِينــا ( »...مؤمنــون ،)27 :داوود؟ع؟ در حرفــهی فلــزکاری 
«ف َأ ْو َ
ـك ِبأ ْع ُينِ نــا َو َو ْ
ح ْينــا ِإ َل ْيـ ِ ِ ْ ِ
ـاه َص ْن َعـ َ
ـم ( »...انبیــاء )80 :و
حديـ َ
«و َعلَّ ْمنـ ُ
و زرهســازیَ ...« :و َأ َل َّنــا َلـ ُ
ـة َل ُبـ ٍ
ـه الْ َ
ـد» (ســبأَ ،)10 :
ـوس َل ُكـ ْ

ـه
ـون َلـ ُ
ســلیمان؟ع؟ در معمــاری ،تندیــس و ســاخت ظــروفَ ...« :و َأ َســلْ نا َلـ ُ
ـن الْ قِ ْطـ ِ
ـر َ ...ي ْع َم ُلـ َ
ـه َع ْيـ َ

ور ِ
راسـ ٍ
ـيات ( »...ســبأ 12 :ـ )13
ـواب َو ُقـ ُ
جـ ِ
ـب َو تَ ماثيـ َ
ـان كَ الْ َ
ـن َمحاريـ َ
ـد ٍ
مــا َيشـ ُ
ـل َو ِجفـ ٍ
ـاء ِمـ ْ

موســى؟ع؟ پــس از گریــز از مصــر ،هنگامــی کــه نــزد شــعیب؟ع؟ رســید ،ســالها بــرای او چوپانی
«و
کــرد (قصــص )27-25 :و وقتــی مــورد خطــاب وحــی قــرار گرفــت ،بــه همــان کار مشــغول بــودَ :

ـال ِهــی َعصــای َأتَ َوكَّ ـ ُ
ـك ِب ِ
ى َغنَ ِمــی َو لِ ــی فِ یهــا
ـش ِبهــا َعلـ 
ـك یــا ُموسـ 
ى قـ َ
یمینِ ـ َ
مــا تِ لْ ـ َ
ـؤا َع َلیهــا َو َأ ُهـ ُّ
ـآر ُب ُأ ْخــرى» (طــه)18-17 :
َمـ ِ

و هــو راعــى غنَ ــم» (متقــی هنــدی،۱۴۰۱ ،
 موســى
ــث
«ب ِع َ
از نبــی اعظــم؟ص؟ روایــت شــده اســتُ :
َ
َ
ج  )183 ،14پشــتکار و ارادهی موســی؟ع؟ منحصــر بــه فعالیــت شــغلی او نبــود ،بلکــه در صحنههــای 
دیگــر بهویــژه در عرصــهی پیامبــری نمــود آشــکاری داشــت.
عــزم راســخ و پشــتکار موســی؟ع؟ در ســالهای 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

ﺳﺎل اول

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

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

ﺷﻤﺎره دوم
زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

َ
ح َّتــى َأ ْب ُل َ
ــع
ــر ُ
ج َم َ
ح َ
ــغ َم ْ
آنگاه کــه پیــش از یافتــن اســتاد ،بــا ارادهای قــوی میگویــد ...« :ال أ ْب َ

ح ُقبـ ً
ـا» (كهــف )60 :اراده محکــم او در یافتــن آن عبــد صالــح در رفتارهــای دیگــر 
ـن َأ ْو َأ ْم ِضــی ُ
الْ َب ْ
ح َر یـ ِ
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او نیــز در ایفــای رســالت بــه خوبــی مشــاهده میشــود .آن اراده و پشــتکار بــود کــه موجــب

شــد موســی؟ع؟

بــا تــوکل بــر پــروردگارش بیواهمــه از عظمــت تمــدن مصــر و حکومــت قدرتمنــد 

فرعــون ،مبــارزهای خســتگیناپذیر را در پیــش گیــرد و ســرانجام پیروزمندانــه قــوم ســتمدیدهاش را 
بــه فرهنــگ و تمدنــی نویــن هدایــت نمایــد.

.5امیدواری:
امیــدواری بــه مفهــوم انتظــار حــوادث نیــک و تغییــر شــرایط بــه ســوی رخدادهــای مثبــت 
ِ
اســت .امــام خمینــی؟هر؟ :الزمــه معرفــت خداونــد را امیــد كامــل بــه حــق و رحمــت او میدانــد:
رجــاء از فطریــات اســت و مبــدأ حصــول رجــاء ،حســن ظــن بــه خــداى تعالــى .(خمینــی،۱۳۸۲ ،
)130-129
نراقــی امیــدواری را نوعــی تــاش و حرکــت میشــمرد کــه آنچــه را از قــدرت انســانی بیــرون 
اســت ،بــه خــدا ســپرده ،برونرفــت از گرفتاریهــا را از او میخواهــد :امیــدوارى و رجــاء ،در وقتــى
ّ
اســت كــه آدمــى توقــع محبوبــى را داشــته باشــد كــه جمــعآورى 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 
عفــو و رحمــت او رســیده ،مخصــوص اســت بــه كســانى كــه چشمداشــت رحمــت را بــا عمــل
خالــص داشــته باشــند و بــه دنیــا و لــذت آن فــرو نرفتــه باشــند .(نراقــی)202 ،۱۳۷۸ ،
امیــدواری توهــم و خیالبافــی نیســت ،بلکــه جنبــهی عملــی و حرکتآفریــن دارد .امیــد؛
راههــای متفــاوت رســیدن بــه هدفهــا را در بــر میگیــرد و برنامهریــزی بــرای دســتیابی بــه 
اهــداف را ارتقــاء میبخشــد .(پرویــز و دیگــران)۱۳۹۵ ،
هیــچ تمدنــی بــا نومیــدی و افســردگی پیــش نرفتــه اســت .در تاریــخ زندگــی انبیــاء نیــز هیــچ
جــا نومیــدی بــه چشــم نمیخــورد ،بلکــه همــه جــا ســخن از امیــد و مقاومــت بــرای آینــدهای 
خــوب و زیباســت .(محمــدی ری شــهری)32 ،۱۳۶۸ ،
موســی؟ع؟ در شــرایطی رهبــری قــوم بنیاســرائیل را در دســت گرفــت کــه سلســلهی قدرتمنــدی 
از فراعنــه بــر مصــر حکومــت میکــرد و تمــدن حــوزهی نیــل در اوج شــکوفایی و پیشــرفت بــود.
ایــن مــرد کــه ســالها دور از وطــن زیســته و حــاال یــک چوپــان ســاده اســت ،چگونــه میتوانــد در 
برابــر نماینــدهی تمــدن کهــن مصــر بایســتد؟ چگونــه فرعــون را مجــاب کنــد یــا بــر او چیــره شــود؟

موســی؟ع؟

بهعنــوان پیشــوایی دانــا و کاردان و آیندهنگــر ،وظیفــه داشــت بــا تزریــق امیــد بــه 

