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چکیده

قــرآن بــرای همــه مراحــل ســالمت حیــات بشــر برنامــه دارد. یکــی از مباحثــی کــه در ایــن اثــر 

جاویــدان بحــث شــده، تمدن ســازی و عمــران زمیــن اســت. آیــات قــرآن بــه بســیاری از تمدن هــا، 

ــی  ــد. بررس ــاره می کن ــقیم، اش ــا غیرمس ــتقیم ی ــر، مس ــخ بش ــزرگ تاری ــان ب ــهرها و حاکم دولت ش

حکومت هــای بشــری از دیــدگاه قــرآن، بــه اســتخراج دیــدگاه مــورد تأییــد قــرآن در مقولــه تمــدن 

 الهــی می انجامــد. ایــن مقالــه بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا تکیــه بــر بررســی آیــات قــرآن 

ــی  ــوان مدل ــه عن ــرآن را، ب ــزاران حکومت هــای الهــی مطــرح در ق ــه، ویژگی هــای کارگ ــع اولی و مناب

در مســیر ایجــاد تمدن ســازی دینــی تبییــن و شناســایی می کنــد. ویژگی هایــی ماننــد امانــت داری، 

ــاخصه های  ــی از ش ــت و ... نمونه های ــط  عدال ــاد، بس ــا فس ــه ب ــنه، مقابل ــالق حس ــرورزی، اخ مه

ــای  ــه ویژگی ه ــرآن در ارائ ــیوه ق ــاس، ش ــن اس ــر ای ــت. ب ــرآن اس ــاره ق ــورد اش ــِی م ــزاران اله کارگ

کارگــزاران حکومت هــای دینــی را می تــوان بــه عنــوان یکــی از روش هــای ایــن کتــاب آســمانی در 

ــی  ــه صــورت مدل ــه ب ــرای بشــریت دانســت؛ ک ــه راهــکار در مســیر ایجــاد تمــدن ب معرفــی و ارائ

دقیــق و هوشــمندانه طراحــی و ارائــه شــده اســت.

واژگان کلیدی: قرآن، تمدن، تمدن سازی، کارگزاران، حکومت دینی.
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1. مقدمه

قــرآن کتــاب هدایــت اســت و تاریــخ را بــه عنــوان یــک ابــزار شــناخت و هدایــت مطــرح می کنــد. 

بــا وجــودی اینکــه قــرآن بــرای نقــل تاریــخ نــازل نشــده، حــدود یــک ســوم آیــات آن دربــاره تاریــخ 

اســت. قــرآْن تاریــخ پیامبــران و امت هــا را بــه صــورت تابلوهایــی زنــده و متحــرک بازســازی می کنــد؛ 

ــوادث  ــاهده ح ــه مش ــردم را ب ــال درآورده، م ــع ح ــورت وقای ــه ص ــی را ب ــع تاریخ ــه وقای به طوری ک

تاریخــی زنــده ترغیــب می کنــد )فجــر:6(. قــرآن مســتقیمًا بــه تمدن ســازی پیامبــران اشــاره نکــرده 

اســت، امــا خواننــده بــا تعمــق در آیــات بــه ایــن نکتــه پــی می بــرد کــه مزّیــن بــودن انبیای الهــی 

بــه صفاتــی چــون علــم، حکمــت و ... نقــش آن هــا را در تمدن ســازی نشــان می دهــد. ایــن کتــاب 

آســمانی بــا مطــرح کــردن تمدن هــای گذشــته در قالــب داســتان های عبــرت آمــوز، ســعی دارد بشــر 

امــروز را بــه تفکــر در ایــن تمدن هــا فراخوانــد؛ تــا افــراد جامعــه از رهگــذر ایــن تفکــر، بــه دنبــال پــی 

افکنــدن تمدنــی باشــند کــه مؤلفه هــای صحیــح و الهــی آن را از تمدن هــای قدیــم اقتبــاس کرده انــد 

و از آفــات و اســباب نابــودی تمدن هــای پیشــین نیــز دوری نماینــد. 

مهم تریــن منابــع بــرای پژوهــش حاضــر، قــرآن، کتــاب مقــدس و تفاســیر اســت. قــرآن بــه طــور 

ویــژه بــه توجــه بــه فعالیت هــای انبیــا و معرفــی آنــان بــه عنــوان حاکمــان الهــی در زمیــن توجــه 

ــا بــر شــواهد،  کــرده اســت. در کتــاب مقــدس نیــز اشــاره هایی بــه عملکــرد انبیــا شــده اســت. بن

کتــاب مقــدس تــا انــدازه قابــل توجهــی، از نظــر ســند و اســتحکام در محتــوا مخــدوش اســت. البتــه 

از دیــدگاه اســالم، کتــاب یهودیــان پرتوهایــی از تــورات موســی را در خــود دارد؛ ازایــن روی کــه آنــان 

بخش هایــی از تــورات را نگــه داشــته و بخش هایــی را فراموشــی کــرده بودنــد. بــه عبــارت دیگــر و 

از نظــر اســالم، یهودیــان همــه محتــوای تــورات را پــاس نداشــتند، همان گونــه کــه همــه آن را نابــود 

نکردنــد؛ بلکــه آن را دســت کاری کــرده، تحریف هایــی لفظــی و معنــوی در آن وارد ســاختند. قــرآن 

ــا روشــنا و راهنمــا  ــاره گویــد: »بگــو چــه کســی فــرو فرســتاد کتابــی را کــه موســی آورد ت در این ب

ــان  ــتر آن را پنه ــد و بیش ــکار می کنی ــته هایی آش ــی از آن را در برگ نوش ــد؟ بخش ــردم باش ــرای م ب

می داریــد.« )انعــام:91(. ایــن درســت نیســت کــه برخــی معتقدنــد، همــه تــورات از آغــاز تــا پایــان 

ــاد  ــه اعتق ــه ک ــت؛ همان گون ــده اس ــی نمان ــت نخورده باق ــزی در آن دس ــده و چی ــت کاری ش دس

ــه گواهــی بررســی  ــان و ب ــز درســت نیســت. بی گم ــورات اصــاًل دســتکاری نشــده نی ــه ت ــه اینک ب

ــدان  ــی ب ــم و بیش های ــه و ک ــام گرفت ــاب انج ــن کت ــی در ای ــتکاری ها و دگرگونی های ــورات، دس ت

راه یافتــه اســت و ایــن چیــزی اســت کــه بــا اندکــی تأمــل آشــکار می شــود )ابن کثیــر، 1407، ج 2، 

149(. هــدف از ارائــه تصویــری از تــورات آن اســت کــه خواننــده از دیــدگاه تــورات دربــاره پیامبــران 

ــا آن همداســتان هســتیم، در  ــاره ای از امــور ب ــذا اگــر در پ و فرمانروایــان بنی اســرائیل آگاه شــود. ل
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ــم. گذشــته  ــالف نظــر داری ــا آن اخت ــز ب ــران ـ نی ــد مبحــث عصمــت پیامب ــور ـ مانن بســیاری از ام

ــه حقایــق تاریخــی نیــز اختــالف نظــر داریــم؛  ــا تــورات در برخــی مباحــث مربــوط ب از ایــن، مــا ب

ــان روزگار خویــش در شــرق باســتان  ــا همتای ــوده و ب ــا بشــر ب ــد م ــورات، مانن ــرا نویســندگان ت زی

تفاوتــی نداشــته اند و بدیهــی اســت کــه تاریخــی مناقشــه ناپذیر در دســت نیســت. امــا در بررســی 

ــر قــرآن مجیــد، بــه کتــاب مقــدس موجــود  ویژگی هــای کارگــزاران تمدن ســاز، الزم اســت عــالوه ب

ــخ  ــوادث تاری ــی ح ــرا در برخ ــود؛ زی ــرداری ش ــه و از آن بهره ب ــی توج ــع اصل ــوان منب ــه عن ــز ب نی

پیامبــران گاه تصاویــر نســبتًا روشــنی ارائــه می دهــد. تفاســیر نیــز نــگاه مســتقیمی بــه تمدن ســازی 

ــا  ــه گاه ب ــتند، ک ــرآن هس ــات ق ــون آی ــی پیرام ــی های دقیق ــاوی بررس ــا ح ــته اند، ام ــاء نداش انبی

رویکــرد سیاســی و اجتماعــی همــراه اســت. 

در زمینــه پیشــینه پژوهــش، مقالــه »توســعه و تمدن ســازی در حکومت هــای دینــی« )ســلیمانی 

ــث  ــلیمان؟ع؟را در مبح ــی داوود و س ــام حاکمیت ــت و نظ ــوی حاکمی ــم، 1388( الگ ــر القائ و منتظ

ــا  ــی؛ فتنه ه ــای ابراهیم ــازی انبی ــه »تمدن س ــت. مقال ــرده اس ــی ک ــی بررس ــعه علم ــاد و توس اقتص

ــت  ــی و قاطعی ــت آگاه ــر دو صف ــد ب ــا تأکی ــم، 1389( ب ــر القائ ــلیمانی و منتظ ــا« )س و راهکار ه

ــات و  ــرآن، اقدام ــی در ق ــی و فرهنگ ــای سیاس ــا فتنه ه ــه ب ــنبل مقابل ــوان س ــی؟ع؟به عن در موس

ــه جامعــه ای الهــی تبییــن نمــوده  ــرای اصــالح اجتماعــی و دســتیابی ب برنامه هــای مــدون وی را ب

اســت. مقالــه »تمدن ســازی انبیــای ابراهیمــی؛ مدیریــت اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی« )ســلیمانی 

و منتظــر القائــم، 1393( ویژگی هــای حاکمیتــی یوســف؟ع؟را در راســتای اصــالح اقتصــاد و برقــراری 

ــای  ــی انبی ــت دین ــای حکوم ــور، ویژگی ه ــاالت مذک ــت. در مق ــرده اس ــی واکاوی ک ــت اجتماع عدال

الهــی، موانــع و چالش هــای پیــش روی آنــان در راســتای ایجــاد عدالــت، رفــع فتنــه و توانمندســازی 

ــت. در  ــده اس ــی ش ــی بررس ــت دین ــی حکوم ــی برپای ــدف اله ــتای ه ــود در راس ــر خ ــه عص جامع

ــدن  ــکوفایی تم ــرای ش ــی ب ــم، الگوی ــر اعظ ــیره پیامب ــاز در س ــای تمدن س ــن مؤلفه ه ــه »تبیی مقال

نویــن اســالمی« )اخــوان، 1396(، ویژگی هــای شــخصیتی رســول اهلل؟ص؟تبییــن شــده اســت. 

ــرآن  ــدگاه ق ــی؟ع؟از دی ــرت موس ــخصیت حض ــاز در ش ــای تمدن س ــن مؤلفه ه ــه »تبیی ــف مقال مؤل

ــه برخــی ویژگی هــای شــخصی و شــخصیتی موســی؟ع؟در  ــی، 1399( ب ــم« )ســاغری زاده و لطف کری

ــت.  ــرده اس ــاره ک ــازی اش تمدن س

ــه بررســی ویژگی هــای شــخصی  ــه طــور کلــی، مقــاالت یادشــده فاقــد نگاهــی جامــع در زمین ب

ــن  ــه ای ــه ب ــن توج ــتند. بنابرای ــرآن هس ــرح در ق ــاز مط ــزاران تمدن س ــه کارگ ــخصیتی مجموع و ش

ویژگی هــا ـ کــه قــرآن بــر آن صحــه گذاشــته اســت ـ و ضــرورت بررســی ایــن موضــوع بــه عنــوان 

ــن اســالمی راهگشــا  ــن در مســیر تمدن ســازی نوی ــروزی امــت اســالم، به یقی ــی از نیازهــای ام یک
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خواهــد یــود. نظــر بــه اهمیــت موضــوع و بــرای رســیدن بــه اهــداف تحقیــق، پرســش های ذیــل در 

ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت: روش  قــرآن در راســتای تمدن ســازی کــدام اســت؟ آیــا ایــن روش  

قابلیــت الگوبــرداری دارد؟

ــرآن  ــه آزمــون گذاشــته شــده اســت: ق ــه ب ــن فرضی ــن پرســش ها، ای ــه ای ــرای پاســخ گویی ب ب

بــا بیــان تمدن هــای  الهــی و بیــان ویژگی هــای شــخصی، شــخصیتی و مدیریتــی کارگــزاران 

ــت  ــا مــردم، اخــالق حســنه و ... ـ از ظرفّی ــد امانتــداری، مــدارا ب حکومت گــر ایــن تمدن هــا ـ مانن

ــناخت  ــی و ش ــت. بررس ــوردار اس ــازی برخ ــیر تمدن س ــرفته در مس ــی پیش ــه الگوی ــرای ارائ الزم ب

