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Abstract:
The category of culture is a far-reaching subject
that has been investigated in various scientific
disciplines. Cultural policy making is in fact a
long term strategic planning which is inspired by
the society values and ideals and navigates the
midterm and long term planning. This research
which is based on an analytical-descriptive
methodology aimed to explain cultural policy
making paradigm based on the holy Koran and to
present appropriate proposed guidelines on the
subject of the cultural policy making. In this
research, the theoretical basics and cultural
policy making principles and its methods were
explained based on the Koran's verses. The main
and direct source for collecting the data was the
holy Koran which is the most valid and flawless
text available to mankind. In this research, most
verses relating to Prophet Moses (Peace be upon
him) and the Israel's Household by the time of
that prophet were investigated. According to the
research findings, the end of the Islamic system
was to create a human and an Islamic society in
order to promote man to happiness in this world
and the Hereafter. Fighting materialism and nondivine values, independence and freedom,
moderation and avoiding going to extremes,
inspiring hope and illustrating a clear future were
the most important cultural policy making
principles of Moses (Peace be upon him). A
deci sive fight agai nst devi ant processes,
i nvi tati on to uni ty and forbiddi ng from
schi sm, admoni ti on , reforming the top of
the government and di rect i nteracti on wi th
people were among the most important
cul tural policy maki ng procedures by
Moses (Peace be upon him).
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نمادهاي موجود در ميان جمعي از انسانها بدانيم كه