جامعــه ،از یــأس و خســتگی بنیاســرائیل جلوگیــری کنــد .بدیــن منظــور ،پیوســته مؤمنــان را بــا 
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بیــان آیــات الهــی و الطــاف خداونــدی بــه نجــات و پیــروزی بــر فرعــون ســتمکار امیــدوار میســاخت.
هنــگام گریــز از مصــر بــه ســوی مدیــن ،موســی؟ع؟ کــه تنهاســت و راه را هــم نمیشناســد ،ذرهای 
َ
ـواء
ـال َعس ـ 
ـن قـ َ
جـ َ
نومیــدی بــه خــود راه نمیدهــدَ :
ى َر ِّبــی أ ْن ْ
«و َل َّمــا تَ َو َّ
ـاء َم ْدیـ َ
یه ِدینِ ــی َسـ َ
ـه تِ لْ قـ َ
 .)22اصــوال ناامیــدی در شــخصیت موســى؟ع؟ راه نــدارد .در عرصــهی زندگــی
یل» (قصــص:
ً
السـ ِ
ـب ِ
َّ
فــردی ،آنگاه کــه بــا خانــوادهاش در بیابــان راه گــم کــرده اســت ،آتشــی میبینــد و بــه امیــد پیــدا 
ى نـ ً
ـال ِ َل ْهلِ ـ ِ
ـت
كــردن راه یــا گرمایــش بهســوی آن حرکــت میکنــد«ِ :إ ْذ َرأ 
ـارا َفقـ َ
ـه ْام ُك ُثــوا ِإ ِّنــی آنَ ْسـ ُ
ِ

ـارا َل َع ِّلــی آتِ ُ
نـ ً
ـدى» (طــه.)10 :
ـس َأ ْو َأ ِجـ ُ
ـد َع َلــى َّ
ـم ِم ْنهــا ِب َق َبـ ٍ
النـ ِ
یكـ ْ
ـار ُهـ ً

موســی؟ع؟ مأمــور بــه دعــوت فرعــون بــه توحیــد میشــود و امیــدوار اســت بتوانــد ایــن دعــوت
ـك ِإلـ َ
را بــه ســرانجامی نیکــو برســاندَ :
ـى» (نازعــات ،)18 :حتــی تــرس از 
ـل َهــل لَّ ـ َ
«ف ُقـ ْ
ـى أن تَ زَ كـ َ
َ
خـ ُ َ
شــکنجهی ســخت و مــرگ نیــز وی را از ایــن آرزو بــاز نمــیداردَ :
«قـ َ
ـر َط
ـال َر َّبنَ ــا ِإنَّ نَ ــا نَ َ
ـاف أن َيفْ ـ ُ

َ
تخ َ
ـم ُع َو َأ َر ى»(طــه)46-45 :
ـال َل َ
َع َل ْينَ ــا َأ ْو َأن َي ْط َغــى َقـ َ
افــا ِإنَّ نـ ِ
ـى َم َع ُك َمــا أ ْسـ َ

در ســختترین صحنــهی رهبــری حضــرت موســی؟ع؟ در میــان بنیاســرائیل ،آنجــا کــه قــوم در 
حــال کــوچ از مصــر هســتند و دریــا پیــش رو و لشــکر عظیــم فرعــون پشــت ســر در تعقیــب آنهاینــد،
موســی؟ع؟ بــا  اطمینــان خاطــر و امیــدی ژرف؛ خبــر از رهایــی میدهــدَ :
ـال
ـان قـ َ
ـراءا الْ َ
ج ْمعـ ِ
«ف َل َّمــا تَ ـ َ

ین» (شــعراء)62-61 :
ى ِإنَّ ــا َل ُم ْد َر ُكـ َ 
ـاب ُموسـ 
ـون قـ َ
َأ ْصحـ ُ
ـال كَ َّل ِإ َّن َم ِعــی َر ِّبــی َسـ ْ
ـیه ِد ِ

آرزوی نابــودى فرعونیــان و حاكمیــت بنىاســرائیل (اعــراف )129 :نیــز نمونــهای دیگــر از ایــن
امیــدواری اســت .تکــرار ایــن امیدبخشــی ،موجــب شــد مؤمنــان بنیاســرائیل نیــز روحیــهای امیدوار 
پیــدا کننــد و تســلیم صحنههــای ســخت و مأیوسکننــده نشــوند .اگــر ایــن امیــدواری وجــود 
پایهگــذاری
نداشــت ،خســتگی و بهانهجویــی ،قــوم را متزلــزل میســاخت و رخــداد خــروج و
ِ
تمــدن نویــن نیــز شــکل نمیگرفــت.

.6آزادیخواهی:
آزادی نعمــت واالی خداونــد اســت کــه بســتر مناســبی را بــرای شــکوفایی اســتعدادهای طبقــات
مختلــف جامعــه فراهــم مــیآورد .بــا ایــن شــکوفایی اســت کــه فرهنــگ رشــد میکنــد و تمدنهــا 
شــکل میگیرنــد .گاه ایــن نعمــت بهخاطــر وجــود حاکمــان مســتبد یــا جامعــهی بســته ،از 
ﺳﺎل اول

انســانها ســلب میشــود.

ﺷﻤﺎره دوم

حرکـتهای آزادیخواهـانه با رهایی افکار و اندیشـهها و توجه به توانـاییهای پراکنـده در جامـعه،

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

نژاد ،مسیـر جامـعه را بـه سـوی ساختن تمدن پیشـرفته و بالنـده هموار میکنـد.
فارغ از طبـقه و
ِ
رهبــران الهــی همــواره در صــدد بازگردانــدن آزادی بــرای انســانها و امــت خــود بودهانــد.
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قــرآن کریــم دربــارهی رســول اکــرم؟ص؟ تصریــح میکنــد کــه بشــارتدهندهی آزادی انســانها 
الن ِبــی ْ ُ
ـم َو ْ َ
ـال الَّ ت ـی
ـول َّ
الر ُسـ َ
ال ْغـ َ
ـن َّ
یضـ ُ
ال ِّمــی الَّ ــذی َ ...و َ
یت ِب ُعـ َ
بودهانــد« :الَّ ذیـ َ
ـم ِإ ْص َر ُهـ ْ
ـع َع ْن ُهـ ْ
ـون َّ

ـم ( »...اعــراف)157 :
كانَ ـ ْ
ـت َع َل ِ
یهـ ْ

بــه هــوس افراشــتن بناهــای 
در تاریــخ آمــده اســت :یکــی از فراعنــه کــه مــردی دیوانهمــزاج بــود،
ِ
عظیــم و ســاختن شــهرها و تأســیس معبدهــای باشــکوه افتــاد .البتــه بــرای انجــام ایــن منظــور 
حاجــت بــه کارگــر بســیار داشــت .پــس روی توجــه بــه اســرائیلیان آورد کــه در نواحی شــمال شــرقی
ملــک او ســاکن بودنــد و آنهــا را بــه بندگــی گرفــت و بــه عملگــی گماشــت و بــه ضــرب تازیانــه در 
سراســر ناحیــهی شــمال ملــک خــود بــه اعمــال شــاقه واداشــت .(نــاس)491 ،۱۳۹۳ ،
فرعــون بــر ایــن قــوم بســیار ســخت گرفــت ،چنانکــه قــرآن از آن بــه عــذاب و رنــج ســخت 
َ
ج ْي ُ
ـم
ـذاب ُي َذ ِّب ُ
ـوء الْ َعـ ِ
ـو َن َي ُسـ ُ
ـن ِ
«و ِإ ْذ نَ َّ
تعبیــر کــرده اســتَ :
حـ َ
آل فِ ْر َعـ ْ
ناء ُكـ ْ
ناكـ ْ
ـون أ ْب َ
ـومونَ ُك ْم ُسـ َ
ـم ِمـ ْ

ـاء ُك ْم ( »...بقــره  )49 :بردگــی ،قتــل و اوضــاع ناگــوار اجتماعــی کــه فرعــون بــر 
َو َي ْســتَ ْ
ح ُي َ
ون نِ سـ َ

بنیاســرائیل تحمیــل کــرده بــود ،از دغدغههــای موســى؟ع؟

بــه شــمار میرفــت.

