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چکیده
قــرآن بــرای همــه مراحــل ســامت حیــات بشــر برنامــه دارد .یکــی از مباحثــی کــه در ایــن اثــر
جاویــدان بحــث شــده ،تمدنســازی و عمــران زمیــن اســت .آیــات قــرآن بــه بســیاری از تمدنهــا،
دولتشــهرها و حاکمــان بــزرگ تاریــخ بشــر ،مســتقیم یــا غیرمســقیم ،اشــاره میکنــد .بررســی
حکومتهــای بشــری از دیــدگاه قــرآن ،بــه اســتخراج دیــدگاه مــورد تأییــد قــرآن در مقولــه تمــدن
الهــی میانجامــد .ایــن مقالــه بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا تکیــه بــر بررســی آیــات قــرآن
و منابــع اولیــه ،ویژگیهــای کارگــزاران حکومتهــای الهــی مطــرح در قــرآن را ،بــه عنــوان مدلــی
در مســیر ایجــاد تمدنســازی دینــی تبییــن و شناســایی میکنــد .ویژگیهایــی ماننــد امان ـتداری،
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قــرآن کتــاب هدایــت اســت و تاریــخ را بــه عنــوان یــک ابــزار شــناخت و هدایــت مطــرح میکنــد.
بــا وجــودی اینکــه قــرآن بــرای نقــل تاریــخ نــازل نشــده ،حــدود یــک ســوم آیــات آن دربــاره تاریــخ
ـرآن تاریــخ پیامبــران و امتهــا را بــه صــورت تابلوهایــی زنــده و متحــرک بازســازی میکنــد؛
اســت .قـ ْ

بهطور یکــه وقایــع تاریخــی را بــه صــورت وقایــع حــال درآورده ،مــردم را بــه مشــاهده حــوادث

تاریخــی زنــده ترغیــب میکنــد (فجــر .)6:قــرآن مســتقیماً بــه تمدنســازی پیامبــران اشــاره نکــرده
مزیــن بــودن انبیایالهــی
اســت ،امــا خواننــده بــا تعمــق در آیــات بــه ایــن نکتــه پــی میبــرد کــه ّ
بــه صفاتــی چــون علــم ،حکمــت و  ...نقــش آنهــا را در تمدنســازی نشــان میدهــد .ایــن کتــاب
آســمانی بــا مطــرح کــردن تمدنهــای گذشــته در قالــب داســتانهای عبــرت آمــوز ،ســعی دارد بشــر
امــروز را بــه تفکــر در ایــن تمدنهــا فراخوانــد؛ تــا افــراد جامعــه از رهگــذر ایــن تفکــر ،بــه دنبــال پــی
افکنــدن تمدنــی باشــند کــه مؤلفههــای صحیــح و الهــی آن را از تمدنهــای قدیــم اقتبــاس کردهانــد
و از آفــات و اســباب نابــودی تمدنهــای پیشــین نیــز دوری نماینــد.
مهمتریــن منابــع بــرای پژوهــش حاضــر ،قــرآن ،کتــاب مقــدس و تفاســیر اســت .قــرآن بــه طــور
ویــژه بــه توجــه بــه فعالیتهــای انبیــا و معرفــی آنــان بــه عنــوان حاکمــان الهــی در زمیــن توجــه

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

 .1مقدمه

کــرده اســت .در کتــاب مقــدس نیــز اشــارههایی بــه عملکــرد انبیــا شــده اســت .بنــا بــر شــواهد،
کتــاب مقــدس تــا انــدازه قابــل توجهــی ،از نظــر ســند و اســتحکام در محتــوا مخــدوش اســت .البتــه
از دیــدگاه اســام ،کتــاب یهودیــان پرتوهایــی از تــورات موســی را در خــود دارد؛ ازایـنروی کــه آنــان
بخشهایــی از تــورات را نگــه داشــته و بخشهایــی را فراموشــی کــرده بودنــد .بــه عبــارت دیگــر و
از نظــر اســام ،یهودیــان همــه محتــوای تــورات را پــاس نداشــتند ،همانگونــه کــه همــه آن را نابــود
نکردنــد؛ بلکــه آن را دس ـتکاری کــرده ،تحریفهایــی لفظــی و معنــوی در آن وارد ســاختند .قــرآن
در اینبــاره گویــد« :بگــو چــه کســی فــرو فرســتاد کتابــی را کــه موســی آورد تــا روشــنا و راهنمــا
بــرای مــردم باشــد؟ بخشــی از آن را در برگنوشــتههایی آشــکار میکنیــد و بیشــتر آن را پنهــان
میداریــد( ».انعــام .)91:ایــن درســت نیســت کــه برخــی معتقدنــد ،همــه تــورات از آغــاز تــا پایــان
دســتکاری شــده و چیــزی در آن دســتنخورده باقــی نمانــده اســت؛ همانگونــه کــه اعتقــاد
ـا دســتکاری نشــده نیــز درســت نیســت .بیگمــان و بــه گواهــی بررســی
بــه اینکــه تــورات اصـ ً
تــورات ،دســتکار یها و دگرگونیهایــی در ایــن کتــاب انجــام گرفتــه و کــم و بیشهایــی بــدان
راه یافتــه اســت و ایــن چیــزی اســت کــه بــا اندکــی تأمــل آشــکار میشــود (ابنکثیــر ،1407 ،ج ،2
 .)149هــدف از ارائــه تصویــری از تــورات آن اســت کــه خواننــده از دیــدگاه تــورات دربــاره پیامبــران
و فرمانروایــان بنیاســرائیل آگاه شــود .لــذا اگــر در پــارهای از امــور بــا آن همداســتان هســتیم ،در
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ﺳﺎل اول
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بســیاری از امــور ـ ماننــد مبحــث عصمــت پیامبــران ـ نیــز بــا آن اختــاف نظــر داریــم .گذشــته
از ایــن ،مــا بــا تــورات در برخــی مباحــث مربــوط بــه حقایــق تاریخــی نیــز اختــاف نظــر داریــم؛
زیــرا نویســندگان تــورات ،ماننــد مــا بشــر بــوده و بــا همتایــان روزگار خویــش در شــرق باســتان
تفاوتــی نداشــتهاند و بدیهــی اســت کــه تاریخــی مناقش ـهناپذیر در دســت نیســت .امــا در بررســی
ویژگیهــای کارگــزاران تمدنســاز ،الزم اســت عــاوه بــر قــرآن مجیــد ،بــه کتــاب مقــدس موجــود
نیــز بــه عنــوان منبــع اصلــی توجــه و از آن بهرهبــرداری شــود؛ زیــرا در برخــی حــوادث تاریــخ
پیامبــران گاه تصاویــر نســبتاً روشــنی ارائــه میدهــد .تفاســیر نیــز نــگاه مســتقیمی بــه تمدنســازی
انبیــاء نداشــتهاند ،امــا حــاوی بررســیهای دقیقــی پیرامــون آیــات قــرآن هســتند ،کــه گاه بــا
رویکــرد سیاســی و اجتماعــی همــراه اســت.
در زمینــه پیشــینه پژوهــش ،مقالــه «توســعه و تمدنســازی در حکومتهــای دینــی» (ســلیمانی
و منتظــر القائــم )1388 ،الگــوی حاکمیــت و نظــام حاکمیتــی داوود و ســلیمان؟ع؟را در مبحــث
اقتصــاد و توســعه علمــی بررســی کــرده اســت .مقالــه «تمدنســازی انبیــای ابراهیمــی؛ فتنههــا
و راهکارهــا» (ســلیمانی و منتظــر القائــم )1389 ،بــا تأکیــد بــر دو صفــت آگاهــی و قاطعیــت
در موســی؟ع؟به عنــوان ســنبل مقابلــه بــا فتنههــای سیاســی و فرهنگــی در قــرآن ،اقدامــات و
برنامههــای مــدون وی را بــرای اصــاح اجتماعــی و دســتیابی بــه جامع ـهای الهــی تبییــن نمــوده
اســت .مقالــه «تمدنســازی انبیــای ابراهیمــی؛ مدیریــت اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی» (ســلیمانی
و منتظــر القائــم )1393 ،ویژگیهــای حاکمیتــی یوســف؟ع؟را در راســتای اصــاح اقتصــاد و برقــراری
عدالــت اجتماعــی واکاوی کــرده اســت .در مقــاالت مذکــور ،ویژگیهــای حکومــت دینــی انبیــای
الهــی ،موانــع و چالشهــای پیــش روی آنــان در راســتای ایجــاد عدالــت ،رفــع فتنــه و توانمندســازی
جامعــه عصــر خــود در راســتای هــدف الهــی برپایــی حکومــت دینــی بررســی شــده اســت .در
مقالــه «تبییــن مؤلفههــای تمدنســاز در ســیره پیامبــر اعظــم ،الگویــی بــرای شــکوفایی تمــدن
نویــن اســامی» (اخــوان ،)1396 ،ویژگیهــای شــخصیتی رســول اهلل؟ص؟تبییــن شــده اســت.
مؤلــف مقالــه «تبییــن مؤلفههــای تمدنســاز در شــخصیت حضــرت موســی؟ع؟از دیــدگاه قــرآن
کریــم» (ســاغر یزاده و لطفــی )1399 ،بــه برخــی ویژگیهــای شــخصی و شــخصیتی موســی؟ع؟در
تمدنســازی اشــاره کــرده اســت.
بــه طــور کلــی ،مقــاالت یادشــده فاقــد نگاهــی جامــع در زمینــه بررســی ویژگیهــای شــخصی
و شــخصیتی مجموعــه کارگــزاران تمدنســاز مطــرح در قــرآن هســتند .بنابرایــن توجــه بــه ایــن
ویژگیهــا ـ کــه قــرآن بــر آن صحــه گذاشــته اســت ـ و ضــرورت بررســی ایــن موضــوع بــه عنــوان
یکــی از نیازهــای امــروزی امــت اســام ،بهیقیــن در مســیر تمدنســازی نویــن اســامی راهگشــا
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ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت :روشقــرآن در راســتای تمدنســازی کــدام اســت؟ آیــا ایــن روش
قابلیــت الگوبــرداری دارد؟
بــرای پاســخگویی بــه ایــن پرســشها ،ایــن فرضیــه بــه آزمــون گذاشــته شــده اســت :قــرآن
بــا بیــان تمدنهــای الهــی و بیــان ویژگیهــای شــخصی ،شــخصیتی و مدیریتــی کارگــزاران
ظرفیــت
حکومتگــر ایــن تمدنهــا ـ ماننــد امانتــداری ،مــدارا بــا مــردم ،اخــاق حســنه و  ...ـ از
ّ
الزم بــرای ارائــه الگویــی پیشــرفته در مســیر تمدنســازی برخــوردار اســت .بررســی و شــناخت

ایــن شــاخصهها ،مدلهــای مطلوبــی از راهبردهــا و دســتاوردهای عملــی کارگــزاران تمدنســاز را
ارائــه میدهــد ،کــه بازشناســی و تحلیــل آن میتوانــد بــه عنــوان مبنایــی در حــوزه رفتارشناســی
تمدنســازی محســوب شــود.
اینکــه چگونــه میتــوان مــدل تمدنــی کارگــزاران الهــی تمدنســاز را بــرای حکوتهــای بعــدی
اســتفاده کــرد ،بدیــن معناســت کــه در هــر الگــو ،مجموعــهای از اصــول و راهبردهــا ـ کــه بــا
رهیافتهــای متعــدد بــه مســئله بــه دســت آمــده و مناســبات خاصــی را بیــن حاکــم و شــهروند
تعریــف میکنــد ـ میتوانــد بــرای آینــده هــم الگــوی رفتــار تمدنــی شــود .در واقــع ،حکومتهــای

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

خواهــد یــود .نظــر بــه اهمیــت موضــوع و بــرای رســیدن بــه اهــداف تحقیــق ،پرسـشهای ذیــل در

پیامبــران نمونههایــی از حاکمیــت الهــی اســت و عناصــر و اجــزای آن بهویــژه در حــوزه
رفتارشناســی ،قابلیــت پیادهســازی در بعــد جامعهســازی و تمدنســازی در جوامــع را داراســت؛ لــذا
در ایــن پژوهــش برخــی از ویژگیهــای کارگــزاران الهــی تمدنســاز ،کــه قابلیــت الگوبــرداری بــرای
حکومتهــای امروزیــن در مســیر تمدنســازی را دارد ،بیــان شــده اســت.