ــاز را  ــزاران تمدن س ــی کارگ ــتاوردهای عمل ــا و دس ــی از راهبرده ــای مطلوب ــاخصه ها، مدل ه ــن ش ای

ــی در حــوزه رفتارشناســی  ــوان مبنای ــه عن ــد ب ــل آن می توان ــه بازشناســی و تحلی ــه می دهــد، ک ارائ

ــود.  ــوب ش ــازی محس تمدن س

ــرای حکوت هــای بعــدی  ــزاران الهــی تمدن ســاز را ب ــی کارگ ــوان مــدل تمدن ــه می ت اینکــه چگون

ــا  ــه ب ــا ـ ک ــول و راهبرده ــه ای از اص ــو، مجموع ــر الگ ــه در ه ــت ک ــن معناس ــرد، بدی ــتفاده ک اس

رهیافت هــای متعــدد بــه مســئله بــه دســت آمــده و مناســبات خاصــی را بیــن حاکــم و شــهروند 

تعریــف می کنــد ـ می توانــد بــرای آینــده هــم الگــوی رفتــار تمدنــی شــود. در واقــع، حکومت هــای 

به ویــژه در حــوزه  اجــزای آن  الهــی اســت و عناصــر و  از حاکمیــت  نمونه هایــی  پیامبــران 

رفتارشناســی، قابلیــت پیاده ســازی در بعــد جامعه ســازی و تمدن ســازی در جوامــع را داراســت؛ لــذا 

در ایــن پژوهــش برخــی از ویژگی هــای کارگــزاران الهــی تمدن ســاز، کــه قابلیــت الگو بــرداری بــرای 

ــت. ــده اس ــان ش ــازی را دارد، بی ــیر تمدن س ــن در مس ــای امروزی حکومت ه

2. ادبیات تحقیق

»تمــدن«1 در زبــان عربــی »حضــارة« خوانــده می شــود و بــه معنــای اقامــت در شــهر، شــهری گری 

ــای ســکونت شــهری  ــه معن ــا »تمــدن« ب و تمــدن می باشــد )بســتانی، 1375، 333(. »حضــارة« ی

)ابن منظــور، 1414، ج 14، 68؛  بادیه نشــینی قــرار دارد  یــا  اســت و در مقابــل واژه »بــداوت« 

ــن  ــد . بنیادی تری ــی یکدیگرن ــات بســیاری تال ــه جه ــخ ب ــارس، 1404، ج 2، 76(. جامعــه و تاری ابن ف

ــدن« در  ــردد. »تم ــر بازمی گ ــر و تأث ــن تأثی ــه  همی ــا تمدن شناســی، ب ــر جامعه شناســی ب نســبت ه

علــوم اجتماعــی از واژه هــای پرابهــام اســت. ایــن واژه همــواره در تحلیل هــای تاریخــی ـ اجتماعــی 

اســتفاده می شــود، بــدون آن کــه بحثــی مجــزا و کامــل در بــاب تبییــن معنایــی اش صــورت گرفتــه 

باشــد. مصادیــق ذکرشــده بــرای تمــدن، پنهــان و آشــفته اســت و بــه قاعــده درآوردن آن هــا همــواره 

civilization . 1
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ــه  ــر ب ــدن، ناگزی ــود از تم ــف خ ــا و تعاری ــا را در تحلیل ه ــوده، آن ه ــوار ب ــمندان دش ــرای اندیش ب

ــی در  ــات تمدن ــانه و مطالع ــای تمدن شناس ــم تالش ه ــر، به رغ ــوی دیگ ــت. از  س ــرده اس ــتثنا ک اس

ــی  ــان از حوزه هــای ناشــناخته  پژوهشــی باق ــرن بیســتم، حــوزه تمدن شناســی همچن ــه دوم ق نیم

مانــده اســت. 

ــوم  ــد. دانشــمندان عل ــدا می کن ــی پی ــی متفاوت ــف، معان ــدن« در چشــم اندازهای مختل واژه »تم

سیاســی، »تمــدن« را برقــراری روابــط خارجــی و ُحســن جریــان امــور داخلــی دانســته اند )محمــدی، 

1373، ج 1، 47(. بــه عقیــده جامعه شناســان، »تمــدن« حالــت مترقــی جامعــه اســت، کــه ملت هــا 

در پرتــو آن، تحــت تأثیــر دانش هــای جدیــد و مترقــی قــرار می گیرنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، »تمــدن« 

ــد، 1390،  ــی اســت )خاکرن ــی و فن ــد علم ــام بلن ــه مق ــه ســوی وصــول ب ــا ب ــی ملت ه ــت ترق نهای

ــی  ــت فرهنگ ــه آن، خالقی ــه در نتیج ــد ک ــی می دان ــی اجتماع ــدن« را نظم ــت »تم ــل دوران 12(. وی

امکان پذیــر می شــود )دورانــت، 1370، ج 1، 5(. هانتینگتــون »تمــدن« را باالتریــن گروه بنــدی 

ــن  ــک ب ــون، 1374، 47(. مال ــد )هانتینگت ــی می دان ــت فرهنگ ــگ و گســترده ترین ســطح هوی فرهن

ــد.  نبــی، متفکــر الجزایــری، در عیــن تفکیــک فرهنــگ و تمــدن، »فرهنــگ« را روح »تمــدن« می دان

وی »تمــدن« را مجموعــه ای از عوامــل اخالقــی معنــوی و مــادی می دانــد، کــه بــه جامعــه فرصــت 

ــرای  ــکاری الزم را ب ــی، هم ــه ای از زندگ ــر مرحل ــود، در ه ــراد خ ــردی از اف ــر ف ــرای ه ــد ب می ده

ــد  ــن رون ــی انســان و تأمی ــت زندگ ــده او، »تمــدن« موجــب مصونی ــه عقی ــه عمــل آورد. ب رشــد ب

ــرای حفاظــت از  ــن وســیله ای اســت ب ــرد اســت؛ همچنی حرکــت و فراهــم آوردن نیازمندی هــای ف

شــخصیت ملــی و دینــی او )ســهمرانی، 1395، 199 ـ 198(. یوکیچــی فوکوتســاوا، اندیشــمند ژاپنــی، 

در برجســته ترین کار علمــی و فلســفی اش، نظریــه تمــدن، معتقــد اســت کــه »تمــدن« بــه  معنــای 

محــدود آن، یعنــی افزایــش دادن آنچــه کــه انســان مصــرف می کنــد و تجمــالت ظاهــری ای کــه بــه 

ــای گســترده آن، پاالیــش  ــه  معن ــه می شــوند. وی »تمــدن« را ب ــی اضاف ــه زندگ ضرورت هــای روزان

ــدن«  ــدون »تم ــرده اســت )فوکوتســاوا، 1379، 119(. ابن خل ــی ک ــت معرف ــرورش فضیل ــت و پ معرف

ــده؛  ــر ش ــْت نظم پذی ــاد حاکمی ــا ایج ــه ب ــه ای را ک ــد. وی جامع ــان می دان ــی انس ــت اجتماع را حال

ــت  ــد و از حال ــارت نمای ــم نظ ــظ نظ ــر حف ــا ب ــکیل  داده، ت ــی تش ــای حکومت ــب و پایگاه ه مناص

زندگــی فــردی بــه زندگــی شــهری روی آورده و موجــب تعالــی فضایــل و ملــکات انســانی چــون علــم 

و هنــر شــده اســت، حائــز »مدنیــت« می دانــد )ابن خلــدون، 1996، ج 1، 71(. امــام خمینــی ره نیــز 

مهم تریــن عناصــر »تمــدن« را، نــه در نمادهــای ظاهــری و فیزیکــی آن، بلکــه در تــوان انسان ســازی 

ــه انســان،  ــدی ب ــگاه تک بع ــه لحــاظ ن ــش، ب ــام توانایی های ــا تم ــرب را ب ــگ غ ــد. وی فرهن می دان

ــوی و مــادی  ــوان دســتاوردهای معن ــی، می ت ــه طــور کل ــی، 1357، 8(. ب ــد )خمین »تمــدن« نمی دان
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بشــر را کــه بتوانــد ســالمت او را در ابعــاد گوناگــون تأمیــن نمایــد، »تمــدن« خوانــد؛ امــا در اینجــا، 

ــه  ــت ک ــی اس ــوام و ملت های ــی اق ــاد زندگ ــوب ابع ــت مطل ــی وضعی ــدن«، بررس ــدف از »تم ه

پیامبــران در میــان آنــان حضــور عینــی و مســتقیم یــا حضــور شــخصیتی و غیرمســتقیم داشــته و بــا 

ــد.  ــل بوده ان ــان در تعام آن

ــژه رخ  ــه ای وی ــه در جامع ــوی اســت، ک ــادی و معن ــوع خاصــی از توســعه م ــز ن تمدن ســازی نی

ــردی  ــای راهب ــت از برنامه ه ــارت اس ــر، عب ــی دیگ ــرو، 1375، 47( و در تعریف ــن بی ــد )آل می نمای

ــرای بنیــان مدنیــت نویــن )منتظــر  ــرای نظام ســازی سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی ب ب

ــم،1391، 172). القائ

3. تمدن سازی در قرآن

ــه  ــواره ب ــز هم ــت نی ــن ظرفی ــته و ای ــازی داش ــت فرهنگ س ــواره ظرفی ــدی هم ــن توحی  دی

ــر  ــا زایــش تمدن هــای جدیــد، عــالوه ب ــاط نزدیــک ادیــان ب تمدن ســازی منجــر شــده اســت. ارتب

ــماری از  ــت. ش ــه اس ــل توج ــری قاب ــز ام ــری نی ــتداللی و نظ ــر اس ــی، از نظ ــی و عین ــه تاریخ جنب

پیامبــران الهــی از راه دریافت هــای وحیانــی خــود، دانش هــا و صنعت هایــی را در میــان بشــر بنیــاد 

ــاره، هــم در متــون تاریخــی و هــم در متــون دینــی جســتارهایی بیــان شــده  گذاشــته اند. در این ب

اســت. مثــاًل ویــل دورانــت ریشــه و سرچشــمه بســیاری از دانش هــا و صنعت هــای تمــّدن مصــر 

ــم حســاب  ــل عل ــم خلی ــه می نویســد: »ابراهی ــد و از جمل ــران می دان ــر ســرزمین ها را از پیامب و دیگ

را از "کلــده” بیــن النهریــن بــه مصــر آورده اســت.« )دورانــت، 1370، ج 1، 214 و 215( بیشــتر انبیــا در 

زمانــی مبعــوث شــده اند کــه تمدن هــا از نظــر فرهنگــی رو بــه فســاد بودنــد. قــرآن قــوم نــوح؟ع؟را 

ــه نامیــده  ــد کــه نادرســت عمــل کردنــد و ایــن کار آن هــا را تقلیــد کورکوران افــرادی معرفــی می کن

ــتی و  ــوی بت پرس ــه س ــری ب ــدن بش ــز، تم ــان ابراهیم؟ع؟نی ــود:36(. در زم ــون:26؛ ه ــت )مؤمن اس

ــه  ــم علی ــارزه ای عظی ــی آزار شــیرازی، 1386، 64(. ابراهیم؟ع؟مب ــود )ب ستاره شناســی کشــیده شــده ب

ایــن تمــدن مــادی و کفرآمیــز آغــاز کــرد و جهــان را بــه ســوی وحدانیــت ســوق داد.

حرکــت در نهضــت انبیــا، گرچــه عمدتــًا در جهــت دعــوت بــه ســوی خــدا و فضیلــت و عدالــت 

بــود، ولــی نقطــه آغــاز آن، همــواره حرکت هــای 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، 1370، 18(. انبیــا بنیان گــذاران انقالبــی عمیــق در تفکــر مــادی در زمینــه دولــت، جامعــه و 

ــد،  ــا فرهنگ هــا و تمدن هــا را دگرگــون کردن ــه تنه ــن تحــوالت، ن ــال ای ــه دنب ــد و ب حکومــت بودن

بلکــه تفکــر نوینــی را بــه بشــر ارائــه نمودنــد و او را از قیــد اســارت قدرت هــای 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؟ درس هــای 

فــراوان دیگــری از ســایر موضوعــات علمــی وجــود دارد. قــرآن در مــورد داوود و ســلیمان؟ع؟نیز، بــه 

ــه  ــان ب ــبأ:10(. باستان شناس ــد )س ــاره می کن ــزات اش ــت ذوب فل ــترش صنع ــا در گس ــام آن ه اهتم

ــراوان  ــق ف ــن، کاوش هــا از رون ــد. هم چنی ــه داوود؟ع؟اشــاره نموده ان رواج صنعــت زره ســازی در زمان

صنایــع مســی در زمــان ســلیمان؟ع؟خبر می دهــد )الــدر، 1335، 74(. در حــوزه علــوم انســانی نیــز، 

بزرگ تریــن 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 برنامــه ای مــدون داشــتند، می تــوان 

بــه برقــراری نظــم و قانــون )حدیــد: 25(، ایجــاد امنیــت )ابن هشــام، 1375، ج 1، 41 و 255(، تحکیــم 

وحــدت )آل عمــران: 103(، ارائــه دیــن )حدیــد:25( و ایجــاد قــدرت اقتصــادی )دورانــت، 1370، ج 

1، 3( اشــاره نمــود.