«و
وى در نخســتین گفتگــو بــا فرعــون خواســتار آزادى قــوم ســتمدیدهی بنىاســرائیل میشــودَ :

ـول َع َلــى ِ
ـن َر ِّب الْ َ
حقِ یـ ٌ
ـق
حـ َ 
ـق َعل ـ 
عال ِمیـ َ
ـو ُن ِإ ِّنــی َر ُسـ ٌ
ى َأ ْن ال َأ ُقـ َ
قـ َ
اهَّلل ِإ َّل الْ َ
ـن َ
ـال ُموس ـى یــا فِ ْر َعـ ْ
ـول ِمـ ْ

یل» (اعــراف )105-104 :و فرعــون را بــه دلیــل بــردهداری و اســتثمار 
ـل َم ِعــی َبنِ ــی ِإ ْســرائِ َ
َ ...ف َأ ْر ِسـ ْ
ـك نِ ْع َمـ ٌ
یل» (شــعراء)26 :
ـد َ
ـة تَ ُم ُّنهــا َع َلــی َأ ْن َع َّبـ ْ
ت َبنِ ــی ِإ ْســرائِ َ
«و تِ لْ ـ َ
بنىاســرائیل ســرزنش میكنــدَ :

ایــن روحیــهی آزادیخواهــی بــود کــه از قــوم ســتمکش بنیاســرائیل مردمــی ســرکش ســاخت 
ِ
کــه نظــم فرعونــی را بــر هــم زدنــد و حکومــت طاغــوت وقــت را بــه زیــر کشــیدند .خــروج آنــان از 
دل تمــدن مصــر موجــب زایــش تمدنــی دیگــر در پرتــو فرمانهــای الهــی تــورات شــد کــه ســالها 
در منطقــه میدرخشــید.

 .7سازماندهی و حکومت:
حكْ مـ ً
ج َع َلنِ ــی
ـب ِلــی َر ِّبــی ُ
ـا َو َ
موســی؟ع؟ دارای مقــام حكــم و داورى بیــن مــردم بــودَ ...« :ف َو َهـ َ

ین» (شــعراء )21 :عالمــه طباطبایــی؟هر؟
ـن الْ ُم ْر َســلِ َ
ِمـ َ

ذیــل ایــن آیــه معنــاى حكــم را قضــاوت بــه 

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

حــق همــان اســت كــه بــه انبيــاء داده مىشــود .(طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج )366 ،15
از کارهــای مهــم موســی؟ع؟ ،ســازماندهی بنیاســرائیل در مصــر و ایجــاد وحــدت میــان آنــان 
بــود .بدیــن منظــور تشــکیل تیــم کاری و جــذب عناصــر همفکــر 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 )32-29 :جانشــینی هــارون؟ع؟

بــه جــای 

موســی؟ع؟ در زمــان میقــات ،نشــانگر والیــت ایشــان بــر بنىاســرائیل و اختیــار نصــب خلیفــه 
ـال ُموس ـى ِ َل ِخیـ ِ
اخ ُلفْ نِ ــی فِ ــی
ون ْ
اســت کــه یــک اختیــار حاکمیتــی تلقــی میشــودَ ...« :و قـ َ
ـار َ
ـه هـ ُ

یل الْ ُمفْ ِسـ ِ
ین» (اعــراف)142 :
ـح َو ال تَ َّت ِبـ ْ 
ـب َ
ـع َسـ ِ
َق ْو ِمــی َو َأ ْصلِ ـ ْ
ـد َ

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

او خواســته تــا امــور جامعــه را در غیبــت موســی؟ع؟ اصــاح کنــد ،شــاهد مطلــب هــم بازخواســت 
موســی؟ع؟ از جانشــین خــود ،پــس از بازگشــت از میقــات اســت .(طیــب ،۱۳۶۹ ،ج )449 ،5
ـد َأ َخـ َ
ـي
ـاق َبنــي ِإ ْسـ
اهَّلل ميثـ َ
«و َلقَ ـ ْ
َ
ـذ ُ
ـرائيل َو َب َعثْ نــا ِم ْن ُهـ ُ
گام بعــدی تعییــن نقیبــان بــودَ :
ـم ْاثنَ ـ ْ

ـر نَ قيبـ ً
ـا ( »...مائــده )12 :موســى؟ع؟ توانســت از همــان آغــاز خــروج از مصــر ،از پیونــد دوازده
َع َشـ َ
قبیلــهی بنىاســرائیل دولــت و ملتــى فدراتیــو پدیــد آورد کــه همــکاران و کارگــزاران او در مدیریــت 
قــوم بودنــد .ادارهی هــر بخــش از ایــن مجموعــه بــه یكــى از ایــن دوازده ســبط واگــذار شــد.
ً
ظاهــرا منظــور از ايــن دوازده نقيــب ،دوازده رئيــس اســت كــه هــر 
(مهــران ،۱۳۸۳ ،ج )407 ،2
یــک بــر یکــى از اســباط دوازدهگانــهی بنىاســرائيل رياســت داشــتند و بــه منزلــهی والــى ،كارهــاى
آنــان را فيصلــه مىدادنــد و افــراد قــوم از آنــان اطاعــت میکردنــد .نســبتى كــه ايــن دوازده
نقيــب بــه دوازده تيــرهی بنىاســرائيل داشــتند ،نظيــر نســبتى بــوده كــه اولىاالمــر بــه افــراد ايــن
امــت دارنــد .در حقيقــت مرجــع مــردم در امــور ديــن و دنيــاى آنــان بودنــد .البتــه آنــان وحــی از 
آســمان نمىگرفتنــد و شــريعت تشــريع نمىكردنــد ،كار وحــى و تشــريع شــرايع تنهــا بــه عهــدهی 

موســى؟ع؟

بــود( .طباطبایــی ،1374 ،ج 390 ،5؛ طیــب ،1369 ،ج )319 ،4

بــا توجــه بــه جمعیــت زیــاد قــوم ،ایــن تقســیم کار میتوانســت موســی؟ع؟ را در جهــت 
پیامرســانی بهتــر بــه بنیاســرائیل یــاری کنــد و شــبکهی تبلیغــی مناســبی را در اختیــار او قــرار 
دهــد تــا قوانیــن وحیانــی را در میــان آنــان بگســتراند .برخــی از همیــن نیروهــا چــون یوشــع بــن
ً
نــون بعــدا از تأثیرگــذاران شــدند و بــا تســخیر اورشــلیم زمینــهی تمــدن بنیاســرائیل را فراهــم 
آوردنــد .(جرجانــی ،۱۴۳۰ ،ج )159 ،1

 .8نفی ستم و ترویج عدالت:

ﺳﺎل اول

در قــرآن کریــم بــه سرگذشــت امتهــا و تمدنهایــی اشــاره شــده کــه بــا گســترده شــدن 

ﺷﻤﺎره دوم

ـت ظال َِمـ ً
ـة َو َأنْ َشـ ْـأنا َب ْع َدهــا َق ْومـ ً
ـن َق ْر یـ ٍ
ـن»
ـا َ
ـة كانَ ـ ْ
ســتمگری از میــان رفتهانــدَ :
آخریـ َ
«و كَ ـ ْ
ـم َق َص ْمنــا ِمـ ْ