 .2ادبیات تحقیق
«تمــدن» 1در زبــان عربــی «حضــارة» خوانــده میشــود و بــه معنــای اقامــت در شــهر ،شــهر یگری
و تمــدن میباشــد (بســتانی« .)333 ،1375 ،حضــارة» یــا «تمــدن» بــه معنــای ســکونت شــهری
اســت و در مقابــل واژه «بــداوت» یــا بادیهنشــینی قــرار دارد (ابنمنظــور ،1414 ،ج 68 ،14؛
ابنفــارس ،1404 ،ج  .)76 ،2جامعــه و تاریــخ بــه جهــات بســیاری تالــی یکدیگرنــد  .بنیادیتریــن
نســبت هــر جامعهشناســی بــا تمدنشناســی ،بــههمیــن تأثیــر و تأثــر بازمیگــردد« .تمــدن» در
علــوم اجتماعــی از واژههــای پرابهــام اســت .ایــن واژه همــواره در تحلیلهــای تاریخــی ـ اجتماعــی
اســتفاده میشــود ،بــدون آنکــه بحثــی مجــزا و کامــل در بــاب تبییــن معنای ـیاش صــورت گرفتــه
باشــد .مصادیــق ذکرشــده بــرای تمــدن ،پنهــان و آشــفته اســت و بــه قاعــده درآوردن آنهــا همــواره
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

بــرای اندیشــمندان دشــوار بــوده ،آنهــا را در تحلیلهــا و تعاریــف خــود از تمــدن ،ناگزیــر بــه
اســتثنا کــرده اســت .ازســوی دیگــر ،بهرغــم تالشهــای تمدنشناســانه و مطالعــات تمدنــی در
نیمــه دوم قــرن بیســتم ،حــوزه تمدنشناســی همچنــان از حوزههــای ناشــناخته پژوهشــی باقــی
مانــده اســت.
واژه «تمــدن» در چشــماندازهای مختلــف ،معانــی متفاوتــی پیــدا میکنــد .دانشــمندان علــوم
حســن جریــان امــور داخلــی دانســتهاند (محمــدی،
سیاســی« ،تمــدن» را برقــراری روابــط خارجــی و ُ
 ،1373ج  .)47 ،1بــه عقیــده جامعهشناســان« ،تمــدن» حالــت مترقــی جامعــه اســت ،کــه ملتهــا
در پرتــو آن ،تحــت تأثیــر دانشهــای جدیــد و مترقــی قــرار میگیرنــد؛ بــه عبــارت دیگــر« ،تمــدن»
نهایــت ترقــی ملتهــا بــه ســوی وصــول بــه مقــام بلنــد علمــی و فنــی اســت (خاکرنــد،1390 ،
 .)12ویــل دورانــت «تمــدن» را نظمــی اجتماعــی میدانــد کــه در نتیجــه آن ،خالقیــت فرهنگــی
امکانپذیــر میشــود (دورانــت ،1370 ،ج  .)5 ،1هانتینگتــون «تمــدن» را باالتریــن گروهبنــدی
فرهنــگ و گســتردهترین ســطح هویــت فرهنگــی میدانــد (هانتینگتــون .)47 ،1374 ،مالــک بــن
نبــی ،متفکــر الجزایــری ،درعیــن تفکیــک فرهنــگ و تمــدن« ،فرهنــگ» را روح «تمــدن» میدانــد.
وی «تمــدن» را مجموع ـهای از عوامــل اخالقــی معنــوی و مــادی میدانــد ،کــه بــه جامعــه فرصــت
میدهــد بــرای هــر فــردی از افــراد خــود ،در هــر مرحلــهای از زندگــی ،همــکاری الزم را بــرای
رشــد بــه عمــل آورد .بــه عقیــده او« ،تمــدن» موجــب مصونیــت زندگــی انســان و تأمیــن رونــد
حرکــت و فراهــم آوردن نیازمندیهــای فــرد اســت؛ همچنیــن وســیلهای اســت بــرای حفاظــت از
شــخصیت ملــی و دینــی او (ســهمرانی 199 ،1395 ،ـ  .)198یوکیچــی فوکوتســاوا ،اندیشــمند ژاپنــی،
در برجســتهترین کار علمــی و فلســفیاش ،نظریــه تمــدن ،معتقــد اســت کــه «تمــدن» ب ـ ه معنــای
محــدود آن ،یعنــی افزایــش دادن آنچــه کــه انســان مصــرف میکنــد و تجمــات ظاهــر یای کــه بــه
ضرورتهــای روزانــه زندگــی اضافــه میشــوند .وی «تمــدن» را بــهمعنــای گســترده آن ،پاالیــش
معرفــت و پــرورش فضیلــت معرفــی کــرده اســت (فوکوتســاوا .)119 ،1379 ،ابنخلــدون «تمــدن»
ـت نظمپذیــر شــده؛
را حالــت اجتماعــی انســان میدانــد .وی جامعــهای را کــه بــا ایجــاد حاکمیـ ْ
ل داده ،تــا بــر حفــظ نظــم نظــارت نمایــد و از حالــت
مناصــب و پایگاههــای حکومتــی تشــکی 
زندگــی فــردی بــه زندگــی شــهری روی آورده و موجــب تعالــی فضایــل و ملــکات انســانی چــون علــم
و هنــر شــده اســت ،حائــز «مدنیــت» میدانــد (ابنخلــدون ،1996 ،ج  .)71 ،1امــام خمینــی ره نیــز
مهمتریــن عناصــر «تمــدن» را ،نــه در نمادهــای ظاهــری و فیزیکــی آن ،بلکــه در تــوان انسانســازی
میدانــد .وی فرهنــگ غــرب را بــا تمــام تواناییهایــش ،بــه لحــاظ نــگاه تکبعــدی بــه انســان،
«تمــدن» نمیدانــد (خمینــی .)8 ،1357 ،بــه طــور کلــی ،میتــوان دســتاوردهای معنــوی و مــادی
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هــدف از «تمــدن» ،بررســی وضعیــت مطلــوب ابعــاد زندگــی اقــوام و ملتهایــی اســت کــه
پیامبــران در میــان آنــان حضــور عینــی و مســتقیم یــا حضــور شــخصیتی و غیرمســتقیم داشــته و بــا
آنــان در تعامــل بودهانــد.
تمدنســازی نیــز نــوع خاصــی از توســعه مــادی و معنــوی اســت ،کــه در جامعــهای ویــژه رخ
مینمایــد (آلــن بیــرو )47 ،1375 ،و در تعریفــی دیگــر ،عبــارت اســت از برنامههــای راهبــردی
بــرای نظامســازی سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــرای بنیــان مدنیــت نویــن (منتظــر
القائــم.)172 ،1391،

 .3تمدنسازی در قرآن
دیــن توحیــدی همــواره ظرفیــت فرهنگســازی داشــته و ایــن ظرفیــت نیــز همــواره بــه
تمدنســازی منجــر شــده اســت .ارتبــاط نزدیــک ادیــان بــا زایــش تمدنهــای جدیــد ،عــاوه بــر
جنبــه تاریخــی و عینــی ،از نظــر اســتداللی و نظــری نیــز امــری قابــل توجــه اســت .شــماری از
پیامبــران الهــی از راه دریافتهــای وحیانــی خــود ،دانشهــا و صنعتهایــی را در میــان بشــر بنیــاد
گذاشــتهاند .در اینبــاره ،هــم در متــون تاریخــی و هــم در متــون دینــی جســتارهایی بیــان شــده

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

بشــر را کــه بتوانــد ســامت او را در ابعــاد گوناگــون تأمیــن نمایــد« ،تمــدن» خوانــد؛ امــا در اینجــا،

ـدن مصــر
اســت .مثـ ً
ـا ویــل دورانــت ریشــه و سرچشــمه بســیاری از دانشهــا و صنعتهــای تمـ ّ
و دیگــر ســرزمینها را از پیامبــران میدانــد و از جملــه مینویســد« :ابراهیــم خلیــل علــم حســاب
را از "کلــده” بیــن النهریــن بــه مصــر آورده اســت( ».دورانــت ،1370 ،ج  214 ،1و  )215بیشــتر انبیــا در
زمانــی مبعــوث شــدهاند کــه تمدنهــا از نظــر فرهنگــی رو بــه فســاد بودنــد .قــرآن قــوم نــوح؟ع؟را
افــرادی معرفــی میکنــد کــه نادرســت عمــل کردنــد و ایــن کار آنهــا را تقلیــد کورکورانــه نامیــده
اســت (مؤمنــون26:؛ هــود .)36:در زمــان ابراهیم؟ع؟نیــز ،تمــدن بشــری بــه ســوی بتپرســتی و
ستارهشناســی کشــیده شــده بــود (بــیآزار شــیرازی .)64 ،1386 ،ابراهیم؟ع؟مبــارزهای عظیــم علیــه
ایــن تمــدن مــادی و کفرآمیــز آغــاز کــرد و جهــان را بــه ســوی وحدانیــت ســوق داد.
حرکــت در نهضــت انبیــا ،گرچــه عمدتــاً در جهــت دعــوت بــه ســوی خــدا و فضیلــت و عدالــت
بــود ،ولــی نقطــه آغــاز آن ،همــواره حرکتهــای سیاســی و ارائــه طرحــی صریــح در زمینــه دولــت،
جامعــه ،حکومــت و برپایــی نظــام سیاســی ـ الهــی بــه منظــور اقامــه قســط و عــدل بــوده اســت
(شــایق .)18 ،1370 ،انبیــا بنیانگــذاران انقالبــی عمیــق در تفکــر مــادی در زمینــه دولــت ،جامعــه و
حکومــت بودنــد و بــه دنبــال ایــن تحــوالت ،نــه تنهــا فرهنگهــا و تمدنهــا را دگرگــون کردنــد،
بلکــه تفکــر نوینــی را بــه بشــر ارائــه نمودنــد و او را از قیــد اســارت قدرتهــای جبــار حاکــم رهانیدند.
در قــرآن آمــده اســت کــه یوســف؟ع؟با علــم الهــی خــود ،یــک طــرح بلندمــدت اداری و اقتصــادی
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جهــت کاهــش تبعــات خشکســالی در مصــر ارائــه کــرد .در همــان داســتان یوســف؟ع؟ درسهــای
فــراوان دیگــری از ســایر موضوعــات علمــی وجــود دارد .قــرآن در مــورد داوود و ســلیمان؟ع؟نیز ،بــه
اهتمــام آنهــا در گســترش صنعــت ذوب فلــزات اشــاره میکنــد (ســبأ .)10:باستانشناســان بــه
رواج صنعــت زرهســازی در زمانــه داوود؟ع؟اشــاره نمودهانــد .همچنیــن ،کاوشهــا از رونــق فــراوان
صنایــع مســی در زمــان ســلیمان؟ع؟خبر میدهــد (الــدر .)74 ،1335 ،در حــوزه علــوم انســانی نیــز،
بزرگتریــن درســی کــه از پیامبــران بــه جــا مانــده ،قضــاوت صحیــح میــان مــردم اســت (ص .)26:از
دیگــر ارکان تمــدن کــه پیامبــران بــه آن مجهــز بــوده ،بــرای آن برنامـهای مــدون داشــتند ،میتــوان
بــه برقــراری نظــم و قانــون (حدیــد ،)25 :ایجــاد امنیــت (ابنهشــام ،1375 ،ج  41 ،1و  ،)255تحکیــم
وحــدت (آل عمــران ،)103 :ارائــه دیــن (حدیــد )25:و ایجــاد قــدرت اقتصــادی (دورانــت ،1370 ،ج
 )3 ،1اشــاره نمــود.
حکومتهــای پیامبــران بزرگی چون یوســف و موســی و داوود و ســلیمان ؟مهع؟و محمد؟ص؟حلقههای
یــک تمدنانــد و ظهــور آنهــا بــدون تردیــد ظهــور الهــی بــود .بــا توجــه بــه قــرآن و تاریــخ (الــدر،
74 ،1335؛ آلبرایــت ،)128 ،1971 ،ایــن پنــج پیامبــر بــزرگ الهــی ،بــه عنــوان یکــی از شــاخصههای
اصلــی تمــدن ،حکومــت تشــکیل دادنــد .لــذا رفتــار حکومتــی و تمدنســازی اینــان نیــز بایــد بــه
عنــوان الگوهایــی روشــمند در تمدنشناســی قرآنــی مطــرح شــود .شــناخت یکــی از روشهــای
قــرآن در مســیر تمدنســازی ـ کــه در مقالــه حاضــر بررســی ویژگیهــای شــخصی ،شــخصیتی و
مدیریتــی کارگــزاران تمدنســاز میباشــد ـ میتوانــد مدلــی از روش تمدنســازی قــرآن در ایــن
حــوزه را در اختیــار قــرار دهــد.

 .4ویژگیهای تمدنسازان در قرآن
انبیــا بــا انگیــزه تغییــر فرهنــگ ناصحیــح مــردم و بــا شناســایی ویژگیهــای فکــری و روحــی
آنــان و محیــط پیرامــون و بهرهمنــدی از دانــش کافــی در ایــن زمینــه ،بــه مدیریــت فرهنگــی اقــدام
میکردنــد .نــوع برخــورد پیامبــران بــا احــزاب و ســلیقههای متفــاوت ،نقشــه راه فرهنگــی ایشــان
را روشــن میســازد .از جملــه مهمتریــن ویژگیهــای کارگــزاران الهــی کــه بــه تمدنســازی منجــر
شــد و قــرآن بــه آن اشــاره میکنــد ،عبــارت اســت از:

4ـ .1ایمان و توحید
از مهمتریــن مباحــث در حــوزه بینــش و نگــرش ،مبحــث ایمــان و توحید اســت ،کــه در آموزههای
قرآنــی نقــش محــوری دارد .حاکــم الهــی بایــد مجهــز بــه ایــن اصــل باشــد؛ هماندیشــان خــود بــه
ایــن صفــت را بشناســد و آنهــا را بــه دســتگاه حکومتــی نزدیــک کنــد .ایــن رفتــار میتوانــد مــاک
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یوسف؟ع؟ســخن میگویــد ،آن را بــه عنــوان پــاداش ایمــان و تقــوای وی مطــرح میکنــد؛ تــا بــه
ایــن ترتیــب ،بــه وابســتگی میــان حکومــت ،تمــدن و ایمــان اشــاره داشــته باشــد .اشــاره آیــه 22
ایــن ســوره بــه اعطــای «علــم» و «حکــم» بــه یوســف؟ع؟در ایــن جهــت اســت« :و چــون یوســف
ـن رشــد رســید ،او را مســند حکمفرمایــی و دانــش عطــا کردیــم و اینچنیــن ،مــا نیکــوکاران
بــه سـ ّ

را پــاداش میبخشــیم( ».یوســف .)22:ایــن علــم بــرای حاکــم ،عــاوه بــر علــم و دانــش ،شــامل
ـی مراحــل تقــوا بــه دســت میآیــد.
درایــت ،مدیریــت و جایــگاه معنــوی اوســت ،کــه بــر اثــر طـ ّ
یوســف؟ع؟به عنــوان یــک انســان مســئول ،در مقابــل انســانهای دیگــر مســئولیت داشــت و بــر
اســاس ایمــان و تقــوا ،در پــی عدالــت و مبــارزه بــا خرافــات بــود؛ در نتیجــهُ ،بعــد تمدنــی وی
آن بــود کــه مســئولیت اجتماعــی داشــت و طــرح اقتصــادی ارائــه نمــود .هــر جامعــه ،نیازمنــد
زیرساختســازی ،برنامهریــزی ،توانمندســازی نیــروی انســانی مؤثــر و کارآمــد و نیــز داشــتن همــت
و ارادهای واالســت .در کنــار ایــن عوامــل ،میتــوان بــرای رســیدن بــه تمــدن خوشــبین بود .امــا
آنچــه در ایــن میــان مهــم اســت و بــه عنــوان بخشــی از گام اول (خودبــاوری و خودشناســی) در
زمینــه شــخصی هــر فــرد مؤثــر اســت ،رعایــت تقــوا و خودنگهــداری اســت .خداوند در آیــه 109