 حکومت هــای پیامبــران بزرگی چون یوســف و موســی و داوود و ســلیمان ؟مهع؟و محمد؟ص؟حلقه های 

یــک تمدن انــد و ظهــور آن هــا بــدون تردیــد ظهــور الهــی بــود. بــا توجــه بــه قــرآن و تاریــخ )الــدر، 

ــوان یکــی از شــاخصه های  ــه عن ــزرگ الهــی، ب ــر ب ــج پیامب ــن پن 1335، 74؛ آلبرایــت، 1971، 128(، ای

اصلــی تمــدن، حکومــت تشــکیل دادنــد. لــذا رفتــار حکومتــی و تمدن ســازی اینــان نیــز بایــد بــه 

ــای  ــی از روش ه ــناخت یک ــود. ش ــرح ش ــی مط ــی قرآن ــمند در تمدن شناس ــی روش ــوان الگوهای عن

ــخصیتی و  ــخصی، ش ــای ش ــی ویژگی ه ــر بررس ــه حاض ــه در مقال ــازی ـ ک ــیر تمدن س ــرآن در مس ق

ــن  ــرآن در ای ــازی ق ــی از روش تمدن س ــد مدل ــد ـ می توان ــاز می باش ــزاران تمدن س ــی کارگ مدیریت

حــوزه را در اختیــار قــرار دهــد. 

4. ویژگی های تمدن سازان در قرآن

ــا شناســایی ویژگی هــای فکــری و روحــی  ــح مــردم و ب ــگ ناصحی ــزه تغییــر فرهن ــا انگی ــا ب انبی

آنــان و محیــط پیرامــون و بهره منــدی از دانــش کافــی در ایــن زمینــه، بــه مدیریــت فرهنگــی اقــدام 

می کردنــد. نــوع برخــورد پیامبــران بــا احــزاب و ســلیقه های متفــاوت، نقشــه راه فرهنگــی ایشــان 

ــر  ــازی منج ــه تمدن س ــه ب ــی ک ــزاران اله ــای کارگ ــن ویژگی ه ــه مهم تری ــازد. از جمل ــن می س را روش

شــد و قــرآن بــه آن اشــاره می کنــد، عبــارت اســت از:

4ـ1. ایمان و توحید

از مهم تریــن مباحــث در حــوزه بینــش و نگــرش، مبحــث ایمــان و توحید اســت، کــه در آموزه های 

قرآنــی نقــش محــوری دارد. حاکــم الهــی بایــد مجهــز بــه ایــن اصــل باشــد؛ هم اندیشــان خــود بــه 

ایــن صفــت را بشناســد و آن هــا را بــه دســتگاه حکومتــی نزدیــک کنــد. ایــن رفتــار می توانــد مــالک 
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ــت  ــه از حکوم ــف، هنگامی ک ــوره یوس ــرآن در س ــد. ق ــم باش ــی ه ــت دین ــی در دول ــار دیپلماس رفت

ــه  ــا ب ــد؛ ت ــاداش ایمــان و تقــوای وی مطــرح می کن ــوان پ ــه عن ــد، آن را ب یوسف؟ع؟ســخن می گوی

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 

بــه ســّن رشــد رســید، او را مســند حکم فرمایــی و دانــش عطــا کردیــم و این چنیــن، مــا نیکــوکاران 

ــش، شــامل  ــم و دان ــر عل ــالوه ب ــم، ع ــرای حاک ــم ب ــن عل ــاداش می بخشــیم.« )یوســف:22(. ای را پ

درایــت، مدیریــت و جایــگاه معنــوی اوســت، کــه بــر اثــر طــّی مراحــل تقــوا بــه دســت می آیــد. 

ــر  ــل انســان های دیگــر مســئولیت داشــت و ب ــوان یــک انســان مســئول، در مقاب یوســف؟ع؟به عن

ــی وی  ــد تمدن ــه، ُبع ــود؛ در نتیج ــات ب ــا خراف ــارزه ب ــت و مب ــی عدال ــوا، در پ ــان و تق ــاس ایم اس

ــد  ــه، نیازمن ــود. هــر جامع ــه نم ــی داشــت و طــرح اقتصــادی ارائ ــه مســئولیت اجتماع ــود ک آن ب

زیرساخت ســازی، برنامه ریــزی، توانمندســازی نیــروی انســانی مؤثــر و کارآمــد و نیــز داشــتن همــت 

ــا  ــدن خوشــبین بود. ام ــه تم ــرای رســیدن ب ــوان ب ــل، می ت ــن عوام ــار ای و اراده ای واالســت. در کن

ــاوری و خودشناســی( در  ــوان بخشــی از گام اول )خودب ــه عن ــم اســت و ب ــان مه ــن می آنچــه در ای

ــه 109  ــداری اســت. خداوند در آی ــوا و خودنگه ــت تق ــر اســت، رعای ــرد مؤث ــه شــخصی هــر ف زمین

ســوره توبــه می فرمایــد: »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 

ــای تمــدن خــود، بایــد توحیــد را در  روشــن می شــود. ایــن بدان معناســت کــه هــر پیامبــری در بن

همــه عرصه هــا 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 

ــوی  ــده از س ــت مطرح ش ــر دو صف ــد ب ــا تأکی ــر ب ــف:54 و 55(. ابن کثی ــتم.« )یوس ــم هس و علی

یوســف؟ع؟ کــه خــود را حفیــظ )خزانــه داری امیــن( و علیــم )صاحــب دانــش( خوانــد، آن را نشــانی 

بــر روا بــودن درخواســت امــارت از ســوی کســی کــه خــود را امانتــدار و توانمنــد می دانــد، برشــمرده 

اســت )ابن کثیــر دمشــقی، 1419، ج2، 254(. یوســف؟ع؟به دســتگاه حاکــم مصــر وارد شــد و در عیــن 

برخــورداری از مســئولیت پیامبــری، مســیر اصــالح 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 

بــه جنبــه علــم لدّنــی او مربــوط می شــد، امــا در فراینــد تمدن ســازی، ضــرورت دانایــِی رو بــه رشــد 
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یــک مســئول حکومتــی را نشــان می دهــد. بدیهــی اســت کــه ایــن نــوع دانایــی، عــالوه بــر علــم و 

دانــش، شــامل هــوش، درایــت و جایــگاه معنــوی و ارزشــی اســت، کــه بــر اثــر طــّی مراحــل تقــوا 

بــه دســت می آیــد. حاکمــی کــه بــا ایــن بینــش آمــاده به دســت گیری قــدرت اســت، یــک پیامبــر 

ــگاه  ــا ن ــی )حکومــت( را هــم ب ــن مقام هــای دنیای ــن شــخصی، باالتری معصــوم الهــی اســت. چنی

ــا حــد مقــدور خــود را  ــد ت ــد. در ایــن روش، انســان های غیرمعصــوم می توانن ــد می بین اراده خداون

بــه ایــن بینــش و منــش نزدیــک ســازند.

ــا بت پرســتی  ــارزه ب ــرای یوســف؟ع؟پس از طــّی مراحلــی ســخت حاصــل شــد. مب ایــن مقــام ب

ــه فراهــم آوری و  ــا یــک حرکــت کارآمــد دیگــری بــه مرحل ــر توحیــد و وحدانیــت بایــد ب و تکیــه ب

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، 

زمینه ســاز تشــکیل حکومــت و تمــدن می شــود. یوســف؟ع؟فرمود: »مــن کیــش مردمــی را کــه بــه 

خــدا ایمــان ندارنــد، بــه کنــاری نهــاده ام.« )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 آگاهی هــای توحیــدی را توســعه خواهــد داد. ایمــان بــه خــدا خــود را بــه اشــکال مختلفــی، ماننــد 

ــت  ــم عبودی ــای مه ــه نموده ــد. از جمل ــان می ده ــاء:105( نش ــص« )انبی ــی خال ــت و بندگ »عبودی

ــف:57(،  ــراف:128؛ یوس ــی« )اع ــردی و اجتماع ــای ف ــوا در حوزه ه ــت از: »تق ــارت اس ــی عب و بندگ

»انجــام دادن اعمــال صالــح و کارهــای نیکــو و پســندیده« )نــور:55( و »اقامــه نمــاز« )مائــده:55.

ــدن،  ــه یکتاپرســتی فراخوان ــه گام ب ــی را گام ب ــدان و دوســتان زندان دین گســتری یوســف؟ع؟در زن

چیــزی اســت کــه تنهــا در قــرآن آمــده و تــورات از آن ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت )یوســف:37-

ــت و  ــاری حکوم ــور ج ــه ام ــت ک ــی اس ــف؟ع؟نمونه حاکم ــی، 1383، ج 3، 53-54(. یوس 40؛ بیوم

ــادات  ــاد اعتق ــیر اقتص ــد از مس ــد. وی می کوش ــد می ده ــد پیون ــه های توحی ــه ریش ــه را ب جامع

ــا  ــر دنی ــه ظواه ــه او هم ــد ک ــف بر می آی ــوره یوس ــه40 س ــون آی ــد. از مضم ــح کن ــردم را تصحی م

ــمارد. وی  ــدا می ش ــی را از آن خ ــت اصل ــد و حکوم ــت می دان ــای نادرس ــتگی ها را پنداره و دلبس

ــا نــگاه اراده خداونــد  بــه عنــوان پیامبــری الهــی کــه بــه زودی حاکــم می شــود، حکومــت را نیــز ب

ــک  ــده ی ــه بیان کنن ــت، ک ــی اس ــور تمدن ــل منش ــف؟ع؟مهم ترین اص ــخن یوس ــن س ــرد. ای می نگ

حکومــت بــا باورهــای دینــی و روشــن ترین و کامل تریــن شــکل دیــن اســالم اســت )قطــب، 1412، 

ــت آن هــا  ــه رحمــت و هدای ــش مای ــان و دعوت ج 4، 1960(. وجــود یوســف؟ع؟مایه شــرافت مصری

ــک  ــان از ی ــی آن ــر رهای ــالوه ب ــر، ع ــادی مص ــران اقتص ــت بح ــا مدیری ــی ب ــر اله ــن پیامب ــود. ای ب
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ــان رواج داد.  ــتی را در میان ش ــی، یکتاپرس ــنگی حتم ــی و گرس قحط

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 اصــالح خــود بــه دو مبنــای ایــن اصل)تمســک بــه قــرآن و نمــاز( عمــل 

نمــود )دیباجــی، 1387، 96). 

ــا حکمــت  ــه ب ــه و آمیخت ــز قواعــد یکتاپرســتی را منظــم ســاخت و حکومتــی عادالن داوود؟ع؟نی

ــاره حکومــت او می فرمایــد: »خداونــد بــه او  ایجــاد کــرد )بــی آزار شــیرازی، 1386، 139(. قــرآن درب

ــره:251). پادشــاهی داد.« )بق

ــت  ــگ وحدانی ــه گســترش فرهن ــا داشــتن بســیاری از توانایی هــا، توانســت ب ســلیمان؟ع؟نیز ب

بپــردازد. در همــه شــهرها و کشــورهایی کــه بــه تســخیر ایــن پیامبــر درمی آمــد، گســترش عدالــت، 

ــه ســبأ و  ــود. داســتان ملک ــه ب ــگ خداپرســتی، اساســی ترین برنام ــج فرهن ــژه تروی ــران و به وی عم

ــود  ــوب می ش ــترش محس ــن گس ــم ای ــق مه ــد، از مصادی ــن توحی ــرش آیی ــرای پذی ــوت از او ب دع

)نحــل:31-29). 

شــیوه رســول خدا؟ص؟نیــز ابــالغ دیــن و دعــوت، بــرای ســاختن انســانی جدیــد بــود )نحــل:125). 

ــن اســتراتژی  ــوْت اولی ــد. دع ــز ضــرورت دعــوت را می نمایان ــرآن، ســیره ایشــان نی ــات ق ــر از آی غی

رســول خــدا؟ص؟در دیپلماســی بــود و ایــن امــر متناســب بــا شــرایط زمــان و مــکان صــورت می گرفت. 