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

َ
ـون» (قصــص)59 :
(انبیــاءَ ...« ،)11 :و مــا ُك َّنــا ُم ْهلِ ِكــی الْ ُقــر ى ِإ َّال َو أ ْه ُلهــا ظال ُِمـ َ

قــرآن کریــم بــا تعبیــر «قســط» ،گســترش عدالــت را از اهــداف بعثــت پیامبــران دانســته و
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ـد َأ ْر َســلْ نا ُر ُسـ َ
دینبــاوران را نیــز بــه پاسداشــت آن فراخوانــده اســتَ :
ـلنا ِبالْ َبینـ ِ
ـم
«لقَ ـ ْ
ـات َو َأنْ زَ لْ نــا َم َع ُهـ ُ

آمنُ ــوا ُك ُ
ـزان لِ ُ
ـاس ِبالْ قِ ْسـ ِ
ـن
ـوم َّ
ـط ( »...حدیــد« ،)25 :یــا َأ َ
النـ ُ
یقـ َ
ـن َ
ونــوا َق َّوامیـ َ
یهــا الَّ ذیـ َ
ـاب َو الْ میـ َ
الْ ِكتـ َ
داء لِلَّ ـ ِ
ِبالْ قِ ْسـ ِ
ـه ( »...نســاء)135 :
ـط ُشـ َ
ـه َ

در مــواردی نیــز مســتقیم واژهی عــدل را بــه کار بــرده اســت«ِ :إن َ ْ
ـان »...
ـر ِبالْ َعـ ْ
ـد ِل َو ْ ِ
حسـ ِ
ال ْ
اهَّلل یأ ُمـ ُ
َّ

النـ ِ َ
ـد ِل ( »...نســاء )58 :
ـن َّ
ح ُك ُمــوا ِبالْ َعـ ْ
(نحــلَ ...« ،)90 :و ِإذا َ
ـاس أ ْن تَ ْ
ـم َبیـ َ
حكَ ْمتُ ـ ْ

«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
بهصــورت جــداى از هــم بــه کار رونــد ،معنــاى واحــدى دارنــد .(رضایــی اصفهانــی ،۱۳۸۷ ،ج )262 ،19
در تعریــف عدالــت گفتهانــد« :العدالــة اعطــاء كل ذی حــق حقــه»؛ عدالــت ،دادن حــق بــه 
حــقدار اســت .(جــوان ،۱۳۳۶ ،ج  )123 ،1عدالــت بــه معنــای قــرار دادن هــر چیــز در جــای خویــش
اســت؛ َ
 م ِ
ــع ْ
 ال
واض َعهــا» (شــریف الرضــی )553 ،۱۴۱۴ ،مطهــری عدالــت را پایــه 
«الْ َع ْ
ــد ُل َ ی َض ُ
ُمــور َ
َ
ســازمان اجتمــاع میدانــد( .مطهــری)19-16 ،1389 ،
واژهی عدالــت اصطالحــی اســت كــه در علــوم گوناگــون ماننــد اخــاق ،كالم ،فقــه و سیاســت 
معانــی متعــددی دارد ،امــا همــه کــم و بیــش بــه همــان مفهــوم قــرار دادن هــر چیــز در جــای 
خویــش بــاز میگــردد .از آنجــا کــه ممکــن اســت ابعــاد فــردی عدالــت بــر گســتردگی بحــث
بیفزایــد ،در ایــن نوشــتار بــر عدالــت اجتماعــی تمرکــز میشــود.
«جــان رالــز» متفكــر معاصــر ،عدالــت را ســاختار بنیانــی جامعــه و نخســتین فضیلــت نهادهــای 
اجتماعــی میدانــد .(اخــوان کاظمــی )112 ،۱۳۸۴ ،ایــن جنبــهی اجتماعــی عدالــت مــورد توجــه 
 در تفســیر «إن َ ْ
ـد ِل َو
اندیشــمندان اســامی نیــز بــوده اســت .عالمــه طباطبایــی؟هر؟
ـر ِبالْ َعـ ْ
اهَّلل یأ ُمـ ُ
ِ َّ
ـان ( »...نحــل )90 :میگویــد :ظاهــر ســیاق آیــه ایــن اســت كــه مــراد از عدالــت ،عدالــت 
ِْ
حسـ ِ
ال ْ
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 بهســزا جــاى داده شــود .(طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج )479-478 ،12
 الد ْولَ ُ
 هانَ ِ
ــة» (مفید،
ان َ
ــت َّ
از حضــرت امــام رضــا؟ع؟ روایــت شــده کــه فرمودنــدِ :
«إ َذ َ
 الســلْ َط ُ
ــار ُّ
ا ج َ
)310 ،۱۴۱۳؛ هــر گاه ســلطان ســتم كنــد ،دولــت سســت و بىاعتبــار شــود .ایــن معنــا در روایتــی
دیگــر بهصــورت «الملــک یبقــی مــع الکفــر و الیبقــی مــع الظلــم» بیــان گردیــده اســت.
بیعدالتــی و گســترش ســتم ،زمینــهی شــکوفایی اســتعدادها و پــرورش اندیشــههای نــو را از 
پایــهی ســازمان جامعــه تخریــب گردیــده،
بیــن میبــرد .وقتــی عدالــت اجتماعــی بیرنــگ شــود،
ِ
حــق بــه صاحــب حــق نمیرســد .آنگاه افــراد اجتمــاع نیــز حقــوق یکدیگــر را رعایــت نمیکننــد و
58

رک نآرق هاگدید زا مالسلا هیلع یسوـم ترضح تیصخش رد زاسندمت یاههفلؤم نییبت

انســانها ،هــم در بعــد فــردی و هــم اجتماعــی دچــار آســیب جــدی میشــوند .چنیــن جامعــهای 
دچــار نابــودی فرهنــگ و ســقوط تمدنــی خواهــد شــد ،چنانکــه بســیاری از تمدنهــا و ملتهــای 
پیشــین ،بــا ارتــکاب ظلــم ،زمینــهی عــذاب و نابــودی خــود را فراهــم کردنــد و هــر یــک بــه گونــهای 
از صفحــهی روزگار محــو شــدند:
ـه ْ َ
یحـ ُ
حاصبـ ً
ـم َم ْن َخ َســفْ نا ِبـ ِ
ِ
ـن َأ ْر َســلْ نا َع َلیـ ِ
ض
ـه
ـن َأ َخ َذتْ ـ ُ
ال ْر َ
الص َ
ـه َّ
ـة َو ِم ْن ُهـ ْ
ـا َو ِم ْن ُهـ ْ
«َ ...ف ِم ْن ُهـ ْ
ـم َمـ ْ
ـم َمـ ْ

و ِم ْن ُهــم مـ َ
ـن ُ
ـم َو ِ
ـون» (عنکبــوت)40 :
كانــوا َأنْ ُف َسـ ُ
كان ُ
َ
ـه ْم َی ْظلِ ُمـ َ
ـن أ ْغ َر ْقنــا َو مــا َ
اهَّلل لِ َی ْظلِ َم ُهـ ْ
لكـ ْ
ْ َ ْ