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

رفتــار دیپلماســی در دولــت دینــی هــم باشــد .قــرآن در ســوره یوســف ،هنگامیکــه از حکومــت

ســوره توبــه میفرمایــد« :آیــا آن کــس کــه بنــای خــود را بــر اســاس تقــوای از خــدا و خشــنودی او
نهــاده بهتــر اســت ،یــا آن کــه بنــای خــود را بــر لبــه پرتگاهــی در حــال فروریختــن نهــاده اســت؟»
از ایــن آیــه شــریفه و آیــات متعــدد دیگــر قــرآن ،تأکیــد خداونــد بــر تقــوا و حفــظ و نگهــداری آن
روشــن میشــود .ایــن بدانمعناســت کــه هــر پیامبــری در بنــای تمــدن خــود ،بایــد توحیــد را در
همــه عرصههــا ســریان بدهــد و از ســنگ بنــای اولیــه تــا مراتــب بعــدی و ســپس نقــش و نــگار
آن تمــدن بــر اســاس «تقــوا مــن اهلل» و توحیــد باشــد.
بــه فرمــوده ســوره یوســف« :یوســف گفــت :مــرا مســئول خزانــه مملکــت قــرار بــده ،کــه حفیــظ
و علیــم هســتم( ».یوســف 54:و  .)55ابنکثیــر بــا تأکیــد بــر دو صفــت مطر حشــده از ســوی
یوســف؟ع؟ کــه خــود را حفیــظ (خزانـهداری امیــن) و علیــم (صاحــب دانــش) خوانــد ،آن را نشــانی
بــر روا بــودن درخواســت امــارت از ســوی کســی کــه خــود را امانتــدار و توانمنــد میدانــد ،برشــمرده
اســت (ابنکثیــر دمشــقی ،1419 ،ج .)254 ،2یوســف؟ع؟به دســتگاه حاکــم مصــر وارد شــد و در عیــن
برخــورداری از مســئولیت پیامبــری ،مســیر اصــاح اقتصــادی را در پیــش گرفــت .از نــگاه حکومتــی و
تمدنــی ،نســبت ظریفــی بیــن مدیریــت و فعالیــت اقتصــادی و حفــظ معــارف و شــرایع دینــی وجود
دارد؛ کــه بایــد آن را در رفتــار حکومتــی یوســف جســتجو کــرد .هــر چنــد علیــم بودن یوسف؟ع؟بیشــتر
ـی رو بــه رشــد
بــه جنبــه علــم لدنّ ــی او مربــوط میشــد ،امــا در فراینــد تمدنســازی ،ضــرورت دانایـ ِ
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یــک مســئول حکومتــی را نشــان میدهــد .بدیهــی اســت کــه ایــن نــوع دانایــی ،عــاوه بــر علــم و
ـی مراحــل تقــوا
دانــش ،شــامل هــوش ،درایــت و جایــگاه معنــوی و ارزشــی اســت ،کــه بــر اثــر طـ ّ

بــه دســت میآیــد .حاکمــی کــه بــا ایــن بینــش آمــاده بهدس ـتگیری قــدرت اســت ،یــک پیامبــر
معصــوم الهــی اســت .چنیــن شــخصی ،باالتریــن مقامهــای دنیایــی (حکومــت) را هــم بــا نــگاه
اراده خداونــد میبینــد .در ایــن روش ،انســانهای غیرمعصــوم میتواننــد تــا حــد مقــدور خــود را
بــه ایــن بینــش و منــش نزدیــک ســازند.
ـی مراحلــی ســخت حاصــل شــد .مبــارزه بــا بتپرســتی
ایــن مقــام بــرای یوســف؟ع؟پس از طـ ّ

و تکیــه بــر توحیــد و وحدانیــت بایــد بــا یــک حرکــت کارآمــد دیگــری بــه مرحلــه فراه ـمآوری و
یــک اجتمــاع فرهنگــی ـ دینــی برســد .نقطــه آغازیــن ایــن مرحلــه نیــز ،پیدایــش هویــت واحــد
فکــری و اعتقــادی اســت .یوســف؟ع؟دعوت توحیــد را منتشــر کــرد؛ عقایــد مــردم را تصحیــح نمــود
و نــور ایمــان ،هدایــت و توحیــد را آشــکار گردانیــد .کوشــش بــرای ظهــور هویــت مشــترک فکــری،
زمینهســاز تشــکیل حکومــت و تمــدن میشــود .یوســف؟ع؟فرمود« :مــن کیــش مردمــی را کــه بــه
خــدا ایمــان ندارنــد ،بــه کنــاری نهــادهام( ».یوســف )37:بدیهــی اســت چنیــن فــردی وقتــی زمــام
قــدرت را بــه دســت گیــرد ،بــرای جامعــه ،تمهیــدات ایمانــی بــه کار خواهــد بســت و معرفــت دینــی
و آگاهیهــای توحیــدی را توســعه خواهــد داد .ایمــان بــه خــدا خــود را بــه اشــکال مختلفــی ،ماننــد
«عبودیــت و بندگــی خالــص» (انبیــاء )105:نشــان میدهــد .از جملــه نمودهــای مهــم عبودیــت
و بندگــی عبــارت اســت از« :تقــوا در حوزههــای فــردی و اجتماعــی» (اعــراف128:؛ یوســف،)57:
«انجــام دادن اعمــال صالــح و کارهــای نیکــو و پســندیده» (نــور )55:و «اقامــه نمــاز» (مائــده.55:
دینگســتری یوســف؟ع؟در زنــدان و دوســتان زندانــی را گامبــهگام بــه یکتاپرســتی فراخوانــدن،
چیــزی اســت کــه تنهــا در قــرآن آمــده و تــورات از آن ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت (یوســف-37:
40؛ بیومــی ،1383 ،ج  .)54-53 ،3یوســف؟ع؟نمونه حاکمــی اســت کــه امــور جــاری حکومــت و
جامعــه را بــه ریشــههای توحیــد پیونــد میدهــد .وی میکوشــد از مســیر اقتصــاد اعتقــادات
مــردم را تصحیــح کنــد .از مضمــون آیــه 40ســوره یوســف برمیآیــد کــه او همــه ظواهــر دنیــا
و دلبســتگیها را پندارهــای نادرســت میدانــد و حکومــت اصلــی را از آن خــدا میشــمارد .وی
بــه عنــوان پیامبــری الهــی کــه بــه زودی حاکــم میشــود ،حکومــت را نیــز بــا نــگاه اراده خداونــد
مینگــرد .ایــن ســخن یوســف؟ع؟مهمترین اصــل منشــور تمدنــی اســت ،کــه بیانکننــده یــک
حکومــت بــا باورهــای دینــی و روش ـنترین و کاملتریــن شــکل دیــن اســام اســت (قطــب،1412 ،
ج  .)1960 ،4وجــود یوســف؟ع؟مایه شــرافت مصریــان و دعوتــش مایــه رحمــت و هدایــت آنهــا
بــود .ایــن پیامبــر الهــی بــا مدیریــت بحــران اقتصــادی مصــر ،عــاوه بــر رهایــی آنــان از یــک
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دولــت مصلــح از دیــدگاه قــرآن ،دولتــی اســت کــه کتــاب الهــی را قانــون و نمــاز را کــه در همــه
شــرایع وجــود داشــته مبنــای کار خــود قــرار دهــد .موســی؟ع؟الگویی بــرای برپایــی یــک تمــدن الهــی
و مصلــح اســت؛ زیــرا در کار اصــاح خــود بــه دو مبنــای ایــن اصل(تمســک بــه قــرآن و نمــاز) عمــل
نمــود (دیباجــی.)96 ،1387 ،
داوود؟ع؟نیــز قواعــد یکتاپرســتی را منظــم ســاخت و حکومتــی عادالنــه و آمیختــه بــا حکمــت
ایجــاد کــرد (ب ـیآزار شــیرازی .)139 ،1386 ،قــرآن دربــاره حکومــت او میفرمایــد« :خداونــد بــه او
پادشــاهی داد( ».بقــره.)251:
ســلیمان؟ع؟نیز بــا داشــتن بســیاری از تواناییهــا ،توانســت بــه گســترش فرهنــگ وحدانیــت
بپــردازد .در همــه شــهرها و کشــورهایی کــه بــه تســخیر ایــن پیامبــر درمیآمــد ،گســترش عدالــت،
عمــران و بهویــژه ترویــج فرهنــگ خداپرســتی ،اساســیترین برنامــه بــود .داســتان ملکــه ســبأ و
دعــوت از او بــرای پذیــرش آییــن توحیــد ،از مصادیــق مهــم ایــن گســترش محســوب میشــود
(نحــل.)31-29:
شــیوه رســول خدا؟ص؟نیــز ابــاغ دیــن و دعــوت ،بــرای ســاختن انســانی جدیــد بــود (نحــل.)125:

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

قحطــی و گرســنگی حتمــی ،یکتاپرســتی را در میانشــان رواج داد.

ـوت اولیــن اســتراتژی
غیــر از آیــات قــرآن ،ســیره ایشــان نیــز ضــرورت دعــوت را مینمایانــد .دعـ ْ
رســول خــدا؟ص؟در دیپلماســی بــود و ایــن امــر متناســب بــا شــرایط زمــان و مــکان صــورت میگرفت.
ـر ی
در اثبــات ایــن مدعــا ،میتــوان بــه شــیوه دعــوت ایشــان توجــه کــرد؛ همــان کــه بــا دعــوت سـ ّ

آغــاز شــد و پــس از تبلیــغ در میــان خویشــان ،نهایتــاً منجــر بــه دعــوت عمومــی و آشــکار گردیــد.

4ـ .2اجتناب از استبداد و خودکامگی
خداونــد در آیــه  159ســوره آلعمــران ،مشــورت بــا مــردم و پرهیــز از اســتبداد و خودکامگــی
در امــور حکومتــی را از شــرایط حاکمــان الهــی دانســته اســت؛ بهگونــهای کــه در صــورت فقــدان
آن ،نهتنهــا حاکــم مشــروعیت دینــی خــود را از دســت میدهــد ،بلکــه مشــروعیت سیاســی و
مقبولیــت عمومــی وی نیــز ســلب و حکومتــش دچــار بحــران مشــروعیت مطلــق میشــود .ازایـنرو،
بــه رســول خدا؟ص؟یــادآور میشــود کــه علــت مقبولیــت عمومــی بــه ســوی او و پذیــرش حکومــت
و حاکمیتــش روش حکومتــی وی میباشــد کــه بــر پایــه مشــورت و همدلــی مــردم نهــاده شــده
اســت(آل عمــران.)159 :
در برخــورد انبیــای بزرگــی چــون موســی؟ع؟و رســول خدا؟ص؟بــا قدرتهــای اســتکباری زمــان خــود،
شــاهد شــکلگیری دو نــوع تفکــر در زمینــه حکومــت هســتیم :تفکــر مســتکبران بــا بنیــاد اعتقــادی
کفــر و نفــاق و تفکــر مســتضعفان بــا بنیــاد ایمــان ،توحیــد و تقــوا .لــذا بــه خاطــر اینکــه دعــوت
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ایــن پیامبــران پایههــای اقتــدار جبــاران و مســتکبران زمانهشــان را سســت میکــرد و بــرای
حکومــت نامشــروع ایشــان خطــری جــدی محســوب میشــد ،مــورد آزار و گاه در معــرض مــرگ
قــرار میگرفتنــد .موســی؟ع؟در شــهرهای مصــر ،بــا مســائل اجتماعــی از جملــه ظلــم ثروتمنــدان و
تیرهبختــی بنیاســرائیل آشــنا شــد و شــروع بــه آگاه کــردن مــردم نمــود« .بنیاســرائیل بــر گــرد
او جمــع میشــدند و ســخنان او را میشــنیدند؛ تــا زمانــی کــه بــه رشــد و کمــال رســید و علنــاً
مخالفــت بــا فرعــون را آغــاز نمــود .فرعونیــان از او در هــراس افتادنــد و بــه همیــن دلیــل بــود کــه
در مصــر رفــت و آمــد نمیکــرد مگــر بــا نگرانــی( ».طبرســی ،1372 ،ج .)286 ،5
آغــاز حرکــت انقالبــی موســی از زبــان قــرآن اینگونــه بیــان شــده اســت« :موســی پنهــان از چشــم
مــردم بــه شــهر وارد شــد و در آنجــا نزاعــی را بیــن یکــی از پیــروان و یکــی از دشــمنان خــود یافــت.
آنکــه از پیــروان او بــود از وی کمــک خواســت و موســی بــه یــاری او ،مشــتی بــر دشــمن زد »...
(قصــص .)15:ایــن نمونــهای از حرکــت ضــد اســتکباری موسی؟ع؟اســت ،کــه بــه دفــاع از مظلــوم
بهپاخاســت (طباطبایــی ،1374 ،ج .)22 ،16
داوود؟ع؟نیــز مصــداق اصلــی مبــارزه بــا جالــوت یــا مبــارزه بــا فســاد زمانــه خــود اســت و از
ـون عدالــت اســت ،میتــوان چنیــن
آنجــا کــه راهــکار اصلــی مبــارزه بــا فسـ ْ
ـاد قانــون و محــور قانـ ْ

اســتنباط کــرد کــه داوود؟ع؟تجســم قانــون و تحقــق آن در جامعــه بنیاســرائیل بــود؛ زیــرا بــا فســاد
مبــارزه کــرد .قــرآن میفرمایــد« :ای داوود ،مــا تــو را در زمیــن خلیفــه گردانیدیــم .پــس میــان مــردم