در اثبــات ایــن مدعــا، می تــوان بــه شــیوه دعــوت ایشــان توجــه کــرد؛ همــان کــه بــا دعــوت ســّری 

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

4ـ2. اجتناب از استبداد و خودکامگی

ــی  ــز از اســتبداد و خودکامگ ــردم و پرهی ــا م ــران، مشــورت ب ــه 159 ســوره آل عم ــد در آی  خداون

ــدان  ــه در صــورت فق ــه ای ک ــی دانســته اســت؛ به گون ــان اله ــی را از شــرایط حاکم ــور حکومت در ام

ــی و  ــروعیت سیاس ــه مش ــد، بلک ــت می ده ــود را از دس ــی خ ــروعیت دین ــم مش ــا حاک آن، نه تنه

مقبولیــت عمومــی وی نیــز ســلب و حکومتــش دچــار بحــران مشــروعیت مطلــق می شــود. ازایــن رو، 

بــه رســول خدا؟ص؟یــادآور می شــود کــه علــت مقبولیــت عمومــی بــه ســوی او و پذیــرش حکومــت 

ــاده شــده  ــردم نه ــی م ــه مشــورت و همدل ــر پای ــه ب ــی وی می باشــد ک و حاکمیتــش روش حکومت

اســت)آل عمــران: 159). 

در برخــورد انبیــای بزرگــی چــون موســی؟ع؟و رســول خدا؟ص؟بــا قدرت هــای اســتکباری زمــان خــود، 

شــاهد شــکل گیری 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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ــرای  ــرد و ب ــت می ک ــان را سس ــتکبران زمانه ش ــاران و مس ــدار جب ــای اقت ــران پایه ه ــن پیامب ای

ــرگ  ــرض م ــورد آزار و گاه در مع ــت نامشــروع ایشــان خطــری جــدی محســوب می شــد، م حکوم

قــرار می گرفتنــد. موســی؟ع؟در شــهرهای مصــر، بــا مســائل اجتماعــی از جملــه ظلــم ثروتمنــدان و 

ــرد  ــر گ ــود. »بنی اســرائیل ب ــردم نم ــردن م ــه آگاه ک ــی بنی اســرائیل آشــنا شــد و شــروع ب تیره بخت

ــًا  ــید و علن ــال رس ــد و کم ــه رش ــه ب ــی ک ــا زمان ــنیدند؛ ت ــخنان او را می ش ــدند و س ــع می ش او جم

مخالفــت بــا فرعــون را آغــاز نمــود. فرعونیــان از او در هــراس افتادنــد و بــه همیــن دلیــل بــود کــه 

ــی.« )طبرســی، 1372، ج 5، 286).   ــا نگران ــر ب ــرد مگ در مصــر رفــت و آمــد نمی ک

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. 

ــر دشــمن زد ...«  آن کــه از پیــروان او بــود از وی کمــک خواســت و موســی بــه یــاری او، مشــتی ب

ــوم  ــاع از مظل ــه دف ــه ب ــه ای از حرکــت ضــد اســتکباری موسی؟ع؟اســت، ک ــن نمون )قصــص:15(. ای

ــی، 1374، ج 16، 22).   ــت )طباطبای به پاخاس

ــه خــود اســت و از  ــا فســاد زمان ــارزه ب ــا مب ــوت ی ــا جال ــارزه ب ــی مب ــز مصــداق اصل داوود؟ع؟نی

آنجــا کــه راهــکار اصلــی مبــارزه بــا فســاْد قانــون و محــور قانــوْن عدالــت اســت، می تــوان چنیــن 

اســتنباط کــرد کــه داوود؟ع؟تجســم قانــون و تحقــق آن در جامعــه بنی اســرائیل بــود؛ زیــرا بــا فســاد 

مبــارزه کــرد. قــرآن می فرمایــد: »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 

ــرد )طبرســی، 1372، ج7، 58).  ــزاران و مــردم نظــارت می ک ــر امــور کارگ در کشــورش می گشــت و ب

او از مــردم دربــاره خویــش و شــیوه رفتــارش می پرســید و از هــر کــس کــه بــاز می پرســید، ســیرت 

ــی، 1383، ج 3، 30).   ــتود )بیوم ــرِی او را می س و دادگ

4ـ3. منطق نرم و مدارا با مردم 

ــردم  ــه م ــبت ب ــی نس ــد، نرم ــد باش ــد از آن بهره من ــی بای ــزار تمدن اله ــه کارگ ــری ک ــرط دیگ ش

ــرآن وی را »چــراغ  ــود. ق ــاده شــده ب ــا مــردم نه ــه مــدارا ب ــر پای اســت. حکومــت رســول خدا؟ص؟ب

ــن  ــده گرفت ــت. نادی ــته اس ــان دانس ــر جهانی ــی ب ــت اله ــی رحم ــزاب:46( و تجل ــروزان« )اح ف

اشــتباهات و اســتفاده نکــردن از خشــونت ـ کــه اعمــال قــدرت عریــان اســت ـ عمده تریــن علــت 

جلــب دل هــای مــردم بــه حکومــت نبــوی بــوده اســت. قــدرت عریــان کــه گاه از آن بــه »خشــونت« 

یــاد می شــود، هــر چنــد در حــوزه اعمــال قانونــی و مجــاری آن باشــد، اگــر بــه صورتــی باشــد کــه 

ــای  ــه معن ــن ب ــه ای ــرار دهــد، موجــب دوری مــردم از حکومــت می شــود. البت ــا ق ــردم را در تنگن م

نادیــده گرفتــن قوانیــن کیفــری و جزایــی ـ کــه از آن بــه اقتــدار حاکمیــت یــاد می کننــد ـ نیســت. 
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ــوان از آن  ــد و نمی ت ــی می کن ــخت گیری خودنمای ــکل س ــه ش ــه ب ــت، ک ــته اس ــری بایس ــدار ام اقت

بــه خشــونت یــاد کــرد.

منطــق نــرم و رســا در چنــد جــای حرکــت اصالحــی موســی؟ع؟وجود دارد؛ از جملــه وقتــی موســی 

و هارون؟ع؟مأمــور شــدند تــا بــا فرعــون بــه نرمــی و انعطــاف ســخن گوینــد: فقــوال لــه قــواًل لّینــا« 

)طــه:44(. »قــول لّیــن« 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 بنی اســرائیل یــاری مهمــی 

بــرای موســی؟ع؟بود. لــذا وی از خــدا خواســتار همیــاری هــارون شــد )قصــص:34(. حرکــت انقالبــی 

ــر  ــدن ب ــداف و چیره ش ــن اه ــرای تبیی ــا ب ــانه ای گوی ــان رس ــزی و زب ــد برنامه ری ــی نیازمن و اصالح

ادبیــات رقیبــان اســت. رفتــار موســی؟ع؟با مــردم در ماجــرای فتنــه ســامری نیــز در خــور توجه اســت؛ 

ــی  ــذکار و نصیحــت را پیــش گرفــت و فرمــود: »خــدای شــما آن یگانه خدای ــان راه ت ــا آن ــرا او ب زی

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 بهانه هــای آن هــا چشم پوشــی کــرد. 

نمونه هایــی از ایــن برخــورد در ســوره بقــره ذکــر شــده اســت )بقــره:57، 60، 76-73). 

ــده ای از  ــه توســط پرن در حکومــت ســلیمان؟ع؟ فتــح ســرزمین ســبأ پــس از کشــف ایــن منطق

ــاب مقــدس، 1379، اول پادشــاهان، 10: 1-13(. ســلیمان؟ع؟با  ــاز می شــود )کت لشــکریان ســلیمان آغ

ــان  ــرد آن ــم می گی ــرد و تصمی ــی می ب ــت پ ــن حکوم ــودن ای ــی ب ــه غیر اله ــده، ب ــن پرن ــزارش ای گ

را بــه پرســتش خــدای یکتــا فــرا خوانــد. او طــّی نامــه ای، مــردم ایــن ســرزمین را بــه خدا پرســتی 

دعــوت می کنــد. مضمــون نامــه، در اوج برتــری محتــوای آن، در نهایــت ســادگی اســت و مهــم آن 

اســت کــه بــا »بســم اهلل الرحمــن الرحیم")نمــل: 29-30( آغــاز شــده اســت. ســلیمان؟ع؟در ایــن نامــه 

کریمانــه ســخن گفــت، نــه بــا زبــان تهدیــد. می تــوان گفــت کــه در قــرآن، اخــالق و خداپرســتی، 

ــه  ــز ســرانجام ب ــاط سیاســی ـ فرهنگــی معرفــی شــده اســت. همیــن برخــورد نی ــن ارتب ــل ای دالی

ــزاران  ــوازم ضــروری کارگ ــی از ل ــن، یک ــح آن ســرزمین منجــر شــد. بنابرای ــه ســبأ و فت تســلیم ملک

ــی فرهنگــی و اســتراتژی فرهنگــی اســت و در نهایــت نمــود  فرهنگــی، بهره منــدی از تربیــت متعال

ــی در  ــار هوشــمندانه فرهنگ ــن رفت ــور اســت. مصــداق چنی ــی متبل ــار فرهنگ ــا در رفت ــن ویژگی ه ای

عملکــرد سلیمان؟ع؟آشــکار اســت.

4ـ4. اخالق حسنه، مهرورزی و مردم دوستی

ــی و  ــش اجتماع ــز دارد. اخــالْق کن ــی نی ــر اجتماع ــردی، تأثی ــر ف ــر تأثی ــالوه ب اخــالق حســنه ع



60

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

فــردی دارد و شــخص را بــه مصلــح و تأثیرگــذار بــر جامعــه تبدیــل می کنــد. مثــاًل تحقیــر نکــردن 

ــه 200 ســوره آل عمــران  دیگــران و دوســتی و محبــت، موجــب پیوندهــای اجتماعــی می شــود. آی

ــه  ــان را ب ــتن، انس ــی زیس ــجام و اجتماع ــه انس ــوت ب ــروزی و دع ــتگی، مه ــر همبس ــد ب ــا تأکی ب

کســب منافــع و مزایــای مــادی و معنــوی همبســتگی، خوش اخالقــی و خوشــرویی دعــوت می کنــد 

)طباطبایــی، 1374، ج 4، 149-160(. همــه پیامبــران الهــی بــرای تکامــل اخــالق انســان تــالش کردنــد. 

رســول خــدا؟ص؟در ایــن راســتا فرمــود: »من بــرای تکمیــل مــکارم اخالقــی مبعــوث گردیــدم.« )پاینده، 

یــاَر و یزیــداِن فــی  ــرَّ و ُحســَن الُخلــِق َیْعُمــراِن الدِّ بی تــا، 345(. امــام صادق؟ع؟نیــز فرمــود: »إّن الِب

ــی،  ــر می شــود. )کلین ــران شــهرها و افزایــش عم ــق موجــب عم ــوکاری و حســن خل ــاِر.«: نیک الْعم

ــی دارد و موجــب  ــر اجتماع 1407، ج 2، 100(. بدین ســان، اخــالْق در همبســتگی و نوع دوســتی تأثی

ــن  ــی، اولی ــناس امریکای ــد1 )م. 1978(، مردم ش ــارگارت می ــود. م ــان ها می ش ــی انس ــوغ تمدن بل

نشــانه تمــدن در فرهنــگ باســتانی را اســتخوان شکســته و درمان شــده پــای انســانی عنــوان می کنــد 

ــه دیگــران« در مشــکالت، آن را نقطــه دقیــق  ــار فرهنگــی »مهــرورزی و کمــک ب ــه رفت ــا اشــاره ب و ب

 .(/http://kwcmag.com/2020/10/16/a-sign-of-civilization( شــروع تمــدن می دانــد

یوســف؟ع؟در زمــان اوج قــدرت و عظمــت، بــرادران خــود را کــه او را بــه شــّدت آزار داده بودنــد، 

کریمانــه بخشــید )یوســف:92(. ایــن رفتــار می توانــد 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 

ــا  ــت. ب ــن تر اس ــرای او از روز روش ــل ب ــان حداق ــه جرمش ــت ک ــه اس ــی مواج ــا مجرمان ــا ب در اینج

ــد. در  ــان را محاکمــه نمی کن ــه از روی غضــب، آن ــر اســاس خواســت خــود و ن ــه ب ــن، او ن وجــود ای

ایــن محاکمــه، اصــْل اصــالح رفتــار مجرمــان اســت، نــه تهدیــد و شــکنجه. مســلمًا ایــن روش تأثیــر 

شــگرفی بــر مــردم و تمایــل آنــان بــه ایــن رهبــر الهــی داشــت. یوســف در مــورد زلیخــا نیــز فقــط 

خواســتار اثبــات بی گناهــی خــود از تهمتــی بــود کــه بــه او نســبت داده بودنــد )یوســف:51، 52 و 53).