پــس از آن امتهــا ،قــوم فرعــون نیــز کــه صاحــب تمدنــی عظیــم بودنــد ،در برابــر موســی؟ع؟
ایســتادند و از حــق پیــروی نکردنــد .پافشــاری پیامبــر بــرای تــرک ســتم بــر بنیاســرائیل اثــری 
نداشــت و آنــان بــه ســرانجامی خفتبــار دچــار شــدندَ :
ـم
ـود ُه َفنَ َب ْذ ُ
«ف َأ َخ ْذنـ ُ
جنُ ـ َ
ـاه َو ُ
ـم فِ ــی الْ یـ ِّ
ناهـ ْ
كان عاقِ َبـ ُ
ـر كَ یـ َ
ـة َّ
ـن» (قصــص)40 :
الظالِ میـ َ
ـف َ
َفانْ ُظـ ْ

تالشهــای موســی؟ع؟ از نخســتین رویارویــی بــا فرعــون بــر ستمســتیزی متمرکــز بــود و چــون 
دیگــر پیامبــران فرمــان داشــت تــا قســط را در میــان مــردم برپــا دارد .او از کودکــی در دربــار فرعــون 
پــرورش یافتــه و شــکاف طبقاتــی و اجتماعــی مصــر را بــه خوبــی درک کــرده بــود .بدیــن خاطــر 
پــس از خــروج نیــز مراقبــت میکــرد تــا جامعــه بنیاســرائیل بــه مصایــب فرعونیــان دچــار نشــود.

کوشــش موســی؟ع؟

بــرای گســترش فضائــل اخالقــی و برخــورد وی را بــا بغــی قــارون در همیــن

جهــت میتــوان تحلیــل کــرد .دســتور موســی؟ع؟

بــرای پرداخــت زکات گامــی در جهــت عدالــت 

اقتصــادی و اجتماعــی بــود کــه قــارون از آن ســر بــاز زد .قــارون نمــاد اشــرافیگری و عدالتســتیزی 
در آن جامعــه بــود و موســی؟ع؟ بــا شــدت تمــام بــا او برخــورد کــرد تــا تمــدن نوپــای بنیاســرائیل
را از ایــن آفــت نــگاه دارد   .

 .9بهرهمندی از نقاط قوت دیگر تمدنها:
نابــودی آثــار ،نشــانهها  و حتــی اندیشــههای تمدنهــای مغلــوب ،همــواره شــیوهی 
حکومتهــای پیــروز بــوده اســت؛ همچــون حملــهی رامســس دوم بــه قــوم هیتــی (نبــرد قــادش)
و یــورش اســکندر مقدونــی بــه ایــران .ایــن تعــرض بــه تمدنهــای دیگــر در قــرآن کریــم هــم مــورد 
ـوك ِإذا َد َخ ُلــوا
اشــاره قــرار گرفتــه اســت ،آنجــا کــه از قــول ملکــهی ســبأ میفرمایــدِ ...« :إ َّن الْ ُم ُلـ َ

ﺳﺎل اول

َق ْر یـ ً
ـزةَ َأ ْهلِ هــا َأ ِذلَّ ــة ( »...نمــل)34 :
ـة َأ ْف َسـ ُ
ج َع ُلــوا َأ ِعـ َّ
ـدوها َو َ

ﺷﻤﺎره دوم

حضــرت موســی؟ع؟ در روزگار تمــدن پــرآوازهی مصــر میزیســت و بــا پــرورش در کاخ فرعــون،

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

کامــا بــا آن تمــدن آشــنا بــود .او در برخــورد بــا فرعــون -امپراتــور قدرتمنــد تمــدن مصــر -خــود را 
ً
ـول َر ِّب الْ َ
و او را بــه پاکــی
ـن» (شــعراء)16 :
فرســتادهی پــروردگار جهانیــان شــمردِ ...« :إنَّ ــا َر ُسـ ُ
ِ
عال ِمیـ َ
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ى َأ ْن تَ زَ كَّ ــى» (نازعــات .)18 :ســپس رهایــی بنیاســرائیل را از او
ـك ِإلــ 
ـل َلـ َ
جــان فراخوانــدَ ...« :هـ ْ

ـم ( »...طــه.)47 :
ـل َم َعنــا َبنِ ــی ِإ ْســرائِ َ
خواســتَ ...« :ف َأ ْر ِسـ ْ
یل َو ال ُت َع ِّذ ْب ُهـ ْ

خداونــد کســی را بــه نــزد فرعــون میفرســتد کــه از درون دربــار و فرهنــگ حاکــم بــر آن آگاه
اســت و ســالها در آن محیــط زیســته و روابــط و تشــریفاتش را میدانــد .موســی؟ع؟ کــه عظمــت 
تمــدن مصــر را در مقایســه بــا دیگــر تمدنهــا چــون مدیــن لمــس کــرده ،در فاصلــهی زمانــی
رویارویــی بــا فرعــون در کاخ تــا غــرق شــدن او ،چگونــه بــا ایــن تمــدن روبــرو میشــود؟ پــس از 
شکســت فرعــون و خــروج از مصــر ،بــا بنیاســرائیل در پــی چــه نــوع تمدنــی بــر میآیــد؟
َ
ـع َءایـ ً
ـة
ـون ِبـ ّ
قــرآن داســتان هــود؟ع؟ را نقــل کــرده کــه بــه قــوم خــود میگویــد« :أتَ ْبنُ ـ َ
ـكل ِر یـ ٍ

خـ ُ
ـون َو تَ َّت ِ
ون» (شــعراء)129-128 :
ـم َ
تخ ُلـ ُ
ون َم َصانِ ـ َ
ـد َ
ـذ َ
تَ ْع َب ُثـ َ
ـع َل َعلَّ ُكـ ْ

«ريــع» بــه معنــاى نقطــهی بلنــدى از زميــن اســت .گويــا قــوم هــود؟ع؟ در نقــاط بلنــد،
ســاختمانهايى مىســاختند ،تــا بــراى گــردش و تفريــح بــه آنجــا برونــد ،صرفــاً بــرای فخرفروشــی
و پيــروى از هــوا و هــوس .كلمــه «مصانــع» نیــز چنــان كــه گفتهانــد بــه معنــاى قلعههــاى محكــم 
و قصرهــاى اســتوار و ســاختمانهاى عالــى اســت .(طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج )422-421 ،15
بــا وجــود آن کــه فرعونیــان نیــز بــه ســاخت بناهــای شــکوهمند مشــغول بودنــد ،در میــان 

ســخنان بســیار موســی؟ع؟
ِ

چیــزی بــا مضمــون مبــارزه بــا آن تالشهــا دیــده نمیشــود و ایــن

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 یگانهپرســتی کــه خــط قرمــز همــهی پیامبــران اســت و همچنیــن
زدودن خرافههــا و اســارتهای بشــری.

ایــن روش در ســنت پیامبــر اعظــم؟ص؟

نیــز دیــده میشــود کــه نقــاط مثبــت دیگــر تمدنهــا را 

رد نمیکردنــد و ایــن موجــب بهرهمنــدی تمــدن نویــن از قــوت تمــدن پیشــین میگردیــد.