بــه حــق داوری کــن و هرگــز از هــوس پیــروی مکــن ( »...ص .)26:وی همچنیــن بــه طــور ناشــناس
در کشــورش میگشــت و بــر امــور کارگــزاران و مــردم نظــارت میکــرد (طبرســی ،1372 ،ج.)58 ،7
او از مــردم دربــاره خویــش و شــیوه رفتــارش میپرســید و از هــر کــس کــه بــاز میپرســید ،ســیرت
ـری او را میســتود (بیومــی ،1383 ،ج .)30 ،3
و دادگـ ِ

4ـ .3منطق نرم و مدارا با مردم
شــرط دیگــری کــه کارگــزار تمدنالهــی بایــد از آن بهرهمنــد باشــد ،نرمــی نســبت بــه مــردم
اســت .حکومــت رســول خدا؟ص؟بــر پایــه مــدارا بــا مــردم نهــاده شــده بــود .قــرآن وی را «چــراغ
فــروزان» (احــزاب )46:و تجلــی رحمــت الهــی بــر جهانیــان دانســته اســت .نادیــده گرفتــن
اشــتباهات و اســتفاده نکــردن از خشــونت ـ کــه اعمــال قــدرت عریــان اســت ـ عمدهتریــن علــت
جلــب دلهــای مــردم بــه حکومــت نبــوی بــوده اســت .قــدرت عریــان کــه گاه از آن بــه «خشــونت»
یــاد میشــود ،هــر چنــد در حــوزه اعمــال قانونــی و مجــاری آن باشــد ،اگــر بــه صورتــی باشــد کــه
مــردم را در تنگنــا قــرار دهــد ،موجــب دوری مــردم از حکومــت میشــود .البتــه ایــن بــه معنــای
نادیــده گرفتــن قوانیــن کیفــری و جزایــی ـ کــه از آن بــه اقتــدار حاکمیــت یــاد میکننــد ـ نیســت.
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بــه خشــونت یــاد کــرد.
منطــق نــرم و رســا در چنــد جــای حرکــت اصالحــی موســی؟ع؟وجود دارد؛ از جملــه وقتــی موســی
ـوال ّلینــا»
و هارون؟ع؟مأمــور شــدند تــا بــا فرعــون بــه نرمــی و انعطــاف ســخن گوینــد :فقــوال لــه قـ ً
(طــه« .)44:قــول ّلیــن» بــه معنــای ســخن همــراه بــا لطافــت و ادب اســت .نمونــه دیگــر چنیــن
برخــوردی آنجاســت کــه موســی؟ع؟با صبــر و آرامــش اجــازه داد تــا ســاحران ابتــدا کار خود را شــروع

کننــد (طــه .)66:موســی؟ع؟برای ســخن گفتــن فصیــح و تبلیــغ آییــن جدیــد ،بــه یــک یــاور نیــاز
داشــت .زبــان فصیــح هــارون؟ع؟و آشــنایی او بــا وضعیــت اخیــر مصــر و بنیاســرائیل یــاری مهمــی
بــرای موســی؟ع؟بود .لــذا وی از خــدا خواســتار همیــاری هــارون شــد (قصــص .)۳۴:حرکــت انقالبــی
و اصالحــی نیازمنــد برنامهریــزی و زبــان رســانهای گویــا بــرای تبییــن اهــداف و چیرهشــدن بــر
ادبیــات رقیبــان اســت .رفتــار موســی؟ع؟با مــردم در ماجــرای فتنــه ســامری نیــز در خــور توجه اســت؛
زیــرا او بــا آنــان راه تــذکار و نصیحــت را پیــش گرفــت و فرمــود« :خــدای شــما آن یگانهخدایــی
اســت کــه جــز او هیچــاپ خدایــی نیســت و بــه همــه ذرات عالــم هســتی آگاه اســت( ».طــه.)98:
موســی؟ع؟در مقابــل مــردم نرمــش نشــان داد و از بســیاری از بهانههــای آنهــا چشمپوشــی کــرد.

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

اقتــدار امــری بایســته اســت ،کــه بــه شــکل ســختگیری خودنمایــی میکنــد و نمیتــوان از آن

نمونههایــی از ایــن برخــورد در ســوره بقــره ذکــر شــده اســت (بقــره.)76-73 ،60 ،57:
در حکومــت ســلیمان؟ع؟ فتــح ســرزمین ســبأ پــس از کشــف ایــن منطقــه توســط پرنــدهای از
لشــکریان ســلیمان آغــاز میشــود (کتــاب مقــدس ،1379 ،اول پادشــاهان .)13-1 :10 ،ســلیمان؟ع؟با
گــزارش ایــن پرنــده ،بــه غیرالهــی بــودن ایــن حکومــت پــی میبــرد و تصمیــم میگیــرد آنــان
ـی نام ـهای ،مــردم ایــن ســرزمین را بــه خداپرســتی
را بــه پرســتش خــدای یکتــا فــرا خوانــد .او طـ ّ

دعــوت میکنــد .مضمــون نامــه ،در اوج برتــری محتــوای آن ،در نهایــت ســادگی اســت و مهــم آن
اســت کــه بــا «بســم اهلل الرحمــن الرحیم"(نمــل )30-29 :آغــاز شــده اســت .ســلیمان؟ع؟در ایــن نامــه
کریمانــه ســخن گفــت ،نــه بــا زبــان تهدیــد .میتــوان گفــت کــه در قــرآن ،اخــاق و خداپرســتی،
دالیــل ایــن ارتبــاط سیاســی ـ فرهنگــی معرفــی شــده اســت .همیــن برخــورد نیــز ســرانجام بــه
تســلیم ملکــه ســبأ و فتــح آن ســرزمین منجــر شــد .بنابرایــن ،یکــی از لــوازم ضــروری کارگــزاران
فرهنگــی ،بهرهمنــدی از تربیــت متعالــی فرهنگــی و اســتراتژی فرهنگــی اســت و در نهایــت نمــود
ایــن ویژگیهــا در رفتــار فرهنگــی متبلــور اســت .مصــداق چنیــن رفتــار هوشــمندانه فرهنگــی در
عملکــرد سلیمان؟ع؟آشــکار اســت.

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

4ـ .4اخالق حسنه ،مهرورزی و مردمدوستی
ـاق کنــش اجتماعــی و
اخــاق حســنه عــاوه بــر تأثیــر فــردی ،تأثیــر اجتماعــی نیــز دارد .اخـ ْ
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ـا تحقیــر نکــردن
فــردی دارد و شــخص را بــه مصلــح و تأثیرگــذار بــر جامعــه تبدیــل میکنــد .مثـ ً
دیگــران و دوســتی و محبــت ،موجــب پیوندهــای اجتماعــی میشــود .آیــه  200ســوره آل عمــران
بــا تأکیــد بــر همبســتگی ،مهــروزی و دعــوت بــه انســجام و اجتماعــی زیســتن ،انســان را بــه
کســب منافــع و مزایــای مــادی و معنــوی همبســتگی ،خوشاخالقــی و خوشــرویی دعــوت میکنــد
(طباطبایــی ،1374 ،ج  .)160-149 ،4همــه پیامبــران الهــی بــرای تکامــل اخــاق انســان تــاش کردنــد.
رســول خــدا؟ص؟در ایــن راســتا فرمــود« :من بــرای تکمیــل مــکارم اخالقــی مبعــوث گردیــدم( ».پاینده،
ـدان فــی
ـران ِّ
ـن ُ
«إن ِ
ـر و ُ
الخلـ ِ
ـار و یزیـ ِ
ـق َی ْع ُمـ ِ
حسـ َ
بیتــا .)345 ،امــام صادق؟ع؟نیــز فرمــودّ :
الدیـ َ
البـ َّ
ـار :».نیکــوکاری و حســن خلــق موجــب عمــران شــهرها و افزایــش عمــر میشــود( .کلینــی،
األعمـ ِ
ْ
ـاق در همبســتگی و نوعدوســتی تأثیــر اجتماعــی دارد و موجــب
 ،1407ج  .)100 ،2بدینســان ،اخـ ْ
بلــوغ تمدنــی انســانها میشــود .مــارگارت میــد( 1م ،)1978 .مردمشــناس امریکایــی ،اولیــن
نشــانه تمــدن در فرهنــگ باســتانی را اســتخوان شکســته و درمانشــده پــای انســانی عنــوان میکنــد
و بــا اشــاره بــه رفتــار فرهنگــی «مهــرورزی و کمــک بــه دیگــران» در مشــکالت ،آن را نقطــه دقیــق
شــروع تمــدن میدانــد (.)/http://kwcmag.com/2020/10/16/a-sign-of-civilization
ـدت آزار داده بودنــد،
یوســف؟ع؟در زمــان اوج قــدرت و عظمــت ،بــرادران خــود را کــه او را بــه شـ ّ
کریمانــه بخشــید (یوســف .)92:ایــن رفتــار میتوانــد الگــوی رفتــار بــا رعایــا و بــه طــور کلــی مــردم
باشــد؛ زیــرا باالخــره بــرادران یوســف؟ع؟مانند دیگــر رعایــا بــه ناچــار تحــت امــر حاکــم بودنــد .حاکــم
در اینجــا بــا مجرمانــی مواجــه اســت کــه جرمشــان حداقــل بــرای او از روز روشــنتر اســت .بــا
وجــود ایــن ،او نــه بــر اســاس خواســت خــود و نــه از روی غضــب ،آنــان را محاکمــه نمیکنــد .در
ـل اصــاح رفتــار مجرمــان اســت ،نــه تهدیــد و شــکنجه .مســلماً ایــن روش تأثیــر
ایــن محاکمــه ،اصـ ْ
شــگرفی بــر مــردم و تمایــل آنــان بــه ایــن رهبــر الهــی داشــت .یوســف در مــورد زلیخــا نیــز فقــط
خواســتار اثبــات بیگناهــی خــود از تهمتــی بــود کــه بــه او نســبت داده بودنــد (یوســف 52 ،51:و .)53
بنیاســرائیل نیــز پــس از آنکــه بــه رهبــری موســی؟ع؟جمعیتی منســجم را تشــکیل دادنــد،
مدتــی را بــا همــان مشــقتی کــه پیــش از ورود موسی؟ع؟داشــتند ،ســپری نمودنــد؛ تــا آنکــه پــس
از هجــرت از مصــر و نابــودی فرعــون ،از ایــن عــذاب رهایــی یافتنــد .امــا صبــر آنهــا در همــان
مــدت انــدک بــه ســر آمــده بــود و در نتیجــه ،شــروع بــه انتقــاد و بهانهگیــری کردنــد .موســی؟ع؟از
بســیاری از بهانههــای آنــان چشمپوشــی کــرد و درخواســتهای آنــان را بــه درگاه الهــی عرضــه
نمــود (بقــره .)55:او بــه بســیاری از طعنهایــی کــه در حــق او روا میداشــتند بیتوجــه بــود
ـوت و تحمــل نقــاط ضعــف آنــان و بــا صبر و شــکیبایی،
(اعــراف .)129 :موســی؟ع؟با شــناخت نقــاط قـ ّ
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موســی ؟ع؟ در برابــر ناشــکیبایی قــوم خــود نهتنهــا ناشــکیبایی نکــرد ،بلکــه بــرای آنــان آرزوی
پیــروزی نمــود و وعــده بهــروزی داد .آنچــه در اینجــا مــورد نظــر اســت ،ســماجت بیدلیــل مــردم
در برابــر احــکام خداونــد و مهــرورزی و بردبــاری ایــن پیامبــر بــزرگ در برابــر آنهاســت .نکتــه قابــل
توجــه اینکــه موســی؟ع؟از همیــن نقطــه ضعــف بنیاســرائیل (بهانهگیــری دربــاره حکــم خــدا ،تــا
آنجــا کــه بــه تعبیــر قــرآن« ،نزدیــک بــود کــه فرمــان الهــی را انجــام ندهنــد( ».بقــره ،))71:پدیــده
مثبــت فرمانبــرداری را بــه وجــود آورد و کاری کــرد کــه ایــن دســتور را انجــام دهنــد .شــکیبایی
موســی؟ع؟ایمان و اســتواری عــده زیــادی از آنــان در راه دیــن را تقویــت کــرد (دیباجــی)105 ،1387 ،
و افــراد بیشــتری را جــذب نمــود؛ موجــب شــد رویشهــا بیشــتر و نهایتــاً ریزشهــا کمتــر شــود.
آیــه  159ســوره آلعمــران نیــز بــه مهــرورزی اشــاره میکنــد ،کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مســئله
اســتبداد دارد .قــرآن بــا یــادآوری محبــت پیامبر؟ص؟نســبت بــه مــردم ،توضیــح میدهــد کــه علــت
دیگــر اســتقبال عمومــی بــه حکومــت اســام ،مردمدوســتی ایشــان اســت .ایــن مردمدوســتی
بــه شــکل اســتغفار و گذشــت از اشــتباهات اجتماعــی و سیاســی آنــان نمــود یافــت .یکــی از دالیــل
گســترش اســام و نفــوذ عمیــق و وســیع اســام در دلهــای دیگــران نیــز ،رفتــار سیاســی منعطفانــه

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

بنیاســرائیل را مدیریــت نمــود.