ــد،  ــکیل دادن ــجم را تش ــی؟ع؟جمعیتی منس ــری موس ــه رهب ــه ب ــس از آن ک ــز پ ــرائیل نی بنی اس

مدتــی را بــا همــان مشــقتی کــه پیــش از ورود موسی؟ع؟داشــتند، ســپری نمودنــد؛ تــا آن کــه پــس 

ــان  ــر آن هــا در هم ــا صب ــد. ام ــی یافتن ــذاب رهای ــن ع ــون، از ای ــودی فرع از هجــرت از مصــر و ناب

مــدت انــدک بــه ســر آمــده بــود و در نتیجــه، شــروع بــه انتقــاد و بهانه گیــری کردنــد. موســی؟ع؟از 

ــه  ــی عرض ــه درگاه اله ــان را ب ــت های آن ــرد و درخواس ــی ک ــان چشم پوش ــای آن ــیاری از بهانه ه بس

ــود  ــه ب ــتند بی توج ــق او روا می داش ــه در ح ــی ک ــیاری از طعن های ــه بس ــره:55(. او ب ــود )بق نم

)اعــراف: 129(. موســی؟ع؟با شــناخت نقــاط قــّوت و تحمــل نقــاط ضعــف آنــان و بــا صبر و شــکیبایی، 

Margaret Mead. 1
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ــود. ــت نم ــرائیل را مدیری بنی اس

ــان آرزوی  ــرای آن ــا ناشــکیبایی نکــرد، بلکــه ب ــوم خــود نه تنه ــر ناشــکیبایی ق موســی ؟ع؟ در براب

پیــروزی نمــود و وعــده بهــروزی داد. آنچــه در اینجــا مــورد نظــر اســت، ســماجت بی دلیــل مــردم 

در برابــر احــکام خداونــد و مهــرورزی و بردبــاری ایــن پیامبــر بــزرگ در برابــر آن هاســت. نکتــه قابــل 

ــا  ــاره حکــم خــدا، ت ــری درب ــن نقطــه ضعــف بنی اســرائیل )بهانه گی توجــه اینکــه موســی؟ع؟از همی

آنجــا کــه بــه تعبیــر قــرآن، »نزدیــک بــود کــه فرمــان الهــی را انجــام ندهنــد.« )بقــره:71((، پدیــده 

ــد. شــکیبایی  ــن دســتور را انجــام دهن ــه ای ــرد ک ــه وجــود آورد و کاری ک ــرداری را ب ــت فرمان ب مثب

موســی؟ع؟ایمان و اســتواری عــده زیــادی از آنــان در راه دیــن را تقویــت کــرد )دیباجــی، 1387، 105) 

ــًا ریزش هــا کمتــر شــود. و افــراد بیشــتری را جــذب نمــود؛ موجــب شــد رویش هــا بیشــتر و نهایت

 آیــه 159 ســوره آل عمــران نیــز بــه مهــرورزی اشــاره می کنــد، کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مســئله 

اســتبداد دارد. قــرآن بــا یــادآوری محبــت پیامبر؟ص؟نســبت بــه مــردم، توضیــح می دهــد کــه علــت 

ــتی  ــن مردم دوس ــت. ای ــان اس ــتی ایش ــالم، مردم دوس ــت اس ــه حکوم ــی ب ــتقبال عموم ــر اس دیگ

بــه شــکل اســتغفار و گذشــت از اشــتباهات اجتماعــی و سیاســی آنــان نمــود یافــت. یکــی از دالیــل 

گســترش اســالم و نفــوذ عمیــق و وســیع اســالم در دل هــای دیگــران نیــز، رفتــار سیاســی منعطفانــه 

ــه  ــا شــما همانگون ــان فرمــود: »مــن ب ــه مکی ــه ب ــح مک ــه در ماجــرای فت ــود؛ چنان ک آن حضــرت ب

هســتم کــه بــرادرم یوســف بــه برادرانــش گفــت: "امــروز خجــل نباشــید. مــن از شــما گذشــتم و خــدا 

هــم گنــاه شــما را ببخشــد؛ کــه او مهربان تریــن مهربانــان اســت."« )یوســف:92؛ بــالذری، 1398، 51) 

ــول  ــد و آن را در ط ــی می کن ــود معرف ــه خ ــرام ب ــادل احت ــان را مع ــت انس ــول خدا؟ص؟کرام رس

ــي  ــد آذان ــًا َفَق ــن أَذی ُمؤِمن ــود: »َم ــرت فرم ــمارد. آن حض ــی می ش ــاحت ربوب ــت س ــت حرم رعای

ــوِر والُفرقــاِن.«  ب ــوراِة واإلنجیــِل والزَّ ــي التَّ ــوٌن ِف ــَو َملُع ــن آَذی اهلَل َفُه ــد آَذی اهلَل َوَم ــن آذانــي َفَق َوَم

)حکیمــی، 1374، ج 2، 188(. در ایــن راســتا رســول خدا؟ص؟بــا فرهنــگ زن ســتیزی مبــارزه کــرد؛ زیــرا 

ــوان  ــه عن ــان، از »زن« ب ــی یون ــث تحریف ــتان و تثلی ــران باس ــرافی گری ای ــرب، اش ــت ع در جاهلی

یــک انســان، کامــاًل غفلــت شــده بــود. شــاهد ایــن مدعــا اشــارات قــرآن و برخــی کتــب تاریخــی 

ــر:8 و 9(. در  ــد )تکوی ــاد می کن ــران ی ــردن دخت ــور ک ــه گ ــده ب ــت، از زن ــه صراح ــرآن ب ــت. ق اس

گزارشــی از عهــد ساســانیان )همزمــان بــا رســالت پیامبــر ص( آمــده اســت کــه زن به مثابــه ســایر 

ــی از  ــود. یک ــرا ب ــت بی چــون و چ ــه عدال ــوم ب ــردگان، محک ــودکان و ب ــد ک ــواده مانن اعضــای خان

کلمــات قصــار می گویــد کــه زن بایــد هــر روز ســه بار از شــوی و آقــای خــود بپرســد کــه چــه بایــد 

بیندیشــد، چــه بایــد بگویــد و چــه بایــد بکنــد. همچنیــن، نافرمانــی نســبت بــه مــرد، اجــازه طــرد 

ــده پیکــره انســانی  ــن رکــن تکمیل کنن ــه او مــی داد )بارتلمــه، 1377، 112(. نهایــت اینکــه، ای زن را ب
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ــوان بلندمــو و کوته فکــر« معرفــی می شــود )برکســون،  ــارت »حی ــا عب ــان باســتان، ب در جامعــه یون

ــران  ــان را وی ــه زن ــوط ب ــه دار مرب ــای ریش ــو باوره ــک س ــدا ص، از ی ــول خ ــالش رس 1358، 12(. ت

نمــود و از ســوی دیگــر، بــر ویرانه هــای آن، ارزش هایــی هم نــوا بــا ســاخت جامعــه اســالمی ایجــاد 

ــدا ص، در  ــول خ ــی رس ــای فرهنگ ــی و فعالیت ه ــای قرآن ــوار، آموزه ه ــیر دش ــن مس ــرد. در ای ک

ــر ایجــاد  ــی ب ــا ابزارهــای اخالقــی مبتن ــاد. ایشــان ب ــر افت ــی مؤث ــی اجتماعــی نظــام جاهل دگرگون

ــردی  ــات ف ــح ارتباط ــا تصحی ــود و ب ــت نم ــگ اســالمی را تقوی ــای فرهن ــی، انگاره ه ــاد عموم اعتم

ــعه  ــا توس ــازی ارزش ه ــق درونی س ــرای تحق ــی را ب ــای اجتماع ــی، ظرفیت ه ــار جمع ــر رفت و تغیی

بخشــید. در فلســفه اخــالق، همــه گروه هــای انســانی بــر اصولــی مثــل عدالــت و حســن خلــق ـ کــه 

پیامبــران مــروج آن بودنــد ـ توافــق دارنــد. در نتیجــه می تــوان گفــت، ایــن ویژگــی انبیــای الهــی 

ــت. ــته اس ــازی داش ــه تمدن س جنب

4ـ5. کارآمدی، مدیریت و قاطعیت

توانایــی اعمــال قــدرت مشــروع از شــرایط مهــم دیگــری اســت کــه قــرآن بــرای حاکمــان بیــان 

ــاد شــده اســت. حاکــم بایــد  ــوان »قاطعیــت« ی ــه عن ــد. ایــن شــرط در آموزه هــای قرآنــی ب می کن

ــن هــر تصمیمــی، در اجــرای آن  ــا مــردم، پــس از گرفت ــت و مشــورت ب ــی، عدال ــر مهربان ــزون ب اف

قاطعیــت داشــته باشــد. قاطعیــت هرگــز بــه معنــای اســتبداد نیســت؛ زیــرا بــدون قاطعیــت پــس 

ــه شــهریاری پرداخــت و نظــام شــهری را مدیریــت نمــود. ــوان ب ــم نمی ت از تصمی

قاطعیــت بــه معنــای به کارگیــری هرگونــه قــدرت قانونــی بــرای اعمــال قانــون اســت و می توانــد 

بــه اشــکال مختلفــی چــون حــدود و تعزیــرات،  جهــاد  و به کارگیــری شمشــیر و زور )تعبیــر قرآنــی آن 

»َحدیــد« اســت( تجلــی و ظهــور کنــد.

قــرآن در آیــه 159 ســوره آل عمــران بــه ضــرورت قاطعیــت همــراه بــا مشــورت اشــاره می کنــد و بــه 

رســول خدا؟ص؟دســتور می دهــد کــه پــس از مشــورت، آنچــه را کــه بــه صــالح امــت دانســته عملــی 

کنــد و هــرگاه تصمیمــی گرفــت، بــا تــوکل بــر خــدا نســبت بــه انجــام آن قاطعیــت داشــته باشــد. در 

آیــه 32 ســوره نمــل نیــز از قاطعیــت در امــر، کــه مفهومــی اجتماعــی دارد، ســخن رفتــه اســت. 

یوســف؟ع؟از ســوی پادشــاه مصــر بــه صفــت »َمکیــٌن« آراســته شــد )یوســف:54(. »َمکیــن« بــه 

فــردی گفتــه می شــود کــه مقــام و منزلــت دارد )معلــوف، 1385، ج 2، 1936(. طبرســی در توضیــح 

معنــای »َمکیــن« نقــل می کنــد کــه منظــور پادشــاه مصــر از ایــن منزلــت، همانــا ســلطه ای همچــون 

ســلطه خــود او بــود )طبرســی، 1372، ج 5، 312(. در تفاســیر دیگــر نیــز تأییــد شــده کــه یوســف؟ع؟از 

اختیــارات کافــی بــرای حاکمیــت برخــوردار بــود )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 1، 5؛ طباطبایــی، 1374، 

ج 11، 272(. از نشــانه های کارآمــدی یوســف؟ع؟همین بــس کــه در برخــورد بــا بــزرگان آییــن مصــر، 
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ــزان  ــر و می ــزرگان مص ــگاه ب ــردم، جای ــی م ــوم دین ــی از آداب و رس ــرد. آگاه ــل ک ــمندانه عم هوش

ــان  ــان در اذه ــگاه نیمه خدایی ش ــورد جای ــان در م ــوی آن ــده از س ــر ایجادش ــان و تصوی ــدرت آن ق

ــا درک  ــذا ب ــروز دهــد؛ ل ــار مناســبی از خــود ب ــردم مصــر، ســبب شــد، یوســف اســتراتژی و رفت م

درســت شــرایط ـ و نــه از طریــق جنــگ و منازعــه یــا پنــد و نصیحــت ـ و از راه اصــالح ضروری  تریــن 

نیــاز مــردم )ســاماندهی امــور اقتصــادی( وارد عمــل شــد.

ــت  ــد امنی ــه نیازمن ــد. جامع ــی دارن ــه وظایف ــم جامع ــر و حاک ــی، رهب ــای دین ــل فتنه ه در مقاب

اجتماعــی اســت. در حکومــت موســی؟ع؟و ماجــرای فتنــه ســامری، گرچــه هــارون گناهــی نداشــت، 

بازخواســت شــد و ســامری محکــوم بــه تنبیــه »ال  ِمســاَس« )محرومیــت از پایگاهــای اجتماعــی و 

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 )اعــراف:148؛ طــه:87(، نگهــداری آن 

بــه دالیــل هنــری و اقتصــادی می توانســت توجیــه شــود؛ امــا موســی؟ع؟که بــا اهــداف اصالحــی، 

ــه  ــه و انقالبــی عمــل کــرد. برخــورد موســی؟ع؟با فتن ــود، قاطعان حکومــت و تمــدن تشــکیل داده ب

فرهنگــی ســامری بــدون جــدل بــود؛ چنان کــه برخــورد او بــا نمــاد پرســتش نیــز حکــم بــه نابــودی 

آن بــود. آگاهــی از ویژگی هــای خلقــی بنی اســرائیل ســبب قاطعیــت در ایــن رفتــار فرهنگــی بــود. 