 .10مبارزه با انحراف و خرافهگرایی:
انحــراف در لغــت بــه معنــای مایــل شــدن ،برگشــتن  و کــج رفتــن اســت .(ابــن عبــاد،۱۴۱۴ ،
ج  )82 ،3(ابــن فــارس ،۱۳۹۹ ،ج  )43-42 ،2برخــی انحــراف را «رفتــار فــردی یــا گروهــی؛ کــه بــا 
الگوهــا و هنجارهــای جامعــه انطبــاق نــدارد» (شــیخاوندی )37 ،۱۳۷۳ ،و یــا «رفتــار هنجارشــکن»
دانســتهاند .(ســلیمی و داوری)222 ،۱۳۸۰ ،
از دیــدگاه دینــی انحــراف را «دوری از اهــداف اصلــی خلقــت و رضایــت خداونــد» تعریــف
کردهانــد ،چــه ایــن کجاندیشــی و کجبــاوری مربــوط بــه فــرد باشــد و چــه مربــوط بــه تمــدن.
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رک نآرق هاگدید زا مالسلا هیلع یسوـم ترضح تیصخش رد زاسندمت یاههفلؤم نییبت

(مدرســی ،۱۴۱۹ ،ج )455 ،9
امــا خرافــه در لغــت بــه معنــای ســخنان بیهــوده ،عقایــد بیبنیــان و مطالــب موهــوم اســت.
ُ
(دهخــدا ،۱۳۴۴ ،ج  )387 ،21باورهــای بیاســاس كــه بــا عقــل و منطــق و واقعیــت ســازگاری نداشــته 
باشــد .امــروزه خرافــات نــه تنهــا بــه حوزههــای ســنتی زندگــی افــراد ،بلكــه بــه حــوزهی نویــن زندگــی
هــم رســوخ كــرده و زیــر نقــاب بــه ظاهــر فردگــرای جامعــهی نویــن ،اشــتیاق گســترده نســبت بــه 
پدیدههــای اســرارآمیز ،فزونــی یافتــه اســت .(فروغــی و عســگری مقــدم)163-162 ،۱۳۸۸ ،
مشــرکان بــرای رد یــا تحقیــر کالم خــدا ،قــرآن کریــم را «اســاطیر» میخواندنــد (نحــل،)24 :
(فرقــان( ،)5 :قلــم )15 :کــه نوعــی از خرافــات اســت؛ بــه معنــای افســانه و داســتان غیــر واقعــی.
خرافــات در برخــی از تمدنهــای باســتان پررنگتــر دیــده میشــود .تمــدن مصــر و یونــان 
باســتان آمیختــه بــا چندخدایــی و آیینهایــی شــگفت بودنــد و در ایــران باســتان نیــز برخــی
آیینهــای خرافــی وجــود داشــت .امــا تمدنهــای الهــی کــه بــر پایــهی یکتاپرســتی شــکل گرفتــه 
اســت ،بایــد از خرافهگرایــی بــه دور باشــد.
یکــی از مهمتریــن آفــات و خطــرات بــرای مکاتــب الهــی و تمدنهــای توحیــدی ،انحــراف مــردم 
پــس از هدایــت و آلــوده شــدن افــکار بــه خرافــات اســت.
وقتــی بنیاســرائیل پــس از هالکــت فرعــون ،وارث زمیــن و عهــدهدار حکومــت شــدند ،در 
معــرض آزمایشــی حســاس قــرار گرفتنــد و در مســیر حرکــت خــود بــر قومــی بتپرســت گذشــتند.
(اعــراف )138 :آنگاه از موســی؟ع؟ خواســتند معبــودی برایشــان قــرار دهــد کــه بــا برخــورد مناســب
حضــرت ،ایــن انحــراف خامــوش شــد( .عباســی مقــدم)223 ،1386 ،
برخــورد تنــد بــا ســامری و گوســالهی زریــن او نیز نمونــهای از مبــارزهی موســی؟ع؟ بــا خرافهگرایی
ـم َأنْ ُف َسـ ُ
ـك ْم ِب ِّات ِ
ـال ُموســى لِ َق ْو ِمـ ِ
وبــوا ِإلــى
«و ِإ ْذ قـ َ
ـل َفتُ ُ
جـ َ
خاذ ُكـ ُ
ـم الْ ِع ْ
اســتَ :
ـه یــا َقـ ْ
ـم َظ َل ْمتُ ـ ْ
ـو ِم ِإنَّ ُكـ ْ
اقتُ ُلــوا َأنْ ُف َسـ ُ
ـم َف ْ
ـك ْم ( »...بقــره)54 :
ِ
بارئِ ُكـ ْ

در ایــن ماجــرا ،برخــورد موســی؟ع؟ بــا هــارون؟ع؟ پیــش از توبیــخ ســامری ،چنــان قاطــع بــوده
اســت کــه برخــی را بــه شــگفتی واداشــته و آن را نشــانهی عصبــی بــودن ایــن پیامبــر بــزرگ
دانســتهاند .(قطــب )288-287 ،۱۳۵۹ ،حــال آن کــه موســی؟ع؟ در رویارویــی بــا ایــن انحــراف بایــد 
خشــم شــدید خــود را آشــکار ســازد و دســت بــه باالتریــن واکنشهــا بزنــد .آنچنــان کــه افــکار 

ﺳﺎل اول

انحرافــی بنیاســرائیل را بــه هــم بریــزد و انقالبــی در آن جامعــهی منحــرف شــده از حــق ایجــاد 

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

کنــد .در حقیقــت ایــن واکنــش از یــک ســو روشــنگر حــال درونــی موســی؟ع؟

ﺷﻤﺎره دوم
زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

و بیقــراری و

ناراحتــی شــدید او در برابــر بتپرســتی و انحــراف بــود ،و از ســوی دیگــر وســیلهی مؤثــری بــرای 
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تــکان دادن مغزهــای خفتــهی بنیاســرائیل و توجــه دادن آنهــا بــه زشــتی فوقالعــادهی اعمالشــان 
بــه شــمار میآمــد .(مــکارم شــیرازی ،۱۳۷۱ ،ج )378-377 ،6
در ماجــرای ذبــح گاو زرد رنــگ بنیاســرائیل نیــز احتمــال مــیرود مبــارزه بــا تقــدس گاو در 
دســتور کار حضــرت موســی؟ع؟ قــرار داشــته اســت .بنىاســرائیل چــون ســالیان دراز زیــر ســلطهی 
مصریــان بودنــد ،ماننــد هــر قــوم محكــوم و زبــون دیگــر ،خــواه ناخــواه اوهــام و باورهــای مصریــان 
بــر آنهــا چیــره شــده بــود .بیشــتر بنىاســرائیل عقیــدهی یگانهپرســتى پــدران خــود را فرامــوش
كــرده بودنــد و تقدیــس گاو و گوســاله کــه از مقدســات مصریــان بــود ،دلهــای آنــان را فــرا گرفتــه 
بــود .(دورانــت ،۱۳۷۲ ،ج )361 ،1