آن حضــرت بــود؛ چنانکــه در ماجــرای فتــح مکــه بــه مکیــان فرمــود« :مــن بــا شــما همانگونــه
هســتم کــه بــرادرم یوســف بــه برادرانــش گفــت" :امــروز خجــل نباشــید .مــن از شــما گذشــتم و خــدا
هــم گنــاه شــما را ببخشــد؛ کــه او مهربانتریــن مهربانــان اســت( »".یوســف92:؛ بــاذری)51 ،1398 ،
رســول خدا؟ص؟کرامــت انســان را معــادل احتــرام بــه خــود معرفــی میکنــد و آن را در طــول
«مــن َ
أذی ُم ِ
ؤمنــاً َفقَ ــد آذانــي
رعایــت حرمــت ســاحت ربوبــی میشــمارد .آن حضــرت فرمــودَ :

اهّلل َو َمــن َ
َو َمــن آذانــي َف َقــد َ
ـان».
ـون فِ ــي َّ
ـل َّ
ـو َم ُ
ـور والفُ رقـ ِ
والزبـ ِ
التــوراةِ واإلنجیـ ِ
آذی َ
آذی َ
لعـ ٌ
اهّلل َف ُهـ َ
(حکیمــی ،1374 ،ج  .)188 ،2در ایــن راســتا رســول خدا؟ص؟بــا فرهنــگ ز نســتیزی مبــارزه کــرد؛ زیــرا
در جاهلیــت عــرب ،اشــرافیگری ایــران باســتان و تثلیــث تحریفــی یونــان ،از «زن» بــه عنــوان
ـا غفلــت شــده بــود .شــاهد ایــن مدعــا اشــارات قــرآن و برخــی کتــب تاریخــی
یــک انســان ،کامـ ً
اســت .قــرآن بــه صراحــت ،از زنــده بــه گــور کــردن دختــران یــاد میکنــد (تکویــر 8:و  .)9در
گزارشــی از عهــد ساســانیان (همزمــان بــا رســالت پیامبــر ص) آمــده اســت کــه زن بهمثابــه ســایر
اعضــای خانــواده ماننــد کــودکان و بــردگان ،محکــوم بــه عدالــت بیچــون و چــرا بــود .یکــی از
کلمــات قصــار میگویــد کــه زن بایــد هــر روز س ـهبار از شــوی و آقــای خــود بپرســد کــه چــه بایــد
بیندیشــد ،چــه بایــد بگویــد و چــه بایــد بکنــد .همچنیــن ،نافرمانــی نســبت بــه مــرد ،اجــازه طــرد
زن را بــه او مــیداد (بارتلمــه .)112 ،1377 ،نهایــت اینکــه ،ایــن رکــن تکمیلکننــده پیکــره انســانی
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در جامعــه یونــان باســتان ،بــا عبــارت «حیــوان بلندمــو و کوتهفکــر» معرفــی میشــود (برکســون،
 .)12 ،1358تــاش رســول خــدا ص ،از یــک ســو باورهــای ریشــهدار مربــوط بــه زنــان را ویــران
نمــود و از ســوی دیگــر ،بــر ویرانههــای آن ،ارزشهایــی همنــوا بــا ســاخت جامعــه اســامی ایجــاد
کــرد .در ایــن مســیر دشــوار ،آموزههــای قرآنــی و فعالیتهــای فرهنگــی رســول خــدا ص ،در
دگرگونــی اجتماعــی نظــام جاهلــی مؤثــر افتــاد .ایشــان بــا ابزارهــای اخالقــی مبتنــی بــر ایجــاد
اعتمــاد عمومــی ،انگارههــای فرهنــگ اســامی را تقویــت نمــود و بــا تصحیــح ارتباطــات فــردی
و تغییــر رفتــار جمعــی ،ظرفیتهــای اجتماعــی را بــرای تحقــق درونیســازی ارزشهــا توســعه
بخشــید .در فلســفه اخــاق ،همــه گروههــای انســانی بــر اصولــی مثــل عدالــت و حســن خلــق ـ کــه
پیامبــران مــروج آن بودنــد ـ توافــق دارنــد .در نتیجــه میتــوان گفــت ،ایــن ویژگــی انبیــای الهــی
جنبــه تمدنســازی داشــته اســت.

4ـ .5کارآمدی ،مدیریت و قاطعیت
توانایــی اعمــال قــدرت مشــروع از شــرایط مهــم دیگــری اســت کــه قــرآن بــرای حاکمــان بیــان
میکنــد .ایــن شــرط در آموزههــای قرآنــی بــه عنــوان «قاطعیــت» یــاد شــده اســت .حاکــم بایــد
افــزون بــر مهربانــی ،عدالــت و مشــورت بــا مــردم ،پــس از گرفتــن هــر تصمیمــی ،در اجــرای آن
قاطعیــت داشــته باشــد .قاطعیــت هرگــز بــه معنــای اســتبداد نیســت؛ زیــرا بــدون قاطعیــت پــس
از تصمیــم نمیتــوان بــه شــهریاری پرداخــت و نظــام شــهری را مدیریــت نمــود.
قاطعیــت بــه معنــای بهکارگیــری هرگونــه قــدرت قانونــی بــرای اعمــال قانــون اســت و میتوانــد
بــه اشــکال مختلفــی چــون حــدود و تعزیــرات ،جهــاد و بهکارگیــری شمشــیر و زور (تعبیــر قرآنــی آن
«حدیــد» اســت) تجلــی و ظهــور کنــد.
َ
قــرآن در آیــه  159ســوره آلعمــران بــه ضــرورت قاطعیــت همــراه بــا مشــورت اشــاره میکنــد و بــه
رســول خدا؟ص؟دســتور میدهــد کــه پــس از مشــورت ،آنچــه را کــه بــه صــاح امــت دانســته عملــی
کنــد و هــرگاه تصمیمــی گرفــت ،بــا تــوکل بــر خــدا نســبت بــه انجــام آن قاطعیــت داشــته باشــد .در
آیــه  32ســوره نمــل نیــز از قاطعیــت در امــر ،کــه مفهومــی اجتماعــی دارد ،ســخن رفتــه اســت.
«مکیــن» بــه
«مکیـ ٌ
ـن» آراســته شــد (یوســفَ .)54:
یوســف؟ع؟از ســوی پادشــاه مصــر بــه صفــت َ

فــردی گفتــه میشــود کــه مقــام و منزلــت دارد (معلــوف ،1385 ،ج  .)1936 ،2طبرســی در توضیــح
«مکیــن» نقــل میکنــد کــه منظــور پادشــاه مصــر از ایــن منزلــت ،همانــا ســلطهای همچــون
معنــای َ
ســلطه خــود او بــود (طبرســی ،1372 ،ج  .)312 ،5در تفاســیر دیگــر نیــز تأییــد شــده کــه یوســف؟ع؟از

اختیــارات کافــی بــرای حاکمیــت برخــوردار بــود (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج 5 ،1؛ طباطبایــی،1374 ،
ج  .)272 ،11از نشــانههای کارآمــدی یوســف؟ع؟همین بــس کــه در برخــورد بــا بــزرگان آییــن مصــر،
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قــدرت آنــان و تصویــر ایجادشــده از ســوی آنــان در مــورد جایــگاه نیمهخداییشــان در اذهــان
مــردم مصــر ،ســبب شــد ،یوســف اســتراتژی و رفتــار مناســبی از خــود بــروز دهــد؛ لــذا بــا درک
درســت شــرایط ـ و نــه از طریــق جنــگ و منازعــه یــا پنــد و نصیحــت ـ و از راه اصــاح ضروریتریــن
نیــاز مــردم (ســاماندهی امــور اقتصــادی) وارد عمــل شــد.
در مقابــل فتنههــای دینــی ،رهبــر و حاکــم جامعــه وظایفــی دارنــد .جامعــه نیازمنــد امنیــت
اجتماعــی اســت .در حکومــت موســی؟ع؟و ماجــرای فتنــه ســامری ،گرچــه هــارون گناهــی نداشــت،
بازخواســت شــد و ســامری محکــوم بــه تنبیــه «ال ِ
ـاس» (محرومیــت از پایگاهــای اجتماعــی و
مسـ َ
ارتباطــات طبیعــی بــا مــردم) گردیــد (طــه)97:؛ تــا جامعــه از فکــر مســموم او مصــون بمانــد .برخورد
فیزیکــی موســی؟ع؟با نمــاد پرســتش هــم جالــب توجــه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه قــوم موســی
از زر و زیورشــان آن نمــاد (تندیــس گوســاله) را ســاخته بودنــد (اعــراف148:؛ طــه ،)87:نگهــداری آن
بــه دالیــل هنــری و اقتصــادی میتوانســت توجیــه شــود؛ امــا موســی؟ع؟که بــا اهــداف اصالحــی،
حکومــت و تمــدن تشــکیل داده بــود ،قاطعانــه و انقالبــی عمــل کــرد .برخــورد موســی؟ع؟با فتنــه
فرهنگــی ســامری بــدون جــدل بــود؛ چنانکــه برخــورد او بــا نمــاد پرســتش نیــز حکــم بــه نابــودی

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

هوشــمندانه عمــل کــرد .آگاهــی از آداب و رســوم دینــی مــردم ،جایــگاه بــزرگان مصــر و میــزان

آن بــود .آگاهــی از ویژگیهــای خلقــی بنیاســرائیل ســبب قاطعیــت در ایــن رفتــار فرهنگــی بــود.
موســی؟ع؟با مفســدان اقتصــادی نیــز برخــوردی قاطعانــه داشــت .قــارون طبــق ســخن قــرآن،
بــه عنــوان نمــاد ثــروت در امــت موســی معرفــی شــده اســت (قصــص .)76:قــارون بــا توهــم
رقابــت بــا موســی؟ع؟و بــه ســبب دلخوشــی بــه ثــروت فــراوان خــود ،بــا حاکمیــت موســی مخالفــت
کــرد و در مقابــل یکــی از تکالیــف دینــی (زکات) و بــا همراهــی برخــی از همفکرانــش ،حرکتــی
اجتماعــی در برابــر موسی؟ع؟شــکل داد .آنهــا نهتنهــا بــه ایــن حکــم عمــل نکردنــد ،بلکــه بــا متهــم
کــردن موســی؟ع؟به فســاد اخالقــی ،وی را بــه مناظــره میــان مــردم کشــاندند؛ پــس از آن و چــون
شــواهد علیــه قــارون و دیگــر تهمتزننــدگان اقامــه شــد ،بــر اثــر معجــزه الهــی ،قــارون همــراه
بــا گنجهایــش در زمیــن فــرو رفــت (قصــص .)82-76:در حکومــت موســی؟ع؟ قــارون نمــاد پدیــده
ـی متکــی بــر قــدرت اقتصــادی اســت؛ هرچنــد کــه عمــل او جنبــه سیاســی هــم داشــت.
فرصتطلبـ ِ
موســی؟ع؟نماد رهبــر یــک حکومــت الهــی اســت ،کــه بــا سرســختی همــراه بــا آگاهیبخشــی
اجتماعــی ،در مقابــل فتنــه اقتصــادی ایســتاد.

ﺳﺎل اول

ســلیمان؟ع؟به عنــوان متولــی اصلــی فرهنــگ ،تــاش گســتردهای بــرای ارتقــاء دولــت الهــی خــود
در پیــش گرفــت .مدیریــت و مهندســی فرهنگــی در حقیقــت ،طراحــی یــک الگــوی عملیاتــی بــرای
توســعه جامعــه اســامی اســت (بنیانیــان )23 ،1388 ،و ایــن نکتــهای اســت کــه ســلیمان؟ع؟آن
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را بــه عنــوان ســند چشــمانداز برنامــه خــود در پیــش گرفــت .وی تــاش گســتردهای در ارتبــاط
بــا فعالیتهــای مرتبــط بــا توســعه اقتصــادی ـاجتماعــی جامعــه انجــام داد (ســبأ13-12:؛ کتــاب
مقــدس ،1379 ،اول پادشــاهان )26:9 ،و در ایــن مســیر ،از مدیریــت ســرمایههای فرهنگــی غافــل
نمانــد (نحــل)31-30:؛ زیــرا فرهنگــی میتوانــد تــداوم یابــد کــه پاســخگوی نیازمندیهــای مــادی
و روحــی افــراد باشــد.