ــه داشــت. قــارون طبــق ســخن قــرآن،  موســی؟ع؟با مفســدان اقتصــادی نیــز برخــوردی قاطعان

ــم  ــا توه ــارون ب ــص:76(. ق ــت )قص ــده اس ــی ش ــی معرف ــت موس ــروت در ام ــاد ث ــوان نم ــه عن ب

رقابــت بــا موســی؟ع؟و بــه ســبب دلخوشــی بــه ثــروت فــراوان خــود، بــا حاکمیــت موســی مخالفــت 

ــی  ــش، حرکت ــی از همفکران ــی برخ ــا همراه ــی )زکات( و ب ــف دین ــی از تکالی ــل یک ــرد و در مقاب ک

اجتماعــی در برابــر موسی؟ع؟شــکل داد. آن هــا نه تنهــا 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 

ــراه  ــارون هم ــی، ق ــر معجــزه اله ــر اث ــه شــد، ب ــدگان اقام ــر تهمت زنن ــارون و دیگ ــه ق شــواهد علی

بــا گنج هایــش در زمیــن فــرو رفــت )قصــص:76-82(. در حکومــت موســی؟ع؟ قــارون نمــاد پدیــده 

فرصت طلبــِی متکــی بــر قــدرت اقتصــادی اســت؛ هرچنــد کــه عمــل او جنبــه سیاســی هــم داشــت. 

ــی  ــا آگاهی بخش ــراه ب ــختی هم ــا سرس ــه ب ــت، ک ــی اس ــت اله ــک حکوم ــر ی ــی؟ع؟نماد رهب موس

ــه اقتصــادی ایســتاد.  ــل فتن اجتماعــی، در مقاب

ســلیمان؟ع؟به عنــوان متولــی اصلــی فرهنــگ، تــالش گســترده ای بــرای ارتقــاء دولــت الهــی خــود 

در پیــش گرفــت. مدیریــت و مهندســی فرهنگــی در حقیقــت، طراحــی یــک الگــوی عملیاتــی بــرای 

ــه ســلیمان؟ع؟آن  ــه ای اســت ک ــن نکت ــان، 1388، 23( و ای ــه اســالمی اســت )بنیانی توســعه جامع
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ــاط  ــترده ای در ارتب ــالش گس ــت. وی ت ــش گرف ــود در پی ــه خ ــم انداز برنام ــند چش ــوان س ــه عن را ب

ــاب  ــا توســعه اقتصــادی  ـ  اجتماعــی جامعــه انجــام داد )ســبأ:12-13؛ کت ــط ب ــا فعالیت هــای مرتب ب

ــل  ــت ســرمایه های فرهنگــی غاف ــن مســیر، از مدیری ــدس، 1379، اول پادشــاهان، 26:9( و در ای مق

ــد کــه پاســخ گوی نیازمندی هــای مــادی  ــداوم یاب ــد ت ــرا فرهنگــی می توان ــد )نحــل:30-31(؛ زی نمان

و روحــی افــراد باشــد. 

4ـ6. توانایی های علمی و جسمی

ــت  ــداف حکوم ــائل و اه ــا مس ــی ب ــی رویاروی ــخص توانای ــه ش ــه ای ک ــی، به گون ــی علم توانای

ــام  ــر انج ــم را ب ــه حاک ــمی، ک ــای جس ــن توانایی ه ــد؛ همچنی ــته باش ــه را داش ــت جامع و مدیری

ــد، از دیگــر شــرایط مهمــی اســت کــه  ــا کن ــراد عــادی جامعــه توان ــوان اف فعالیت هــای بیــش از ت

قــرآن بــرای کارگــزاران تمــدن برمــی شــمارد. روشــن اســت کــه بــدون توانایــی علمــی، هــر مدیریتــی 

ــت کم  ــود، دس ــی خ ــیر کمال ــه در مس ــود و جامع ــه رو می ش ــا روب ــش هزینه ه ــت و افزای ــا شکس ب

بــا چالــش می گــردد. همچنیــن، از آنجــا کــه مدیریــت جامعــه نیازمنــد تــالش دوچنــدان اســت، تــا 

همــه مشــکالت کالن آن بــه صــورت کامــل ارزیابــی و بــر آن هــا 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). 

ــی از  ــرد و آن را یک ــه ک ــی توج ــه دانای ــه مقول ــی ب ــئولیت حکومت ــرش مس ــف؟ع؟در پذی  یوس

ضروریــات پذیــرش مســئولیت برشــمرد و خــود را بــا صفــت »علیــم« توصیــف نمــود )یوســف:55). 

در مجمــوِع گفتمــان یوســف؟ع؟و پادشــاه مصــر، چهــار صفــت بــرای پذیــرش مســئولیت و انتخــاب 

کارگــزار ذکــر شــده اســت: مکنــت و توانایــی، امانــت داری، پاســداری و تعهــد، آگاهــی و تخصــص 

ــی، 1383، ج 6، 81).    )قرائت

ــار  ــعراء:16( در درب ــم« )ش ــدای جهانیانی ــتاده خ ــا فرس ــزرگ »م ــای ب ــی؟ع؟با ادع ــور موس حض

ــدگار  ــی؟ع؟درباره آفری ــون و موس ــخ های فرع ــش و پاس ــرد. پرس ــگفت زده ک ــون را ش ــون، فرع فرع

ــزی  ــان فرعــون، چی ــه معجزاتــی از ســوی موســی؟ع؟ ســبب شــد کــه درباری )شــعراء:22-24( و ارائ

ببیننــد کــه هــم بترســند، هــم شــگفت زده شــوند و هــم درســتی راه موســی؟ع؟را دریابنــد؛ هرچنــد 

تــرس از فرعــون، آنــان را از پذیــرش حــق بازمی داشــت )بیومــی، 1383، ج 3، 189-190(. طبعــًا صــرف 

ــد. ــبی باش ــی مناس ــان فرهنگ ــاز گفتم ــت زمینه س ــرت می توانس ــور حض حض

بــود. مزیــت حکومــت  بنی اســرائیل  قانــون و تحقــق آن در جامعــه  ؟ع؟ تجســم  داوود 

ــک  ــتقرار ی ــرای اس ــل ب ــت و اصی ــری درس ــی تدبی ــود؛ یعن ــت ب ــا حکم ــی آن ب داوود؟ع؟آمیختگ

حکومــت توانــا، تــا ســنجش قانــون را بــه دقیق تریــن شــکل در همــه شــئون دولتــی و ملتــی بــه 
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کار انــدازد )حجــازی، 1360، 93-90(. او از حکمــت، نفــوذ کالم و علــم قضــاوت برخــوردار بــود. قــرآن 

می فرمایــد: »و بــه او قــوه درک حقایــق عطــا کردیــم.« )ص:20(. حکمــت او در نــوع حکومــت داری 

ــازی و  ــت زره س ــن، صنع ــاخت. همچنی ــد س ــت وی را قدرتمن ــه حکوم ــت؛ چنان ک ــر داش ــز تأثی نی

مهــارت جنگــی اش، او را بــر دشــمنان پیــروز گردانیــد. خداونــد کوه هــا را )بــرای صنایــع معمــاری و 

فلــزات( بــه تســخیر وی در آورد و بــا وحــی خــود بــه او، صنعــت ذوب فلــزات و زره بافــی بــا آهــن را 

ــاء:80-79). ــت )انبی آموخ

ســلیمان در قــرآن وارث داوود؟ع؟خوانــده شــده اســت )نمــل:16(. صفاتــی کــه در قــرآن بــرای ایــن 

پیامبــر تمدن ســاز ذکــر شــده عبــارت اســت از: علــم )نمــل:15(، منطــق الطیــر )دانســتن زبــان مرغــان 

و ســخن گفتــن بــا آنــان( )نمــل:16(، تســخیر نیروهــای نامرئــی )مثــل جّنیــان( )نمــل: 17( و تســخیر 

ــه  ــت ب ــا، توانس ــن توانایی ه ــتن ای ــلیمان؟ع؟با داش ــل:12(. س ــاد( )نم ــل ب ــی )مث ــل طبیع عوام

گســترش فرهنــگ وحدانیــت بپــردازد. در آیــات مربــوط بــه حاکمیــت ســلیمان؟ع؟ شــواهد روشــنی 

از نــوع مدیریــت علمــی او بــه دســت می آیــد. بعضــی مورخــان نیــز بــر توســعه علمــی در زمــان او 

صحــه گذاشــته اند. دایــره اقتــدار ذهنــی و دانــش ســلیمان؟ع؟به حــّدی وســیع بــود، کــه در قلمــرو 

اشــیای طبیعــی و نباتــات و حیوانــات و پرنــدگان ســخن می دانســت و فیلســوف و معلــم  اآلدابــی 

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

ــه  ــه دغدغ ــاز دارد؛ گروهــی ک ــر نی ــه و جهانی نگ ــه انســان هایی جــدی، باحوصل  تمدن ســازی، ب

ــات اســت. الزمــه دیگــر  ــاز دیگــر تمدن ســازی، ثب حفــظ و بســط تمــدن را داشــته باشــند. پیش نی

آن، نیــاز بــه قــدرت در دو بعــد کّمــی و کیفــی اســت. در بعــد کّمــی، قــدرت نظامــی، مالــی و ... و در 

بعــد کیفــی، قــدرت فکــری، نظــری و ... نیــاز اســت )انفــال:60؛ منتظــر القائــم، 1386، 31). 

ــول  ــت. رس ــده اس ــد ش ــاخص ها تأکی ــن ش ــه ای ــر هم ــز ب ــی نی ــم قرآن ــوی و تعالی ــیره نب در س

خــدا؟ص؟در میــان پیروانــش نهضــت یادگیــری را بنــا نهــاد؛ زمینه هــای پیشــرفت را فراهــم و شــالوده 

فرهنــگ و تمدن اســالمی را بنــا کــرد )منتظــر القائــم،1391، 194(. تومــاس  کارالیــل، محقــق انگلیســی، 

ــی گری را  ــا وحش ــرد، ت ــه ک ــی را عرض ــی و اخالق ــن مدن ــد قوانی ــد: »محم ــه می گوی ــن زمین در ای

ــه نقــل از صمیمــی، 1382، 348).  ــن ســازد.« )ب ــا نظــم و تمــّدن جایگزی ــی را ب ــدازد و بی قانون بران

ــتی،  ــر و خرافه پرس ــا تحّج ــارزه ب ــرآن و مب ــت ق ــه، قرائ ــه و خطاب ــیله موعظ ــه وس ــول خدا؟ص؟ب رس

ــزام  ــه، هجــرت و اع ــث، مکاتب ــرآن و حدی ــت ق ــا کتاب ــد و ب ــش فراخوان ــب دان ــه طل ــش را ب یاران

مبلــغ، کاخ بلندمرتبــه دانــش اســالمی را بنــا نهــاد )منتظــر القائــم، 1391، 194(. در نتیجــه می تــوان 

ــودن دعــوت  ــد ب ــه نیرومن ــروان خــود را پیوســته ب ــی جــز اســالم، پی ــخ، دین ــه تاری گفــت، در هم

نکــرده و هیچــاپ دینــی در ایــن زمینــه ماننــد اســالم موفــق نبــوده اســت )رامیــار، 1362، 235).
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4ـ7. تبدیل تهدیدها به فرصت ها

یوســف؟ع؟در زنــدان، کــه نوعــی توقــف در هــدف و زندگــی را در اذهــان تداعــی می کنــد، بیــکار 

ننشســت و از ایــن فرصــت در راســتای خودســازی و هدایــت زندانیــان بهــره بــرد. وی روز و شــب 

ــا  ــد ب ــن تنهایــی چــه خــوب می توان ــد و دریافــت کــه در ای را پیوســته در ســتایش خــدا می گذران

ــان  ــرای دوســتی همــه انســان ها می تپــد، کــه حتــی از آن ــان ب ــرد و دلــش چن خدایــش انــس گی

ــی، 1383، ج 2، 52-53(. او  ــد )بیوم ــود نمی یاب ــه ای در خ ــاپ کین ــد، هیچ ــتم کرده ان ــر او س ــه ب ک

ــه پرســتش  ــان را ب ــز از در دوســتی درآمــد و دلشــان را آرامــش بخشــید و آن ــا هم بندهایــش نی ب

خــدای یگانــه فراخوانــد؛ البتــه بــا لطفــی کــه در جانهــا نشســت )یوســف:37؛ کتــاب مقــدس، 1379، 

ســفر پیدایــش، 4:1- 22). 