حادثــهی قتلــى كــه بنىاســرائیل را تــكان داد ،گویــا بــه موســى؟ع؟

فرصتــى داد تــا ایــن

تقدسشــکنی را كــه بــر یهــود بســى ســنگین بــود ،اعــام نمایــد .اعتــراض و ســؤاالت گوناگــون 
آنــان نیــز بــراى همیــن بــود كــه شــاید انجــام کار متوقــف شــود .(طالقانــی ،۱۳۶۲ ،ج )193-191 ،1
در فرهنــگ کافــران اندیشــههای خرافــی همچــون نســبت دادن بدشــگونی بــه پیامبــر و مؤمنــان 
ُ
ـذاب
وجــود داشــته اســت:
یم َّسـ َّ
ـم تَ ْنتَ ُهــوا َلنَ ْر ُ
ـن ُك ْم ِم َّنــا َعـ ٌ
ـم َو َل َ
ج َم َّن ُكـ ْ
ـن َلـ ْ
یرنــا ِب ُكـ ْ
ـم َلئِ ـ ْ
«قالــوا ِإنَّ ــا تَ َط ْ
ـم» (یــس)18 :
َألیـ ٌ
صالــح؟ع؟ هــم بــا چنیــن پدیــدهای روبــرو بــودُ :
ـم
«قالــوا َّ
ـك قـ َ
ـن َم َعـ َ
اط ّی ْرنــا ِبـ َ
ـال طائِ ُر ُكـ ْ
ـك َو ِب َمـ ْ
اهَّلل َبـ ْ َ
ـد ِ
ـون» (نمــل)47 :
ِع ْنـ َ
ـو ٌم ُتفْ تَ نُ ـ َ
ـم َقـ ْ
ـل أنْ تُ ـ ْ
فرعونیــان نیــز کــه بــه شــدت آلــودهی خرافهگرایــی بودنــد ،فــال بــد میزدنــد و گرفتاریهــای 

خــود را بــه وجــود موســی؟ع؟

و یارانــش نســبت میدادنــد:

ح َســنَ ُة ُ
َ
قالــوا َلنــا هـ ِ
ـه َأال ِإنَّ مــا
ـروا ِب ُموسـ 
ـم َســیئَ ٌة َّ
ـن َم َعـ ُ
ـم الْ َ
جاءتْ ُهـ ُ
یطیـ ُ
ـذ ِه َو ِإ ْن ُت ِص ْب ُهـ ْ
«فـ ِـإذا َ
ى َو َمـ ْ

لكـ َ
ـد ِ
ـون» (اعــراف)131 :
ـم ِع ْنـ َ
ـم ال ْ
یع َل ُمـ َ
ـن أ كْ َث َر ُهـ ْ
طائِ ُر ُهـ ْ
اهَّلل َو ِ َّ

بــا چنــان زمینــهای حضــرت موســی؟ع؟ در پــی اصــاح انحرافهــا و خرافهپرســتیها برآمــد تــا 
جامعــهی بنیاســرائیل بــه ســوی صــاح پیــش رود و تمــدن توحیــدی در آن امــت شــکل بگیــرد.

عالمــه طباطبایــی؟هر؟

انســان را جزیــی از جهــان هســتى میدانــد کــه ســازمانی منســجم و

بــه هــم پیوســته دارد و بــه ســوى غایتهــا و نتایجــى صالــح پیــش مــىرود .اگــر انســانها بــر 
ِ
اســاس هدایــت فطــرت رفتــار كننــد ،بــه ســعادتى كــه برایشــان مقــدر شــده ،مىرســند و اگــر از 
حــدود فطــرت خــود تجــاوز نماینــد و بــه فســاد دســت بزننــد ،خــداى ســبحان بــه انــواع عذابهــا 
گرفتارشــان مىكنــد ،تــا شــاید بــه ســوى صــاح و ســداد بگراینــدَ :
ـر
ـر الْ فَ سـ ُ
ـاد فِ ــی الْ َبـ ِّ
حـ ِ
ـر َو الْ َب ْ
«ظ َهـ َ

ـض الَّ ـ ِ
ـاس ِل ِ
ت َأیـ ِ
یذ َ
ـون» (روم)41 :
ـدی َّ
ـم َب ْعـ َ
النـ ِ
ـب ْ
ِبمــا كَ َسـ َ
یر ِج ُعـ َ
ـذی َع ِم ُلــوا َل َعلَّ ُهـ ْ
یق ُهـ ْ
ـم ْ
62

رک نآرق هاگدید زا مالسلا هیلع یسوـم ترضح تیصخش رد زاسندمت یاههفلؤم نییبت

اگــر همچنــان بــر انحــراف و فســاد خــود بماننــد و خــاف فطــرت و مســیر حرکــت آفرینــش
ـك الْ ُقــر ى
ِیهلِ ـ َ
كان َر ُّبـ َ
حرکــت کننــد ،آنگاه زمیــن را از لــوث وجودشــان پــاك مىســازدَ :
ـك ل ْ
«و مــا َ

ـون» (هــود)117 :
ـم َو َأ ْه ُلهــا ُم ْصلِ ُ
ِب ُظلْ ـ ٍ
حـ َ

حقیقــت دعــوت انبیــاء ،اصــاح زندگــی زمینــى انســان اســت و آنــان در حــد تــوان کوشــیدهاند 
تــا بشــر را بــه مســیر تمــدن توحیــدی هدایــت کننــد و از انحــراف و موهومــات بازدارنــد .چنــان کــه 
ت» (هــود .)88 :(طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج )432-430 ،15
شــعیب؟ع؟ گفــت«ِ :إ ْن ُأ ِر یـ ُ
اســتَ َط ْع ُ
ال ْص َ
ـد ِإ َّل ْ ِ
الح َما ْ

نتیجهگیری:
تمــدن ،زمینــهای بــرای مقبولیــت یــک فرهنــگ و فرهنــگ ،مجموعــهای از آداب بــر پایــهی 
اندیشههاســت .پــس در واقــع قــدرت فکــر اســت کــه یــک تمــدن را بــه وجــود مــیآورد .پیامبــران 
خــدا نیــز برانگیختــه شــدند تــا خلــق را بــا تفکــر و تعقــل بــه هدایــت فراخواننــد و شــالودهی 
تمدنهــای بــزرگ بــر بنیــان ادیــان شــکل گرفــت .یکــی از ایــن شــریعتهای مهــم ،شــریعت 

حضــرت موســی؟ع؟ اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در میــان پیامبــران بنیاســرائیل تنهــا موســی؟ع؟
و عیســی؟ع؟ دارای شــریعت بودهانــد و شــریعت عیســوی نیــز بــر پایــهی قانونهــای تــورات
شــکل گرفتــه ،نقــش محــوری کلیــم اهلل در ایــن تمــدن آشــکار میگــردد.

برخــی از ابعــاد شــخصیتی پیامبــر بــزرگ بنیاســرائیل ،قــدرت تمدنســازی داشــت و موســی؟ع؟
بــا تکیــه بــر همیــن ویژگیهــا آن قــوم ستمکشــیده را بــه اقتــدار رســاند .ایــن ویژگیهــا بــه 
شــخصیت درونــی او مربــوط میشــد ،امــا جنبــهی اجتماعــی نیــز داشــت و بازتــاب آن در جامعــه 
آشــکار میشــد.
فرزنــدان حضــرت یعقــوب؟ع؟ کــه بــه بنیاســرائیل مشــهور شــدند ،بــا هدایــت پیامبرانشــان در 
برهههایــی از تاریــخ موفــق بــه تشــکیل جامعــهی پیشــرو و متمــدن شــدند .بهطــور کلــی ،تمــدن 
جســت ،بلکــه ایــن خــط ســیری اســت کــه 
مــورد اشــاره را تنهــا نبایــد در زمــان حضــرت موســی؟ع؟ ُ
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.
ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره دوم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩
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•خمینــی ،روح اهلل ( ،)۱۳۸۲شــرح حدیــث «جنــود عقــل و جهــل» ،چ  ،7قــم :مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار

امــام خمينــی(ره).
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•دهخدا ،علی اکبر ( ،)۱۳۴۴فرهنگ دهخدا ،دانشگاه تهران.