4ـ .6تواناییهای علمی و جسمی
توانایــی علمــی ،بهگونــهای کــه شــخص توانایــی رویارویــی بــا مســائل و اهــداف حکومــت
و مدیریــت جامعــه را داشــته باشــد؛ همچنیــن تواناییهــای جســمی ،کــه حاکــم را بــر انجــام
فعالیتهــای بیــش از تــوان افــراد عــادی جامعــه توانــا کنــد ،از دیگــر شــرایط مهمــی اســت کــه
قــرآن بــرای کارگــزاران تمــدن برمــی شــمارد .روشــن اســت کــه بــدون توانایــی علمــی ،هــر مدیریتــی
بــا شکســت و افزایــش هزینههــا روبــهرو میشــود و جامعــه در مســیر کمالــی خــود ،دســتکم
بــا چالــش میگــردد .همچنیــن ،از آنجــا کــه مدیریــت جامعــه نیازمنــد تــاش دوچنــدان اســت ،تــا
همــه مشــکالت کالن آن بــه صــورت کامــل ارزیابــی و بــر آنهــا نظــارت و مدیریــت شــود ،حاکــم
جامعــه بایــد از نظــر جســمی بــه انــدازه کافــی تــوان داشــته باشــد؛ تــا بــه ســرعت خســته نشــود و
در حــوزه عمــل کــم نیــاورد (بقــره.)247 :
یوســف؟ع؟در پذیــرش مســئولیت حکومتــی بــه مقولــه دانایــی توجــه کــرد و آن را یکــی از
ضروریــات پذیــرش مســئولیت برشــمرد و خــود را بــا صفــت «علیــم» توصیــف نمــود (یوســف.)55:
ـوع گفتمــان یوســف؟ع؟و پادشــاه مصــر ،چهــار صفــت بــرای پذیــرش مســئولیت و انتخــاب
در مجمـ ِ
کارگــزار ذکــر شــده اســت :مکنــت و توانایــی ،امان ـتداری ،پاســداری و تعهــد ،آگاهــی و تخصــص
(قرائتــی ،1383 ،ج .)81 ،6
حضــور موســی؟ع؟با ادعــای بــزرگ «مــا فرســتاده خــدای جهانیانیــم» (شــعراء )16:در دربــار
فرعــون ،فرعــون را شــگفتزده کــرد .پرســش و پاســخهای فرعــون و موســی؟ع؟درباره آفریــدگار
(شــعراء )24-22:و ارائــه معجزاتــی از ســوی موســی؟ع؟ ســبب شــد کــه درباریــان فرعــون ،چیــزی
ببیننــد کــه هــم بترســند ،هــم شــگفتزده شــوند و هــم درســتی راه موســی؟ع؟را دریابنــد؛ هرچنــد
تــرس از فرعــون ،آنــان را از پذیــرش حــق بازمیداشــت (بیومــی ،1383 ،ج  .)190-189 ،3طبعــاً صــرف
حضــور حضــرت میتوانســت زمینهســاز گفتمــان فرهنگــی مناســبی باشــد.
داوود ؟ع؟ تجســم قانــون و تحقــق آن در جامعــه بنیاســرائیل بــود .مزیــت حکومــت
داوود؟ع؟آمیختگــی آن بــا حکمــت بــود؛ یعنــی تدبیــری درســت و اصیــل بــرای اســتقرار یــک
حکومــت توانــا ،تــا ســنجش قانــون را بــه دقیقتریــن شــکل در همــه شــئون دولتــی و ملتــی بــه
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میفرمایــد« :و بــه او قــوه درک حقایــق عطــا کردیــم( ».ص .)20:حکمــت او در نــوع حکوم ـتداری
نیــز تأثیــر داشــت؛ چنانکــه حکومــت وی را قدرتمنــد ســاخت .همچنیــن ،صنعــت زرهســازی و
مهــارت جنگ ـیاش ،او را بــر دشــمنان پیــروز گردانیــد .خداونــد کوههــا را (بــرای صنایــع معمــاری و
فلــزات) بــه تســخیر وی درآورد و بــا وحــی خــود بــه او ،صنعــت ذوب فلــزات و زرهبافــی بــا آهــن را
آموخــت (انبیــاء.)80-79:
ســلیمان در قــرآن وارث داوود؟ع؟خوانــده شــده اســت (نمــل .)16:صفاتــی کــه در قــرآن بــرای ایــن
پیامبــر تمدنســاز ذکــر شــده عبــارت اســت از :علــم (نمــل ،)15:منطــق الطیــر (دانســتن زبــان مرغــان
جنیــان) (نمــل )17 :و تســخیر
و ســخن گفتــن بــا آنــان) (نمــل ،)16:تســخیر نیروهــای نامرئــی (مثــل ّ
عوامــل طبیعــی (مثــل بــاد) (نمــل .)12:ســلیمان؟ع؟با داشــتن ایــن تواناییهــا ،توانســت بــه
گســترش فرهنــگ وحدانیــت بپــردازد .در آیــات مربــوط بــه حاکمیــت ســلیمان؟ع؟ شــواهد روشــنی
از نــوع مدیریــت علمــی او بــه دســت میآیــد .بعضــی مورخــان نیــز بــر توســعه علمــی در زمــان او
ـدی وســیع بــود ،کــه در قلمــرو
صحــه گذاشــتهاند .دایــره اقتــدار ذهنــی و دانــش ســلیمان؟ع؟به حـ ّ
م اآلدابــی
اشــیای طبیعــی و نباتــات و حیوانــات و پرنــدگان ســخن میدانســت و فیلســوف و معل ـ 

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

کار انــدازد (حجــازی .)90-93 ،1360 ،او از حکمــت ،نفــوذ کالم و علــم قضــاوت برخــوردار بــود .قــرآن

بــود کــه ســه هــزار َم َثــل گفــت (کتــاب مقــدس ،1379 ،اول پادشــاهان.)33-4:32 ،

تمدنســازی ،بــه انســانهایی جــدی ،باحوصلــه و جهانینگــر نیــاز دارد؛ گروهــی کــه دغدغــه

حفــظ و بســط تمــدن را داشــته باشــند .پیشنیــاز دیگــر تمدنســازی ،ثبــات اســت .الزمــه دیگــر
کمــی ،قــدرت نظامــی ،مالــی و  ...و در
کمــی و کیفــی اســت .در بعــد ّ
آن ،نیــاز بــه قــدرت در دو بعــد ّ
بعــد کیفــی ،قــدرت فکــری ،نظــری و  ...نیــاز اســت (انفــال60:؛ منتظــر القائــم.)31 ،1386 ،

در ســیره نبــوی و تعالیــم قرآنــی نیــز بــر همــه ایــن شــاخصها تأکیــد شــده اســت .رســول
خــدا؟ص؟در میــان پیروانــش نهضــت یادگیــری را بنــا نهــاد؛ زمینههــای پیشــرفت را فراهــم و شــالوده
س کارالیــل ،محقــق انگلیســی،
فرهنــگ و تمدناســامی را بنــا کــرد (منتظــر القائــم .)194 ،1391،تومــا 
در ایــن زمینــه میگویــد« :محمــد قوانیــن مدنــی و اخالقــی را عرضــه کــرد ،تــا وحشــیگری را
ـدن جایگزیــن ســازد( ».بــه نقــل از صمیمــی.)348 ،1382 ،
برانــدازد و بیقانونــی را بــا نظــم و تمـ ّ
تحجــر و خرافهپرســتی،
رســول خدا؟ص؟بــه وســیله موعظــه و خطابــه ،قرائــت قــرآن و مبــارزه بــا
ّ
یارانــش را بــه طلــب دانــش فراخوانــد و بــا کتابــت قــرآن و حدیــث ،مکاتبــه ،هجــرت و اعــزام

ﺳﺎل اول

مبلــغ ،کاخ بلندمرتبــه دانــش اســامی را بنــا نهــاد (منتظــر القائــم .)194 ،1391 ،در نتیجــه میتــوان

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

گفــت ،در همــه تاریــخ ،دینــی جــز اســام ،پیــروان خــود را پیوســته بــه نیرومنــد بــودن دعــوت

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

نکــرده و هیچــاپ دینــی در ایــن زمینــه ماننــد اســام موفــق نبــوده اســت (رامیــار.)235 ،1362 ،
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ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

4ـ .7تبدیل تهدیدها به فرصتها
یوســف؟ع؟در زنــدان ،کــه نوعــی توقــف در هــدف و زندگــی را در اذهــان تداعــی میکنــد ،بیــکار
ننشســت و از ایــن فرصــت در راســتای خودســازی و هدایــت زندانیــان بهــره بــرد .وی روز و شــب
را پیوســته در ســتایش خــدا میگذرانــد و دریافــت کــه در ایــن تنهایــی چــه خــوب میتوانــد بــا
خدایــش انــس گیــرد و دلــش چنــان بــرای دوســتی همــه انســانها میتپــد ،کــه حتــی از آنــان
کــه بــر او ســتم کردهانــد ،هیچــاپ کینــهای در خــود نمییابــد (بیومــی ،1383 ،ج  .)53-52 ،2او
بــا همبندهایــش نیــز از در دوســتی درآمــد و دلشــان را آرامــش بخشــید و آنــان را بــه پرســتش
خــدای یگانــه فراخوانــد؛ البتــه بــا لطفــی کــه در جانهــا نشســت (یوســف37:؛ کتــاب مقــدس،1379 ،
ســفر پیدایــش.)22 -4:1 ،
فرعــون در برابــر جــادوی موســی؟ع؟ ســاحران را فراخوانــد .موســی از ایــن ماجــرا بــه عنــوان
فرصتــی بــرای ترویــج شــریعت خــود اســتفاده کــرد .جادوگــران بــا دیــدن معجــزه موســی بــه او
فنــی متخصــص باشــد ،بــرای پذیــرش حقیقــت،
ایمــان آوردنــد (طــه)70-65:؛ زیــرا گاه اگــر فــردی در ّ
از دیگــران آمادهتــر اســت .ایــن ماجــرا بــدون شــک نهتنهــا ســبب ایمــان ســاحران گردیــد ،بلکــه
رغبــت مــردم بــه موســی؟ع؟را نیــز دوچنــدان نمــود .نــوع معجــزات موســی؟ع؟با موضوعاتــی کــه در
آن روزگار در میــان مــردم رایــج بــود پیونــد نزدیکــی داشــت و ذهــن و ضمیــر آنــان را بــه خــود
کشــانید (بیومــی ،1383 ،ج .)194-193 ،2
داوود؟ع؟تــاش گســتردهای کــرد ،تــا روابطــش بــا حامیــان و پشــتیبانان او در دورتریــن نقطــه
شــمال کشــورش اســتوار شــود (همــان ،ج 53-57 ،3؛ نجــار ،بیتــا .)369 ،او حتــی در صــدد ارتبــاط
بــا مخالفــان خــود بــود و از آنــان خواســت کــه بــه او بپیوندنــد؛ چنانکــه بســیاری نیــز دعــوت او
را پذیرفتنــد (کتــاب مقــدس ،1379 ،ســموئیل دوم.)8 :2 ،
ســلیمان؟ع؟در فتــح ســرزمین ســبأ تصمیــم گرفــت بــه جــای درگیــری بــا ایــن حکومــت ،آنــان
طــی نامــهای ایشــان را بــه خداپرســتی دعــوت
را بــه پرســتش خــداییکتــا فــرا خوانــد .او
ّ

کــرد .ماجــرای قــوم و ملکــه ســبأ ســرانجام بــه تســلیم ملکــه ســبأ و فتــح آن ســرزمین منجــر
شــد و تهدیــدی کــه ایــن ســرزمین بــه لحــاظ اعتقــادی میتوانســت داشــته باشــد ،بــا تدبیــر
ســلیمان؟ع؟برطرف شــد (نمــل.)44-36:
در حکومتهــای انبیــا ،مــوارد بســیاری از تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصتهــا میتــوان یافــت؛
بهویــژه در حرکتهــای رســول خدا؟ص؟کــه ســعی داشــت هرگونــه خطــری را بــا روشهــای متنــوع
مثــل بخشــش ،پــاداش ،تضمیــن جــان و مــال ،بســتن عهدنامــه و  ...تبدیــل بــه موقعیتــی بــرای
تثبیــت دیــن نمایــد (منتظــر القائــم .)184-172 ،1391 ،هــدف حکومــت الهــی ،انسانســازی اســت و
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جامعــه را در نظــر میگیــرد؛ در صورتــی کــه در نظامهــای دیگــر ،تنهــا بــرای رفــع خطــرات حاکمیــت
بــا هزینــه کمتــر ،بــه ایــن کار مبــادرت میشــود (دیباجــی .)103 ،1378 ،ایــن ویژگــی انبیــای الهــی
از اصلیتریــن اســتراتژ یهای دیــن الهــی در مســیر پیشــرفت و تمدنســازی اســت و همانطــور
کــه در نمونههــای مذکــور اشــاره شــد ،بــه افــراد جامعــه فرصــت میدهــد بــا بهکارگیــری آن ،در
شــکلگیری تمــدن نقــش ایفــای نقــش کننــد.

4ـ .8اقامه عدالت
اصــوال
بیگمــان ،اجتنــاب از ســتم چیــزی جــز تأکیــد بــر عدالــت و احســان نیســت؛ زیــرا
ً
حکومــت ســتمکار و حاکمــان ســتمگر در مفهــوم قرآنــی نهتنهــا شایســته حکومــت نیســتند ،بلکــه
الزم اســت از شــر آنــان رهایــی شــوند و بــا مبــارزه بــا آنــان ،حکومــت عــادل و صالــح برپــا کننــد.
ازایـنرو ،وقتــی از شــرط اجتنــاب از ظلــم و ســتم ســخن گفتــه میشــو،د بــه معنــای تأکیــد بــر امــری
اســت کــه از آن بــه «عدالــت» یــاد شــده اســت .حاکــم ظالــم و ســتمکار در آموزههــای قرآنــی جایــی
بــرای حکومــت نــدارد و امــت بایــد بــا او مبــارزه و حکومتــش را ســاقط کننــد (یوســف.)79-78:
بــه نظــر میرســد مفاهیمــی چــون عدالــت و اجتنــاب از ســتم ناظــر بــه یکدیگرنــد؛ زیــرا عدالــت

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

لــذا بــه افــراد فرصــت بازگشــت و اصــاح میدهــد و در ایــن کار منافــع مــادی و معنــوی آن فــرد یــا

بــه معنــای گرایــش نداشــتن بــه انحــراف و یــا قــرار گرفتــن هــر چیــز در جــای خــود اســت .افــراط
ـتم تجــاوز و
و تفریــط از حالــت طبیعــی ،عدالــت را از میــان میبــرد .از ســوی دیگــر ،ظلــم و سـ ْ
گرایــش بــه ســوی افــراط و تفریــط اســت .بنابرایــن هرگونــه رفتــاری کــه خــروج از حالــت طبیعــی
بــوده ،گرایــش بــه تجــاوز و افــراط و تفریــط داشــته باشــد ،میتوانــد عاملــی مهــم بــرای از دســت
رفتــن شــرط عدالــت باشــد.
ـی را بســیار کــم کــرد و آرامــش را بــرای مردمــان
عدالــت اجتماعــی یوســف؟ع؟ فاصلــه فقیــر و غنـ ّ

آن ســرزمین بــه ارمغــان آورد .دیــدگاه یوسف؟ع؟(ذخیرهســازی ،مصــرف در حــد نیــاز و فــروش
اضافــه تولیــد) ســبب شــد میــزان تولیــد بــاال رفتــه ،ذخائــر ملــی رو بــه افزایــشنهــد و مســاوات
بیــن مــردم برقــرارگــردد (برق ـیکار.)52-51 ،1386 ،
داوود؟ع؟پیامبــری عدالتگســتر و قانونمحــور بــود؛ تــا آنجــا کــه حضــرت علــی؟ع؟و دیگــر اولیــای
الهــی در قضاوتهــا و احــکام خویــش ،بــه معیــار بــودن قضاوتهــای اواســتناد کردهانــد .قــرآن
نیــز میفرمایــد« :ای داوود ،مــا تــو را در زمیــن خلیفــه [و جانشــین] گردانیدیــم .پــس میــان مــردم
بــه حــق داوری کــن و هرگــز از هــوس پیــروی مکــن ( »...ص .)26:از قضاوتهایــی کــه داوود؟ع؟بــه
منظــور برپایــی عدالــت انجــام داد ،کار قضاوتــی مشــترک بــا فرزنــد خــود ســلیمان بــود .ایــن
قضــاوت مربــوط بــه داوری بیــن صاحــب یــک گلــۀ دام و یــک کشــاورز بــود ،کــه کشــت او توســط
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دام آن فــرد آســیب دیــده بــود .در ایــن زمــان ،ســلیمان نوجــوان بــود (طبرســی ،1372 ،ج .)79 ،7
ایــن پدیــده تاریخــی حــاوی اشــاراتی بــه محوریــت عدالــت در حکومــت داوود؟ع؟و تــداوم آن در
روش حکومتــی سلیمان؟ع؟اســت .میوههــای درخــت عدالــت در زمــان داوود؟ع؟ رشــد و بالندگــی
علمــی و اقتصــادی و تمــدن باشــکوه در دوره سلیمان؟ع؟اســت.
رســول خدا؟ص؟نیــز مســاعی گســتردهای را بــرای اجــرای عدالــت در میــان پیــروان خــود بــه عمــل
آورد و توصیــه میکــرد« :یــک ســال عدالــت از یــک ســال عبــادت بهتــر اســت( ».پاینــده ،بیتــا،
ص  ،411ح .)1936