ــوان  ــه عن ــرا ب ــن ماج ــد. موســی از ای ــادوی موســی؟ع؟ ســاحران را فرا خوان ــر ج ــون در براب فرع

فرصتــی بــرای ترویــج شــریعت خــود اســتفاده کــرد. جادوگــران بــا دیــدن معجــزه موســی بــه او 

ایمــان آوردنــد )طــه:65-70(؛ زیــرا گاه اگــر فــردی در فّنــی متخصــص باشــد، بــرای پذیــرش حقیقــت، 

از دیگــران آماده تــر اســت. ایــن ماجــرا بــدون شــک نه تنهــا ســبب ایمــان ســاحران گردیــد، بلکــه 

رغبــت مــردم بــه موســی؟ع؟را نیــز دو چنــدان نمــود. نــوع معجــزات موســی؟ع؟با موضوعاتــی کــه در 

ــه خــود  ــان را ب ــر آن ــد نزدیکــی داشــت و ذهــن و ضمی ــود پیون ــج ب ــردم رای ــان م آن روزگار در می

ــی، 1383، ج 2، 194-193).  ــانید )بیوم کش

داوود؟ع؟تــالش گســترده ای کــرد، تــا روابطــش بــا حامیــان و پشــتیبانان او در دورتریــن نقطــه 

شــمال کشــورش اســتوار شــود )همــان، ج 3، 57-53؛ نجــار، بی تــا، 369(. او حتــی در صــدد ارتبــاط 

بــا مخالفــان خــود بــود و از آنــان خواســت کــه بــه او بپیوندنــد؛ چنان کــه بســیاری نیــز دعــوت او 

را پذیرفتنــد )کتــاب مقــدس، 1379، ســموئیل دوم، 2: 8).  

ســلیمان؟ع؟در فتــح ســرزمین ســبأ تصمیــم گرفــت بــه جــای درگیــری بــا ایــن حکومــت، آنــان 

ــوت  ــتی دع ــه خدا پرس ــان را ب ــه ای ایش ــّی نام ــد. او ط ــرا خوان ــا ف ــدای  یکت ــتش خ ــه پرس را ب

ــر  ــرزمین منج ــح آن س ــبأ و فت ــه س ــلیم ملک ــه تس ــرانجام ب ــبأ س ــه س ــوم و ملک ــرای ق ــرد. ماج ک

ــر  ــا تدبی ــد، ب ــته باش ــت داش ــادی می توانس ــاظ اعتق ــه لح ــرزمین ب ــن س ــه ای ــدی ک ــد و تهدی ش

ــل:44-36). ــد )نم ــلیمان؟ع؟برطرف ش س

ــت؛  ــوان یاف ــا می ت ــه فرصت ه ــا ب ــل تهدیده ــیاری از تبدی ــوارد بس ــا، م ــای انبی در حکومت ه

به ویــژه در حرکت هــای رســول خدا؟ص؟کــه ســعی داشــت هرگونــه خطــری را بــا روش هــای متنــوع 

مثــل بخشــش، پــاداش، تضمیــن جــان و مــال، بســتن عهدنامــه و ... تبدیــل بــه موقعیتــی بــرای 

تثبیــت دیــن نمایــد )منتظــر القائــم، 1391، 172-184(. هــدف حکومــت الهــی، انسان ســازی اســت و 
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لــذا بــه افــراد فرصــت بازگشــت و اصــالح می دهــد و در ایــن کار منافــع مــادی و معنــوی آن فــرد یــا 

جامعــه را در نظــر می گیــرد؛ در صورتــی کــه در نظام هــای دیگــر، تنهــا بــرای رفــع خطــرات حاکمیــت 

بــا هزینــه کمتــر، بــه ایــن کار مبــادرت می شــود )دیباجــی، 1378، 103(. ایــن ویژگــی انبیــای الهــی 

ــور  ــت و همان ط ــازی اس ــرفت و تمدن س ــیر پیش ــی در مس ــن اله ــتراتژی های دی ــن اس از اصلی تری

ــری آن، در  ــا به کارگی ــه فرصــت می دهــد ب ــراد جامع ــه اف ــور اشــاره شــد، ب ــه در نمونه هــای مذک ک

شــکل گیری تمــدن نقــش ایفــای نقــش کننــد.

4ـ8. اقامه عدالت

ــواًل  ــرا اص ــت؛ زی ــان نیس ــت و احس ــر عدال ــد ب ــز تأکی ــزی ج ــتم چی ــاب از س ــان، اجتن بی گم

حکومــت ســتمکار و حاکمــان ســتمگر در مفهــوم قرآنــی نه تنهــا شایســته حکومــت نیســتند، بلکــه 

الزم اســت از شــر آنــان رهایــی شــوند و بــا مبــارزه بــا آنــان، حکومــت عــادل و صالــح بر پــا کننــد. 

ازایــن رو، وقتــی از شــرط اجتنــاب از ظلــم و ســتم ســخن گفتــه می شــو،د بــه معنــای تأکیــد بــر امــری 

اســت کــه از آن بــه »عدالــت« یــاد شــده اســت. حاکــم ظالــم و ســتمکار در آموزه هــای قرآنــی جایــی 

ــد )یوســف:79-78).  ــارزه و حکومتــش را ســاقط کنن ــا او مب ــد ب ــدارد و امــت بای ــرای حکومــت ن ب

بــه نظــر می رســد مفاهیمــی چــون عدالــت و اجتنــاب از ســتم ناظــر بــه یکدیگرنــد؛ زیــرا عدالــت 

بــه معنــای گرایــش نداشــتن بــه انحــراف و یــا قــرار گرفتــن هــر چیــز در جــای خــود اســت. افــراط 

ــاوز و  ــتْم تج ــم و س ــر، ظل ــوی دیگ ــرد. از س ــان می ب ــت را از می ــی، عدال ــت طبیع ــط از حال و تفری

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، می توانــد عاملــی مهــم بــرای از دســت 

رفتــن شــرط عدالــت باشــد.

عدالــت اجتماعــی یوســف؟ع؟ فاصلــه فقیــر و غنــّی را بســیار کــم کــرد و آرامــش را بــرای مردمــان 

ــروش  ــاز و ف ــد نی ــرف در ح ــازی، مص ــدگاه یوسف؟ع؟)ذخیره س ــان آورد. دی ــه ارمغ ــرزمین ب آن س

اضافــه تولیــد( ســبب شــد میــزان تولیــد بــاال رفتــه، ذخائــر ملــی رو بــه افزایــش  نهــد و مســاوات 

بیــن مــردم برقــرار  گــردد )برقــی کار، 1386، 52-51).  

داوود؟ع؟پیامبــری عدالت گســتر و قانون محــور بــود؛ تــا آنجــا کــه حضــرت علــی؟ع؟و دیگــر اولیــای 

ــرآن  ــد. ق ــودن قضاوت هــای اواســتناد کرده ان ــار ب ــه معی ــش، ب ــی در قضاوت هــا و احــکام خوی اله

نیــز می فرمایــد: »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 قضاوت هایــی کــه داوود؟ع؟بــه 

ــن  ــود. ای ــلیمان ب ــود س ــد خ ــا فرزن ــترک ب ــی مش ــام داد، کار قضاوت ــت انج ــی عدال ــور برپای منظ

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 7، 79). 

ایــن پدیــده تاریخــی حــاوی اشــاراتی بــه محوریــت عدالــت در حکومــت داوود؟ع؟و تــداوم آن در 

ــی  ــان داوود؟ع؟ رشــد و بالندگ ــت در زم ــی سلیمان؟ع؟اســت. میوه هــای درخــت عدال روش حکومت

علمــی و اقتصــادی و تمــدن باشــکوه در دوره سلیمان؟ع؟اســت.

رســول خدا؟ص؟نیــز مســاعی گســترده ای را بــرای اجــرای عدالــت در میــان پیــروان خــود بــه عمــل 

ــا،  ــده، بی ت ــر اســت.« )پاین ــادت بهت ــت از یــک ســال عب ــه می کــرد: »یــک ســال عدال آورد و توصی

ص 411، ح 1936). 

4ـ9. امانت داری

از جملــه شــرایطی کــه قــرآن بــرای حاکمــان برمی شــمارد، امانــت داری اســت، کــه بــدون احــراز 

آن، شــخص نمی توانــد بــه عنــوان حاکــم مشــروع بــر مــردم حکومــت کنــد )نســاء:58(. بــه نظــر 

می رســد کــه در نگــرش قــرآن، حکومــت امانتــی اســت کــه در اختیــار شــخص قــرار می گیــرد و او 

بایــد بــه عنــوان »امیــن« از ســوی خــدا و مــردم، در چارچــوب قوانیــن و اصــول عدالــت و احســان، 

ایــن امانــت را حفــظ کنــد؛ ازایــن رو، شــرط امانــت داری، شــرطی بنیادیــن اســت. هرگونــه تعــدی و 

ــم از  ــا حاک ــرای حاکــم و حکومــت برمی شــمارد، موجــب می شــود ت ــرآن ب ــه ق ــی ک تجــاوز از اصول

حکومــت مشــروع ســاقط شــود و مشــروعیت دینــی و سیاســی خــود را از دســت دهــد. 

در ماجــرای یوســف؟ع؟ بــه عنــوان پیامبــری تمدن ســاز از نــگاه قــرآن ـ شــهوت و غضــب کــه در 

ــذا نخســتین سیاســت ســوی یوســف؟ع؟ سیاســت  ــرل شــده اند. ل ــد، کنت شــرایط قــدرت طغیانگرن

نفــس، یعنــی کنتــرل طغیان هــای آن بــود؛ آن هــم در شــرایطی کــه هنــوز حکومتــی نداشــت. طبــق 

متــن قــرآن، یوســف؟ع؟با صراحــت، کام خواهــی 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،1980(. تــورات نیــز بــه ایــن مســئله اشــاره دارد )کتــاب مقــدس، 

1379، ســفر پیدایــش، 20-39:7).

در مــورد موســی؟ع؟نیز ایــن مســئله صــادق اســت. در ماجــرای ورود موســی؟ع؟به منطقــه مدیــن 

ــر  ــف دخت ــد، توصی ــده بودن ــود درمان ــفندان خ ــه گوس ــرای آب دادن ب ــه ب ــی ک ــه دو زن ــک ب و کم

ــه  ــدر، او را ب ــدر خــود گفــت: ای پ ــه پ ــرآن، شــنیدنی اســت: »ب ــان ق شــعیب؟ع؟از موســی؟ع؟از زب

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 

ــن  ــت. هــدف موســی؟ع؟از ای ــدرت و امان ــارت اســت از: ق ــه عب ــردازد، ک ــی می پ مصلحــان اجتماع
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اقــدام )کمــک بــه دختــران شــعیب ع( کمــک بــه ناتوانــی عــده ای، در مقابــل توانایــی عــده دیگــری 

ــه قشــر ناتــوان  ــود. اینجــا موســی؟ع؟قدرت آن را داشــت کــه ب ــرداری از آب ب ــرای بهره ب ــان، ب از آن

جامعــه کمــک کنــد و ایــن کار را کــرد. از طــرف دیگــر، ایــن قشــر، آســیب پذیر و نیازمنــد امانــت داری 

بــود؛ زیــرا زنــان در مقابــل مــردان آســیب پذیرترند و نامــوس جامعــه محســوب می شــوند و نامــوس 

بایــد همچــون امانتــی حفــظ شــود. موســی؟ع؟در برخــورد بــا آن هــا و در همــراه شــدن بــا یکــی از 

آن هــا تــا رســیدن بــه خانــه شــعیب؟ع؟ ایــن امانــت داری را از خــود بــه نحــو شایســته ای نشــان داد.