•دورانــت ،ویلیــام جیمــز ( ،)۱۳۷۲تاریــخ تمــدن ،ترجمــهی احمــد آرام ،ج  ،28–۱چ ،۴تهــران :انتشــارات و

آمــوزش انقــاب اســامی.

•رضایــی اصفهانــی ،محمدعلــی ( ،)۱۳۸۷تفســیر قــرآن مهــر ،ج  ،24–۱چ  ،1قــم :پژوهشهــاى تفســير و

علــوم قــرآن.

•رضایی اصفهانی ،محمدعلی( ،)۱۳۷۵درآمدی بر تفسیر علمی قرآن کریم ،چ  ،1ایران :اسوه.

•ســاجدی ،فاطمــه ( ،)۱۳۹۰تحلیــل شــخصیت الگوهــای قــرآن (بررســی مــوردی حضــرت نــوح و حضــرت

موســی) ( ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد) ،دانشــگاه اصفهــان :دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی.
•سلیمی ،علی و داوری ،محمد ( ،)۱۳۸۰جامعه شناسی کجروی ،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

•ســهروردی ،یحیــی بــن حبــش ،)۱۳۷۲(.مجموعــه مصنفــات شــیخ اشــراق ،تصحیــح هانــری کوربــن،

نجفقلــی حبیبــی ،و حســین نصــر ،تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــی (پژوهشــگاه).

•شــریف الرضــی ،محمــد بــن حســین ( ، )۱۴۱۴نهــج البالغــه (صبحــی صالــح)  ،تحقیــق صبحــی صالــح ،چ

 ،1قــم :هجــرت.

•شیخاوندی ،داور ( ،)۱۳۷۳جامعه شناسی انحرافات ،تهران :مرندیز.

•طالقانی ،محمود ( ،)۱۳۶۲پرتوی از قرآن ،چ  ،4تهران :شرکت سهامی انتشار.

•طباطبایــی ،محمدحســین ( ،)۱۳۷۴تفســیر المیــزان ،ترجمــه محمــد باقــر موســوی ،ج  ،20–۱چ  ،۵قــم:

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم ،دفتــر انتشــارات اســامی.

•طیب ،عبدالحسین ( ،)۱۳۶۹أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،14–۱چ  ،2تهران :اسالم.

ی تبلیغــی آنــان ،قــم :مؤسســه بوســتان
ی و شــیوهها 
•عباســی مقــدم ،مصطفــی ( ،)۱۳۸۶اســوههای قرآنــ 

کتــاب.

العياشــی ،تصحیــح هاشــم رســولی ،چ  ،1تهــران :مکتبــة
•عیاشــی ،محمــد بــن مســعود ( ،)۱۳۸۰تفســير ّ

العلميــة االســامية.

•فخــری ،ماجــد ( ،)۱۳۷۲ســیر فلســفه در جهــان اســام ،ترجمــه نصــراهلل پورجــوادی و غالمعلــی حــداد عــادل،

تهــران :مرکز نشــر دانشــگاهی.

•فروغــی ،علــی و عســگری مقــدم ،رضــا ( ،)۱۳۸۸بررســی میــزان گرایــش بــه خرافــات در بیــن شــهروندان

تهرانــی .راهبــرد.192-161 ،)53(18 ،

•قطب ،سید ( ، )۱۳۵۹تصویر فنی :نمایش هنری در قرآن ،ترجمه محمدعلی عابدی ،تهران :انقالب.

ن روزگار تــا ســد ه مــا ،ترجمــه عبدالحســین
خ تمــدن :از کهنتریــ 
•لــوکاس ،هنــری اســتیون ( ،)۱۳۸۲تاریــ 

آذرنــگ  ،ج  ،2–۱چ  ،۵تهــران :ســخن.

•متقــی هنــدی ،عــاء الديــن علــی بــن حســام ( ،)۱۴۰۱كنــز العمــال فــی ســنن األقــوال واألفعــال ،ج  ،16–۱چ

 ،۵قــم :مؤسســة الرســالة.

•مجلســی ،محمدباقــر بــن محمدتقــی ( ،)۱۴۰۳بحــار االنــوار الجامعــة لــدرر اخبــار االئمــة االطهــار ،چ ،۲

بیــروت :دار إحيــاء التــراث العربــي.

ﺳﺎل اول

•محمدی ری شهری ،محمد ( ،)۱۳۶۸نقشآفرینیهای امید ،پاسدار اسالم.32-30 ،)8(89 :

ﺷﻤﺎره دوم

•مدرسی ،محمدتقی ( ،)۱۴۱۹من هدی القرآن ،چ  ،1تهران :دار محبی الحسين.

ﭘﯿﺎﭘﯽ٢ :

•مطهری ،مرتضی ( ،)۱۳۸۹بیست گفتار ،چ  ،۳۲تهران :صدرا.

زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

•معین ،محمد ( ،)۱۳۸۶فرهنگ معین ،تصحیح عزیزاهلل علیزاده ،ج  ،2–۱چ  ،4تهران :آدنا.

ی تمـدنها  ،چ  ،۱تهران :هرمس.
•معینـی علمـداری ،جهانگیـر ( ،)۱۳۸۰موانع نشانهشناختی گ فتـگو 

65

•مفیـد ،محمد بن محمد (  ،)۱۴۱۳األمالی (للمفيد)  ،تصحیح حسین استـادولی و علیاکبر غفـاری ،چ  ،1قم:

كنگره شيخ مفيد.

•مــکارم شــیرازی ،ناصــر (،)۱۳۷۱تفســیر نمونــه ،جمعــى از نويســندگان ،ج  ،28–۱چ  ،۱۰تهــران :دار الکتــب

اإلســامیة.

•منتظــر القائــم ،اصغــر و ســلیمانی ،زهــرا ( ،)۱۳۸۹تمدنســازی انبیــای ابراهیمــی ،فتنههــا و راهکارهــا،

تاریــخ اســام در آینــه پژوهــش.138-119 ،)7(28 :

•مهــران ،محمــد بیومــی ( ،)۱۳۸۳بررســی تاریخــی قصــص قــرآن ،ترجمــه مســعود انصــاری و محمــد

راســتگو ،چ  ،1تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

•نــاس ،جــان بایــر ( ،)۱۳۹۳تاریــخ جامــع ادیــان ،ترجمــه علــی اصغــر حکمــت ،چــاپ  ،۲۲تهــران :شــرکت

انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

•نراقـی ،احمـد بن محمـدمهـدی ( ،)۱۳۷۸معـراج السعـادة ،چ  ،6قـم :مؤسـسه انتشـارات هجـرت.
•نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ( ،)۱۴۱۳اخالق ناصری ،چ  ،1تهران :علميه اسالميه.
•هانتینگتــون ،ســاموئل ( ،)۱۳۷۸برخــورد تمدنهــا و بازســاز ی نظــم جهانــی ،ترجمــه محمدعلــی حمیــد

رفیعــی ،چ  ،۱تهــران :دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.

•یعقوبی ،احمد بن اسحاق (بیتا) ،تاريخ اليعقوبی ،بیروت :دار صادر.
•	Mennell, Stephen; & Rundell, John F. (eds.). (1998). Classical readings in culture and civili-

zation. London: Routledge.
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