4ـ .9امانتداری
از جملــه شــرایطی کــه قــرآن بــرای حاکمــان برمیشــمارد ،امان ـتداری اســت ،کــه بــدون احــراز
آن ،شــخص نمیتوانــد بــه عنــوان حاکــم مشــروع بــر مــردم حکومــت کنــد (نســاء .)58:بــه نظــر
میرســد کــه در نگــرش قــرآن ،حکومــت امانتــی اســت کــه در اختیــار شــخص قــرار میگیــرد و او
بایــد بــه عنــوان «امیــن» از ســوی خــدا و مــردم ،در چارچــوب قوانیــن و اصــول عدالــت و احســان،
ایــن امانــت را حفــظ کنــد؛ ازایـنرو ،شــرط امانـتداری ،شــرطی بنیادیــن اســت .هرگونــه تعــدی و
تجــاوز از اصولــی کــه قــرآن بــرای حاکــم و حکومــت برمیشــمارد ،موجــب میشــود تــا حاکــم از
حکومــت مشــروع ســاقط شــود و مشــروعیت دینــی و سیاســی خــود را از دســت دهــد.
در ماجــرای یوســف؟ع؟ بــه عنــوان پیامبــری تمدنســاز از نــگاه قــرآن ـ شــهوت و غضــب کــه در
شــرایط قــدرت طغیانگرنــد ،کنتــرل شــدهاند .لــذا نخســتین سیاســت ســوی یوســف؟ع؟ سیاســت
نفــس ،یعنــی کنتــرل طغیانهــای آن بــود؛ آن هــم در شــرایطی کــه هنــوز حکومتــی نداشــت .طبــق
متــن قــرآن ،یوســف؟ع؟با صراحــت ،کامخواهــی زنــان مصــر را رد کــرد .ایــن رد کــردن صریــح ،بــا
یــادآوری نعمــت خداونــد بــر او و در نظــر گرفتــن حــد و مــرز الهــی همــراه بــود؛ نــه اینکــه ابتــدا
روی خــوش نشــان داده باشــد ،ســپس بــا دیــدن نشــانی از طــرف خــدا بــه خــود آمــده و دســت
کشــید باشــد (قطــب ،1412 ،ج  .)4،1980تــورات نیــز بــه ایــن مســئله اشــاره دارد (کتــاب مقــدس،
 ،1379ســفر پیدایــش.)20-39:7 ،
در مــورد موســی؟ع؟نیز ایــن مســئله صــادق اســت .در ماجــرای ورود موســی؟ع؟به منطقــه مدیــن
و کمــک بــه دو زنــی کــه بــرای آب دادن بــه گوســفندان خــود درمانــده بودنــد ،توصیــف دختــر
شــعیب؟ع؟از موســی؟ع؟از زبــان قــرآن ،شــنیدنی اســت« :بــه پــدر خــود گفــت :ای پــدر ،او را بــه
همــکاری بگیــر ،کــه او بهتریــن فــرد بــرای ایــن کار [و] نیرومنــد و امیــن اســت( ».قصــص .)26:ایــن
بخــش از ماجــرای موســی؟ع؟ جــدا از نــکات فــراوان دربــاره مســائل اجتماعــی ،بــه دو ویژگــی مهــم
مصلحــان اجتماعــی میپــردازد ،کــه عبــارت اســت از :قــدرت و امانــت .هــدف موســی؟ع؟از ایــن
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از آنــان ،بــرای بهرهبــرداری از آب بــود .اینجــا موســی؟ع؟قدرت آن را داشــت کــه بــه قشــر ناتــوان
جامعــه کمــک کنــد و ایــن کار را کــرد .از طــرف دیگــر ،ایــن قشــر ،آســیبپذیر و نیازمنــد امانـتداری
بــود؛ زیــرا زنــان در مقابــل مــردان آســیبپذیرترند و نامــوس جامعــه محســوب میشــوند و نامــوس
بایــد همچــون امانتــی حفــظ شــود .موســی؟ع؟در برخــورد بــا آنهــا و در همــراه شــدن بــا یکــی از
آنهــا تــا رســیدن بــه خانــه شــعیب؟ع؟ ایــن امانـتداری را از خــود بــه نحــو شایســتهای نشــان داد.
ســلیمان؟ع؟ارزش قانــون و نظــم را بــه ملــت خویــش آموخــت و آنــان را از جنــگ بازداشــت و
امنیــت رســاند (دورانــت ،1370 ،ج  .)357 ،1او بــا اندیشــه ســلیمش بــه ایــن حقیقــت رهنمــون
بــه
ّ
شــده بــود کــه تنهــا در صورتــی خواهــد زیســت کــه بــا همســایگانش بــه تفاهــم برســد (کتــاب
مقــدس ،1379 ،اول پادشــاهان3:1 ،؛ یعقوبــی ،1379 ،ج .)57 ،1
امنیــت فــردی و
رســول خدا؟ص؟نیــز از همــان ســالهای آغازیــن دعــوت ،در جهــت تأمیــن
ّ

اجتماعــی مســلمانان میکوشــید .ایشــان بــا افزایــش فشــار مشــرکان در ســال پنجــم بعثــت،
دســتور مهاجــرت بــه حبشــه را صــادر نمــود (ابنهشــام .)321 ،1375 ،بدینســان ،مهاجــرت بــه
امنیــت فــردی در میــان مســلمانان شــد
حبشــه ،عــاوه بــر دســتاوردهای دیگــر ،منجــر بــه احســاس
ّ

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

اقــدام (کمــک بــه دختــران شــعیب ع) کمــک بــه ناتوانــی عــدهای ،در مقابــل توانایــی عــده دیگــری

امنیــت جمعــی از مســلمانان در آن ســرزمین فراهــم گشــت.
و
ّ

4ـ .10بهرهمندی از هوشفرهنگی در نشر دین
کارگــزار فرهنگــی بــرای مدیریــت مطلــوب فرهنــگ ،نیازمنــد عقالنیــت و هــوش اســت .اســتعداد
بهکارگیــری مهارتهــا و تواناییهــا در محیطهــای مختلــف را «هــوش فرهنگــی» تعبیــر کردهانــد؛
یعنــی اینکــه فــرد بــا تکیــه بــر قابلیتهــای خویــش ،الگوهــای جدیــد تعامــات اجتماعــی
را فراگیــرد و در اندیشــه طراحــی واکنشهــای رفتــاری صحیــح در ایــن الگــو باشــد (ودادی و
عباســعلیزاده.)71 ،1388 ،
روش یوســف؟ع؟در نشــر دیــن توحیــدی ،همــراه بــا در نظــر گرفتــن ظرفیتهــای روحــی ،ذهنــی
و ویژگیهــای مــردم زمــان خــود بــود .سیاســت تدریجــی در زمینــه تبییــن اعتقــادات ،نــه فقــط
ـف؟ع؟طی چهــارده
از ســوی ایــن پیامبــر ،بلکــه توســط ســایر پیامبــران نیــز انجــام میشــد .یوسـ
ّ
ســال زمامــداری اقتصــادی تمــدن مصــر و در قالــب ســر و ســامان دادن بــه امــور معیشــتی مــردم،

توانســت آمادگــی فکــری هدایتشــدهای را در افــراد ایجــاد کننــد .بــا پذیــرش افــرادی معــدود،
بینــش و نگرشهــای مشــترک بــه وجــود آمــد و منجــر بــه وحــدت سیاســی و فرهنگــی گردیــد.
ـا مــد نظــر داشــت و محتــوای دعــوت
آن حضــرت ظرفیتهــای ذهنــی و روحــی مــردم را کامـ ً
خــود را متناســب بــا همــان بســتر اجتماعــی خــاص قــرار م ـیداد .ازای ـنرو ،زمــان ورود بــه دربــار
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عزیــز مصــر ،ابتــدا ـ چنانکــه انتظــار میرفــت ـ نصیحــت درباریــان را در پیــش نگرفــت ،بلکــه
بــه اصالحــات اقتصــادی روی آورد و در رونــد اصــاح امــور اقتصــادی ،بــه نشــر آییــن توحیــدی
پرداخــت .ایــن روش ســبب شــد جامعــه دچــار تشــتت درونــی نشــود و وحــدت نســبی پیشــین را
ـدی حفــظ کنــد.
تــا حـ ّ
فرعــون در برابــر جــادوی موســی؟ع؟ ســاحران را فــرا خوانــد .موســی؟ع؟از ایــن رخــداد ،بــه عنــوان
فرصتــی بــرای ترویــج دیــن و شــریعت خــود اســتفاده کــرد؛ حتــی نــوع معجــزات موســی؟ع؟ بــا
موضوعــات رایــج در آن روزگار در میــان مــردم پیونــد نزدیکــی داشــت و ذهــن و ضمیــر آنــان را بــه
ســوی خــود میکشــاند (بیومــی ،1383 ،ج  .)194-193 ،2ایــن مســئله برخاســته از هــوش فرهنگــی
وی در مواجهــه بــا مــردم بــود.
طبــق گــزارش قــرآن ،ملکــه قــوم ســبأ از هــر نعمتــی برخــوردار بــود (نمــل .)23:در ایــن ماجــرا،
هوشــمندی حکومــت دینــی ،قــدرت و ســرعت عمــل در روابــط خارجــی و توجــه بــه توســعه علمــی
و اقتصــادی را میتــوان دیــد .امــروزه در دانــش مهندســی فرهنگــی ،از ایــن هوشــمندی ،تحــت
ش فرهنگــی» یــاد میشــود.
عنــوان «هــو 
مصــداق ایــن رفتــار ،در عملکــرد ســلیمان بــه عنــوان کارگــزار فرهنــگ آشــکار اســت .اولیــن مؤلفــه
در شــیوه ســلیمان ،احضــار بلقیــس و تخــت اوســت؛ کــه در کمتــر از چشــم بــر هــم زدن عملــی شــد
(نمــل .)40:مفســران معتقدنــد قصــد ســلیمان از ایــن عمــل ،نشــان دادن قــدرت خــارق العــادهای
بــود کــه خــدا در اختیــارش گذاشــته بــود و میخواســت بــا ایــن کار ،ملکــه ســبأ و قــوم او را از
قــدرت الهــی و شــکوه آن بــا خبــر کنــد (بیومــی ،1383 ،ج  .)133 ، 3مؤلفــه دوم ،خالقیــت ســلیمان
در برخــورد بــا تخــت بلقیــس و تغییــر دادن آن اســت (نمــل .)41:مؤلفــه ســوم ،اعجــاب ملکــه ســبأ
از عظمــت و ظرافــت قصــر سلیمان؟ع؟اســت« :او بــا قصــری از آبگینــه روب ـهرو شــد و آن شیش ـهها
را آب پنداشــت و جامــه از ســاق پــا بــاال زد( ».نمــل .)44:ملکــه ســبأ بــا دیــدن ایــن آثــار شــگفت بــه
خــدا ایمــان آورد و ســلیمان؟ع؟با ایــن کار ،آییــن توحیــد را در ســرزمین او گســترش داد.
سیاســت نشــر و تبلیــغ دیــن توســط رســول خدا؟ص؟نیــز در جهــت ایجــاد امــت واحــده بــود
(یوســف .)108:از روش دعــوت فکــری رســول خدا؟ص؟چنیــن برمیآیــد کــه آن حضــرت بــه طــرز
ـا بــه ظرفیتهــای روحــی و ذهنــی مــردم توجــه داشــت و محتــوای دعــوت
هوشــمندانهای ،کامـ ً
خــود را متناســب بــا همــان بســتر اجتماعــی خــاص قــرار مــیداد؛ تــا بــه ایــن ترتیــب ،زمینــه
فراگیــری پیــام خــود بــرای آحــاد مــردم را فراهــم کنــد و عــاوه بــر ایــن ،پایهگــذار وحــدت فرهنگــی
و سیاســی باشــد .بدینســان ،شــکی نیســت کــه رعایــت ســیر تدریجــی در امــر هدایــت را بایــد
در همیــن راســتا تحلیــل کــرد .سیاســت تدریــج در زمینــه تبییــن اعتقــادات و نیــز احــکام و فــروع

70

توحیــد ،نبــوت و معــاد ـ و ســپس در مدینــه ،عمومــاً آیــات احــکام نــازل گردیــد (اســراء.)106:
رعایــت مبنــای تدریــج نــه فقــط در القــا و انتقــال محتــوای دعــوت ،بلکــه در روشهــا و کیفیــت
دعــوت حضــرت نیــز دیــده میشــد.