ســلیمان؟ع؟ارزش قانــون و نظــم را بــه ملــت خویــش آموخــت و آنــان را از جنــگ بازداشــت و 

بــه امنّیــت رســاند )دورانــت، 1370، ج 1، 357(. او بــا اندیشــه ســلیمش بــه ایــن حقیقــت رهنمــون 

شــده بــود کــه تنهــا در صورتــی خواهــد زیســت کــه بــا همســایگانش بــه تفاهــم برســد )کتــاب 

ــی، 1379، ج 1، 57). ــدس، 1379، اول پادشــاهان، 3:1؛ یعقوب مق

ــردی و  ــت ف ــن امنّی ــت تأمی ــوت، در جه ــن دع ــال های آغازی ــان س ــز از هم ــول خدا؟ص؟نی رس

ــت،  ــم بعث ــال پنج ــرکان در س ــار مش ــش فش ــا افزای ــان ب ــید. ایش ــلمانان می کوش ــی مس اجتماع

ــه  ــرت ب ــان، مهاج ــام، 1375، 321(. بدین س ــود )ابن هش ــادر نم ــه را ص ــه حبش ــرت ب ــتور مهاج دس

حبشــه، عــالوه بــر دســتاوردهای دیگــر، منجــر بــه احســاس امنّیــت فــردی در میــان مســلمانان شــد 

ــت. ــم گش ــرزمین فراه ــلمانان در آن س ــی از مس ــت جمع و امنّی

4ـ10. بهره مندی از هوش  فرهنگی در نشر دین

کارگــزار فرهنگــی بــرای مدیریــت مطلــوب فرهنــگ، نیازمنــد عقالنیــت و هــوش اســت. اســتعداد 

ــد؛  ــر کرده ان ــف را »هــوش فرهنگــی« تعبی ــری مهارت هــا و توانایی هــا در محیط هــای مختل به کارگی

ــی  ــالت اجتماع ــد تعام ــای جدی ــش، الگو ه ــای خوی ــر قابلیت ه ــه ب ــا تکی ــرد ب ــه ف ــی اینک یعن

ــد )ودادی و  ــو باش ــن الگ ــح در ای ــاری صحی ــای رفت ــی واکنش ه ــه طراح ــرد و در اندیش را فراگی

ــعلی زاده، 1388، 71). عباس

روش یوســف؟ع؟در نشــر دیــن توحیــدی، همــراه بــا در نظــر گرفتــن ظرفیت هــای روحــی، ذهنــی 

ــه فقــط  ــادات، ن ــه تبییــن اعتق ــود. سیاســت تدریجــی در زمین و ویژگی هــای مــردم زمــان خــود ب

ــارده  ــز انجــام می شــد. یوســف؟ع؟طّی چه ــران نی ــه توســط ســایر پیامب ــر، بلک ــن پیامب از ســوی ای

ســال زمامــداری اقتصــادی تمــدن مصــر و در قالــب ســر و ســامان دادن بــه امــور معیشــتی مــردم، 

ــدود،  ــرادی مع ــرش اف ــا پذی ــد. ب ــراد ایجــاد کنن ــری هدایت شــده ای را در اف ــی فک توانســت آمادگ

ــد.  ــه وحــدت سیاســی و فرهنگــی گردی ــه وجــود آمــد و منجــر ب بینــش و نگرش هــای مشــترک ب

ــوت  ــوای دع ــت و محت ــر داش ــد نظ ــاًل م ــردم را کام ــی م ــی و روح ــای ذهن ــرت ظرفیت ه آن حض

خــود را متناســب بــا همــان بســتر اجتماعــی خــاص قــرار مــی داد. ازایــن رو، زمــان ورود بــه دربــار 
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ــه  ــت، بلک ــش نگرف ــان را در پی ــت درباری ــت ـ نصیح ــار می رف ــه انتظ ــدا ـ چنان ک ــر، ابت ــز مص عزی

ــدی  ــه نشــر آییــن توحی ــور اقتصــادی، ب ــد اصــالح ام ــه اصالحــات اقتصــادی روی آورد و در رون ب

پرداخــت. ایــن روش ســبب شــد جامعــه دچــار تشــتت درونــی نشــود و وحــدت نســبی پیشــین را 

تــا حــّدی حفــظ کنــد.

فرعــون در برابــر جــادوی موســی؟ع؟ ســاحران را فــرا خوانــد. موســی؟ع؟از ایــن رخــداد، بــه عنــوان 

ــا  فرصتــی بــرای ترویــج دیــن و شــریعت خــود اســتفاده کــرد؛ حتــی نــوع معجــزات موســی؟ع؟ ب

موضوعــات رایــج در آن روزگار در میــان مــردم پیونــد نزدیکــی داشــت و ذهــن و ضمیــر آنــان را بــه 

ســوی خــود می کشــاند )بیومــی، 1383، ج 2، 193-194(. ایــن 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 

ــت  ــمندی، تح ــن هوش ــی، از ای ــی فرهنگ ــش مهندس ــروزه در دان ــد. ام ــوان دی ــادی را می ت و اقتص

ــاد می شــود. ــوان »هــوش  فرهنگــی« ی عن

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 العــاده ای 

ــوم او را از  ــبأ و ق ــه س ــن کار، ملک ــا ای ــود و می خواســت ب ــارش گذاشــته ب ــدا در اختی ــه خ ــود ک ب

قــدرت الهــی و شــکوه آن بــا خبــر کنــد )بیومــی، 1383، ج 3 ، 133(. مؤلفــه 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 رو بــه رو شــد و آن شیشــه ها 

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.

ــود  ــز در جهــت ایجــاد امــت واحــده ب ــغ دیــن توســط رســول خدا؟ص؟نی  سیاســت نشــر و تبلی

ــرز  ــه ط ــرت ب ــه آن حض ــد ک ــن برمی آی ــول خدا؟ص؟چنی ــری رس ــوت فک ــف:108(. از روش دع )یوس

هوشــمندانه ای، کامــاًل بــه ظرفیت هــای روحــی و ذهنــی مــردم توجــه داشــت و محتــوای دعــوت 

ــه  ــب، زمین ــن ترتی ــه ای ــا ب ــی داد؛ ت ــرار م ــی خــاص ق ــان بســتر اجتماع ــا هم خــود را متناســب ب

فراگیــری پیــام خــود بــرای آحــاد مــردم را فراهــم کنــد و عــالوه بــر ایــن، پایه گــذار وحــدت فرهنگــی 

و سیاســی باشــد. بدین ســان، 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 
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دینــی رعایــت می شــد؛ بــه گونــه ای کــه در دوران ده ســاله مکــه، اصــول کلــی جهان بینــی ـ ماننــد 

ــراء:106).  ــد )اس ــازل گردی ــکام ن ــات اح ــًا آی ــه، عموم ــپس در مدین ــاد ـ و س ــوت و مع ــد، نب توحی

ــه فقــط در القــا و انتقــال محتــوای دعــوت، بلکــه در روش هــا و کیفیــت  ــای تدریــج ن رعایــت مبن

ــد.  ــده می ش ــز دی ــرت نی ــوت حض دع

نتیجه گیری

قــرآن در راســتای بنــای جامعــه فاضلــه انســانی، راهکارهایــی را در قالــب احــکام دیــن و دیگــر 

امــور مربــوط بــه تعالــی جامعــه مطــرح می کنــد، کــه اهتمــام بــه ایــن فرامیــن گام بــه گام، بشــر را 

ــرآن ـ  ــدن در ق ــاخت تم ــای س ــن مؤلفه ه ــازد. مهم تری ــون می س ــی رهنم ــدن  اله ــاخت تم ــه س ب

در دو بخــش مؤلفه هــای انســانی و غیرانســانی ـ عبــارت اســت از: ایمــان، اخــالق، علــم، عدالــت و 

ــانی(.  ــای غیر انس ــت و ... )مؤلفه ه ــاورزی، صنع ــاران، آب، کش ــن، ب ــانی(؛ زمی ــای انس ... )مؤلفه ه

ــی  ــک، تمدن ــدون ش ــت و ب ــان اس ــر دو جه ــان در ه ــعادت انس ــی، س ــدن اله ــای تم ــدف از بن ه

ــگان  ــا نخب ــد. انبی ــی باش ــای اله ــای آموزه ه ــر مبن ــه ب ــته را دارد، ک ــن خواس ــرآوردن ای ــوان ب ت

تاریخ ســاز بودنــد و هرگــز اســیر تاریــخ نشــدند. هــدف انبیــا برپایــی مدینــه فاضلــه واقعــی بــود. 

ــج آییــن  ــر هدایــت انســان ها و تروی ــه خطی ــران در راســتای رســالت خــود، وظیف ــرآن، پیامب در ق

ــت بخشــیدن  ــا عینی ــزاران تمدن ســاز ب ــن کارگ ــده داشــتند. ای ــر عه ــی را ب ــدی و اخــالق اله توحی

بــه مفهــوم ایمــان، توحیــد و تقــوا و پیونــد زدن امــور اجتماعــی و اقتصــادی بــه مبانــی عقیدتــی 

ــرای  ــوده، در اج ــم نم ــس تنظی ــا نف ــارزه ب ــد و مب ــور توحی ــر مح ــود را ب ــال خ ــاوری، افع و خداب

ــد. از  ــرار دادن ــود ق ــای خ ــادی را در رأس برنامه ه ــی و اقتص ــات اجتماع ــی، اصالح ــور حکومت ام

ــاد و  ــا فس ــارزه ب ــدن، مب ــذاری تم ــرآن در بنیانگ ــرح در ق ــاِز مط ــزاران تمدن س ــات کارگ ــه صف جمل

ــالش در راه  ــوت و ت ــه و دع ــای غاصبان ــرافیت و مالکیت ه ــا اش ــه ب ــتعمارگر، مقابل ــای اس قدرت ه

سســت کــردن پایه هــای اقتــدار جبــاران و مســتکبران زمانــه اســت. کالم و منطــق نــرم، مــدارا بــا 

ــه  ــا ب ــت. بن ــاز اس ــزاران تمدن س ــاری کارگ ــت رفت ــول ثاب ــتی از اص ــرورزی و مردم دوس ــردم، مه م

ــود.  ــی می ش ــات اله ــش نعم ــهرها و افزای ــران ش ــب عم ــق موج ــن خل ــخ، ُحس ــرآن و تاری ــواه ق گ

کارآمــدی، مدیریــت و قاطعیــت، انتظــام جامعــه شــهری و ســاماندهی شــهرباری را فراهــم مــی آورد 

و لــذا از معیارهــای کارگــزاران تمدن ســاز از منظــر قــرآن اســت. کارگــزاران حکومت گــر و تمدن ســاز 

ــد قــدرت  ــی( و کیفــی )مانن ــد قــدرت نظامــی و مال ــی )مانن ــا اقتــدار در حوزه هــای کّم در قــرآن، ب

ــن نظــم و  ــی را جایگزی ــاده، بی قانون ــان نه ــی را بنی ــدن اله ــالوده تم ــی و نظــری(، ش ــری، ذهن فک

ــه فرصــت، در قالــب بخشــش،  ــد. در حکومــت کارگــزارن تمدن ســاز، تبدیــل تهدیــد ب تمــدن کردن
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پــاداش و تضمیــن جــان و مــال، از اصلی تریــن اســتراتژی ها در گســترش حــوزه موحــدان، اســتقرار 

ــرآن  ــه ق ــورد توج ــای م ــوری از معیاره ــت. عدالت مح ــازی اس ــتگی و تمدن س ــی، همبس ــن اله دی

ــزاران  ــیره کارگ ــی در س ــت اجتماع ــاد عدال ــالش در ایج ــت. ت ــدن اس ــه تم ــتیابی ب ــیر دس در مس

تمدن ســاز، توســعه علمــی و بالندگــی اقتصــادی را در پــی دارد؛ کــه ره آورد آن ســاخت تمــدن اســت. 

امانــت داری و ایجــاد امنیــت در ُبعــد فــردی و اجتماعــی، از ارکان اصلــی تمــدن اســت، کــه قــرآن 

ــوان  ــه عن ــر آن تأکیــد فــراوان دارد. کارگــزاران تمدن ســاز مطــرح در قــرآن، ب در ســیره کارگــزاران، ب

مدیــران و کارگــزاران فرهنگــی، بــا آگاهــی و شــناخت ســرزمین، اســتعدادها، قابلیت هــا و فرهنــگ 

ــار  ــر اســاس آن، رفت ــی خــود را طراحــی و ب ــا موقعیــت زمان ــر مــردم، برنامــه متناســب ب ــم ب حاک

فرهنگــی مناســبی در جامعــه پیــاده می کردنــد؛ تــا از طریــق آن، بــه پاالیــش اذهــان و افــکار مــردم 

ــه  ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــن، می ت ــد. بنابرای ــل آین ــه یکتاپرســتی نائ ــان ب از شــرک و ســوق دادن آن

عملکــرد، ویژگی هــای شــخصی و شــخصیتی و دســتورات پیامبــران،  نمونه هایــی از حاکمیــت الهــی 

ــع را دارد. ــازی در جوام ــد تمدن س ــازی در بع ــت پیاده س ــذا قابلی ــت و ل اس
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