نتیجهگیری
قــرآن در راســتای بنــای جامعــه فاضلــه انســانی ،راهکارهایــی را در قالــب احــکام دیــن و دیگــر
امــور مربــوط بــه تعالــی جامعــه مطــرح میکنــد ،کــه اهتمــام بــه ایــن فرامیــن گامب ـهگام ،بشــر را
بــه ســاخت تمــدن الهــی رهنمــون میســازد .مهمتریــن مؤلفههــای ســاخت تمــدن در قــرآن ـ
در دو بخــش مؤلفههــای انســانی و غیرانســانی ـ عبــارت اســت از :ایمــان ،اخــاق ،علــم ،عدالــت و
( ...مؤلفههــای انســانی)؛ زمیــن ،بــاران ،آب ،کشــاورزی ،صنعــت و ( ...مؤلفههــای غیرانســانی).
هــدف از بنــای تمــدن الهــی ،ســعادت انســان در هــر دو جهــان اســت و بــدون شــک ،تمدنــی
تــوان بــرآوردن ایــن خواســته را دارد ،کــه بــر مبنــای آموزههــای الهــی باشــد .انبیــا نخبــگان
تاریخســاز بودنــد و هرگــز اســیر تاریــخ نشــدند .هــدف انبیــا برپایــی مدینــه فاضلــه واقعــی بــود.

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

دینــی رعایــت میشــد؛ بــه گون ـهای کــه در دوران دهســاله مکــه ،اصــول کلــی جهانبینــی ـ ماننــد

در قــرآن ،پیامبــران در راســتای رســالت خــود ،وظیفــه خطیــر هدایــت انســانها و ترویــج آییــن
توحیــدی و اخــاق الهــی را بــر عهــده داشــتند .ایــن کارگــزاران تمدنســاز بــا عینیــت بخشــیدن
بــه مفهــوم ایمــان ،توحیــد و تقــوا و پیونــد زدن امــور اجتماعــی و اقتصــادی بــه مبانــی عقیدتــی
و خدابــاوری ،افعــال خــود را بــر محــور توحیــد و مبــارزه بــا نفــس تنظیــم نمــوده ،در اجــرای
امــور حکومتــی ،اصالحــات اجتماعــی و اقتصــادی را در رأس برنامههــای خــود قــرار دادنــد .از
ـاز مطــرح در قــرآن در بنیانگــذاری تمــدن ،مبــارزه بــا فســاد و
جملــه صفــات کارگــزاران تمدنسـ ِ
قدرتهــای اســتعمارگر ،مقابلــه بــا اشــرافیت و مالکیتهــای غاصبانــه و دعــوت و تــاش در راه
سســت کــردن پایههــای اقتــدار جبــاران و مســتکبران زمانــه اســت .کالم و منطــق نــرم ،مــدارا بــا
مــردم ،مهــرورزی و مردمدوســتی از اصــول ثابــت رفتــاری کارگــزاران تمدنســاز اســت .بنــا بــه
حســن خلــق موجــب عمــران شــهرها و افزایــش نعمــات الهــی میشــود.
گــواه قــرآن و تاریــخُ ،
کارآمــدی ،مدیریــت و قاطعیــت ،انتظــام جامعــه شــهری و ســاماندهی شــهرباری را فراهــم مـیآورد
و لــذا از معیارهــای کارگــزاران تمدنســاز از منظــر قــرآن اســت .کارگــزاران حکومتگــر و تمدنســاز
کمــی (ماننــد قــدرت نظامــی و مالــی) و کیفــی (ماننــد قــدرت
در قــرآن ،بــا اقتــدار در حوزههــای ّ
فکــری ،ذهنــی و نظــری) ،شــالوده تمــدن الهــی را بنیــان نهــاده ،بیقانونــی را جایگزیــن نظــم و

تمــدن کردنــد .در حکومــت کارگــزارن تمدنســاز ،تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت ،در قالــب بخشــش،
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پــاداش و تضمیــن جــان و مــال ،از اصلیتریــن اســتراتژ یها در گســترش حــوزه موحــدان ،اســتقرار
دیــن الهــی ،همبســتگی و تمدنســازی اســت .عدالتمحــوری از معیارهــای مــورد توجــه قــرآن
در مســیر دســتیابی بــه تمــدن اســت .تــاش در ایجــاد عدالــت اجتماعــی در ســیره کارگــزاران
تمدنســاز ،توســعه علمــی و بالندگــی اقتصــادی را در پــی دارد؛ کــه رهآورد آن ســاخت تمــدن اســت.
امان ـتداری و ایجــاد امنیــت در ُبعــد فــردی و اجتماعــی ،از ارکان اصلــی تمــدن اســت ،کــه قــرآن
در ســیره کارگــزاران ،بــر آن تأکیــد فــراوان دارد .کارگــزاران تمدنســاز مطــرح در قــرآن ،بــه عنــوان
مدیــران و کارگــزاران فرهنگــی ،بــا آگاهــی و شــناخت ســرزمین ،اســتعدادها ،قابلیتهــا و فرهنــگ
حاکــم بــر مــردم ،برنامــه متناســب بــا موقعیــت زمانــی خــود را طراحــی و بــر اســاس آن ،رفتــار
فرهنگــی مناســبی در جامعــه پیــاده میکردنــد؛ تــا از طریــق آن ،بــه پاالیــش اذهــان و افــکار مــردم
از شــرک و ســوق دادن آنــان بــه یکتاپرســتی نائــل آینــد .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
عملکــرد ،ویژگیهــای شــخصی و شــخصیتی و دســتورات پیامبــران ،نمونههایــی از حاکمیــت الهــی
اســت و لــذا قابلیــت پیادهســازی در بعــد تمدنســازی در جوامــع را دارد.
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•ابنهشــام ،عبدالملــک ( ،)1375الســیرة النبویــة ،تحقیــق مصطفــی ســقا و دیگــران ،مصــر :مطبعــة مصطفــی
البابــیالحلبی.
• بیومــی مهــران ،محمــد ( ،)1383بررســی تاریخــی قصــصالقــرآن ،ترجمــه مســعود انصــاری و محمــد
راســتگو ،تهــران :علمــی و فرهنگــی ،چــاپ اول.
• بارتلمه ،کریستان ( ،)1377زن در حقوق ساسانی ،ترجمه حسن ناصرالدین صاحبالزمانی ،تهران.

• برکســون ،هانــری ( ،)1358دو سرچشــمه دیــن و اخــاق ،ترجمــه حســن حبیبــی ،بیجــا :شــرکت انتشــار،
چــاپ اول.

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

کتابنامه

•قرآن کریم

•بستانی ،فؤاد افرام ( ،)1375فرهنگ ابجدی ،ترجمه رضا مهیار ،تهران :انتشارات اسالمی ،چاپ دوم.

ی بــنجابــر ( ،)1398فتــوح البلــدان ،تحقیــق رضــوان محمــد رضــوان ،بیــروت:
• بــاذری ،احمــدبــنیحی ـ 
العلمیــة.
دار الکتــب
ّ
• بنیانیــان ،حســن (« ،)1388مهندســی فرهنگــی از نظــر تــا عمــل در جامعــه ایــران» ،مجموعــه مقــاالت
اولیــن همایــش مهندســی فرهنگــی دبیرخانــه شــورایعالی فرهنگــی ،ماهنامــه مهندســی فرهنگــی ،ســال
چهــارم ،ش  33و ،34ص  ،1927دانشــگاه تهــران :شــورایعالیانقــاب فرهنگــی.

• بـیآزارشــیرازی ،عبدالکریــم ( ،)1386باستانشناســی و جغرافیــای تاریخــی قصــص قــرآن ،تهــران :فرهنــگ
اســامی ،چــاپ پنجم.
•بیرو ،آلن ( ،)1370فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران :کیهان ،چاپ دوم.
•برقیکار ،محسن و دیگران ( ،)1386اطلس قرآنی ،اصفهان :حوزه علمیه اصفهان.
• ثعلبی ،ابواسحاق (بیتا) ،قصصاألنبیاء ،قاهره :دار االحیاء التراث.

• حجازی ،فخرالدین ( ،)1360نقش پیامبران در تمدن انسان ،تهران :بعثت ،چاپ شانزدهم.
• حکیمی ،محمدرضا ( ،)1374الحیاة ،تهران :دفتر نشر و فرهنگ اسالمی.

•حکیم ،محسن و محمدباقر حکیم (« ،)1383نقش حکومت در دگرگونی جامعه» ،نشریه قدس.

ﺳﺎل اول

• خمینی ،روحاهلل ( ،)1357کشف األسرار ،قم :آزادی.

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

•خاکرند ،شکراهلل ( ،)1390سیر تمدن اسالمی ،قم:بوستان کتاب.

• دورانــت ،ویــل ( ،)1370تاریــخ تمــدن ،ترجمــه احمــد آرام و دیگــران ،تهــران :ســازمان انتشــارات و آمــوزش
انقــاب اســامی ،چــاپ دوم.
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• دیباجــی ،محمدعلــی ( ،)1387پیامبــران دولتمــرد ،تهــران :مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی،
چــاپ اول.
•داوری اردکانی ،رضا ( ،)1379اتوپی و عصر تجدد ،تهران :ساقی ،چاپ اول.

•  ،)1380( ----------تمدن و تفکر غربی (مجموعه مقاالت) ،تهران :ساقی ،چاپ دوم.
• روشه ،گی ( ،)1380تغییرات اجتماعی ،ترجمه منصور وثوقی ،تهران :نی.
• رامیار ،محمود ( ،)1362تاریخ قرآن ،تهران :امیرکبیر.

•زرگر ینژاد ،غالمحسین ( ،)1383تاریخ تحلیلی اسالم ،قم :آیت عشق.

•قطب ،سید ( ،)1412فيظاللالقرآن ،بیروت :دار الشروق ،چاپ هفدهم.

•ســهمرانی ،اســعد ( ،)1395اندیشــمند مصلــح (مالــک بــن نبــی) ،ترجمــه صــادق آیینهونــد ،تهــران :فرهنــگ
اســامی ،چاپ دوم.
• شریعتی ،علی ( ،)1359تاریخ تمدن ،تهران :آگاه ،چاپ اول.

•شایق ،مجید (« ،)1370تاریخ اندیشه سیاسی در نهضتهای انبیاء» ،نشریه حمایت.
•صمیمی ،مینو ( ،)1382محمد در اروپا ،ترجمه عباس مهر پویا ،تهران :اطالعات.

•طبرســی ،فضــلبــنحســن ( ،)1372مجمــعالبیــان فــي علــومالقــرآن ،بــا مقدمــه محمدجــواد بالغی،تهران:
ناصرخسرو.
• طباطبایی ،سید محمدحسین ( ،)1423تاریخ االنبیاء ،اعداد شیخ قاسم هاشمی ،بیروت :علمی.

• ،)1374( ----------ســید محمدباقــر موســوی همدانــی ،ترجمــه تفســیرالمیــزان ،قــم :جامعــه مدرســین حــوزه
علمیــه قــم :چــاپ پنجــم.
•فیــض کاشــانی ،محســن ( ،)1377الصافــيفــيتفســیرالقــرآن ،تحقیــق ســید محســن حســینی امینــی،
تهــران :دار الکتــباالســامیه.
•فوکوتساوا ،یوکیشی ( ،)1379نظریه تمدن ،ترجمه چنگیز پهلوان ،تهران :گیو.

•قرائتی ،محسن ( ،)1383تفسیر نور ،تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،چاپ یازدهم.

•قفطــی ،علــی بــن یوســف ( ،)1374تاریــخ الحکمــا ،بــه کوشــش بهیــن دارایــی ،تهــران :نشــر دانشــگاه
تهــران :چــاپ اول.
• کتاب مقدس (عهد عقیق و عهد جدید) ( ،)1379ترجمه فاضلخان همدانی ،تهران :اساطیر.

•کرمــی فقهــی ،محمدتقــی و دیگــران ( ،)1388جســتاری نظــری در بــاب تمــدن ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم
و فرهنــگ اســامی ،چــاپ ســوم.
•کلینی ،محمد بنیعقوب ( ،)1407اصولالکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیه.

• معلــوف ،لویــس ( ،)1385فرهنــگ بــزرگ جامــع (ترجمــه المنجــد) ،ترجمــه احمــد ســیاح ،تهــران :اســام،
چــاپ ششــم.
•محمــدی ،ذکــراهلل ( ،)1373نقــش فرهنــگ و تمــدن در بیــداری غــرب ،قزویــن :دانشــگاه بینالمللــی امــام
خمینــی ،چــاپ اول.
•مجلسی ،محمدباقر ( ،)1363بحار األنوار ،تهران :نشر اسالمیه ،چاپ سوم.
• مطهری ،مرتضی ( ،)1361مجموعه آثار ،تهران :صدرا.

• مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتباالسالمیه ،چاپ اول.

• منتظر القائم ،اصغر ( ،)1386تاریخ اسالم تا سال چهلم هجری ،اصفهان :دانشگاه اصفهان ،چاپ دوم.
•  ،)1391( ----------تمدنسازی نبوی و علوی ،اصفهان :مرغ سلیمان ،چاپ اول.
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• پاینده ،ابوالقاسم (بیتا) ،نهجالفصاحة ،تهران :جاویدان.

• نجار ،عبدالوهاب (بیتا) ،قصصاألنبیاء ،بیروت :دارالجمیل ،چاپ دوم.
• ودادی ،احمــد و منصــوره عباســعلیزاده («،)1388هــوش فرهنگــی در مهندســی فرهنگــی بــا توجــه بــه
عصــر جهانــی شــدن» ،ماهنامــه مهندســی فرهنگــی ،ســال چهــارم ،ش  33و ،34ص  ،6875دانشــگاه تهــران:
شــورایعالی انقــاب فرهنگــی.

•هانتینگتــون ،ســاموئل ( ،)1374نظریــه برخــورد تمدنهــا ،ترجمــه مجتبــی امیــری ،تهــران :وزارت امــور
خارجــه.
• یعقوبی ،ابنواضح ( ،)1379تاریخ یعقوبی ،بیروت :دار صاعر و دار بیروت.

•یزدانپرست ،حمید ( ،)1387داستان پیامبران ،تهران :نشر اطالعات ،چاپ سوم.

ـگ تموکح نارازگراک رب دیکأت اب( نآرق رد زاس ندمت نارازگراک یاه یگژیو یسررب((

ـدة االبــرار ،بــه اهتمــام علیاصغــر حکمــت ،تهــران:
•میبــدی ،ابوالفضــل ( ،)1339تفســیر کشــف االســرار و عـ ّ
نشــر دانشــگاه تهــران.

ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:
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