سياستگذاري فرهنگي در مسير رشد و توسعه امري

به مرور ايام و با عبور از مجراي تحوالت تاريخي

مهم تلقي ميشود .سياستگذاري فرهنگي ،راهكار و

شكل گرفته است ،آنگاه اين پديدار انساني غير قابل

دستورالعمل براي تعيين اولويت برنامه هاي فرهنگي

سياستگذاري خواهد بود(سليمي.)57 :2831 ،

براي مديران فرهنگي خواهد بود(نگهدار.)21/2 :2831 ،

بر اساس نظر جامعهشناسان ،فرهنگ بيانگر

سياستگذاري فرهنگي كه نشان از سياستپذيري

نگرش ما به دنيا و تفكر ما در باره تمام ابعاد زندگي

فرهنگ دارد ،قدمتي طوالني دارد .در عصر يونان

و در برگيرنده رفتار ما و همه چيزهايي است كه

باستان براي فالسفه بزرگي چون افالطون و ارسطو

توليد ميكنيم ،اعم از محصوالت مادي يا معنوي،

مسئله چگونگي كنترل و سياستگذاري فرهنگي

نظير ارزش ها ،هنجارها ،دانشها ،هنرها ،عاطفهها،

جامعه مطرح بوده است .مطابق ديدگاه افالطوني،

سليقهها ،آداب و رسوم و قوانين(تاجيك: 2831 ،

فرهنگ جامعه كنترلپذير است .وظيفه مهار و هدايت

.)277

آن به سوي مسيرهاي از پيش تعيين شده بر عهده

فرهنگ ،مجموعهاي از خصوصيات مادي و

دانايان و عقالست كه موظفند تكليف جامعه را تعيين

معنوي است كه يك جامعه يا يك گروه اجتماعي را

كنند .از نظر ارسطو ،افراد جامعه بايد خود راه آزادگي

از ديگر گروهها و جوامع متمايز ميسازد و محدود

و رهبري را بياموزند .فرهنگ ،نمودار شادماني،

به هنر و ادبيات نشده ،بلكه شيوههاي زندگي،

رضايت و فضيلت براي كل جامعه و نه فقط

همزيستي ،نظامهاي ارزشي ،سنتها و باورها را نيز

زمامداران است .دولت نيز برآورنده خواسته ها و

در برميگيرد(رؤيايي.)17 : 2835 ،

استعدادهاي جامعه است ،نه شكلدهنده به تمام

بسياري از محققان ،فرهنگ را در معناي وسيعي

عاليق آنها .كار حكومت ،به بند كشيدن و تعيين

معادل "سبك زندگي" تعريف كردهاند و گروهي نيز،

تكليف تام و تمام نيست ،بلكه كمك به بروز

فرهنگ را انديشهها و ارزش ها دانستهاند .در جاي

استعدادهاي موجود در اجتماع است (سليمي: 2831 ،

ديگري ،فرهنگ را مشخصكننده باورداشتها،

.)51 - 57

مسلكها ،اسطورهها يعني صور ذهني دسته جمعي

داوري درباره سياستپذيري فرهنگ به تعريفي

يك اجتماع كه به تعبيري عوامل روحي و رواني آن

كه از فرهنگ ميكنيم و برداشتي كه از آن داريم،

جامعه است ،ميدانند .به بيان ديگر ،فرهنگ ،عناصر

بستگي دارد .كساني كه فرهنگ را خميرمايهاي در

زيادي را در سطوح مختلف از جمله عقايد ،عواطف،

دست سياستگذاران ميدانند كه قابل تبديل به

ارزشها ،هدفها ،كردارها ،تمايالت و اندوختهها در

اشكال مختلف است ،بيگمان سياستپذيري را نهفته

برميگيرد(كاوسي و ديگران.)221 : 2835 ،

در ذات فرهنگ ميدانند و مهمترين وظيفه متوليان

هدف اين پژوهش كه بر مبناي روششناسي

دولتي فرهنگ را سياستگذاري درست براي شكل

توصيفي  -تحليلي است ،تبيين الگوي سياستگذاري

دادن به فرهنگ جامعه بر اساس اهداف از پيش تعيين

فرهنگي مبتني بر قرآن كريم و ارائه راهكارهاي

شده ميپندارند .اگر فرهنگ را شبكهاي از معاني و

پيشنهادي متناسب ،در موضوع سياستگذاري
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الگوي سياستگذاري فرهنگی در قرآن كریم
فرهنگي است .در اين پژوهش مباني نظري و اصول

آموخت ،ولي درباره تعليم رسول اكرم صلي اهلل عليه

سياستگذاري فرهنگي ،و روشهاي سياستگذاري

و آله ميفرمايد...﴿ :وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ

فرهنگي بر اساس آيات قرآن كريم تبيين شده است.

الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَم(﴾...النساء ... ) 228/و
خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را

مبانی سياستگذاري فرهنگی

نمىدانستى به تو آموخت...؛ عبارت "لم تكن" نشان

در خصوص سياستگذاري فرهنگي حضرت موسي

آن است كه اگر تعليم خدا نميبود ،تالش و كوشش

عليه السالم ،بيشك مباني آن بر اساس وحي الهي

پيامبر براي فراگيري آن علوم غيبي سودمند نبود.

شكل گرفته است .تعابيري همچون "فرقان"(جدا

چون اينگونه معارف خاص در مكاتب عادي و دفاتر

كننده حق از باطل )" ،ضياء"(روشنايي)" ،ذكر" در

بشري نيست تا كسي بتواند با كوشش آنها را ياد

آيه ﴿وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْراً

بگيرد(جواديآملي2839 ،ب.)285 :

لِلْمُتَّقِين﴾(االنبياء )13/و در حقيقت ،به موسى و

در اداره امور فرهنگي جامعه ،مباني سياست -

هارون فرقان داديم و [كتابشان] براى پرهيزگاران

گذاري فرهنگي را بر اساس آيات قرآن كريم ميتوان

روشنايى و اندرزى است .نيز "امام" و "رحمة" در
آيه ﴿وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَة﴾...
(االحقاف )21/و [حال آنكه] پيش از آن ،كتاب
موسى ،راهبر و [مايه] رحمتى بود...؛ و باالخره

اينگونه برشمرد:
غايت نظام اسالمي ،ساختن انسان و جامعه
اسالمي به منظور رساندن انسانها به سعادت اين
جهاني و آن جهاني است .غايت مذكور ،بر دو مبناي

"كتاب مستبين"( كتاب روشن) در آيه ﴿وَ آتَيْناهُمَا

اصلي استوار است :مبناي "انسانشناختي" و

الْكِتابَ الْمُسْتَبِين﴾(الصافات ) 225/و آن دو را كتاب

"سياسي" .مبناي انسانشناختي ،تصويري از انسان و

روشن داديم .از مهمترين ويژگيهاي وحي نازل شده

نيازهاي او ارائه ميدهد كه متضمن سعادت مفروض

بر حضرت موسي عليه السالم است.

اوست .اما از آنجا كه انسان در ساحت اجتماعي به

بر اساس آيات قرآن كريم ،پيامبران مطالبي

سر ميبرد ،الزم است براي وضع اجتماعي او نيز

آوردهاند كه انسان ها نميتوانستهاند از طرق عادي آنها

تدبيري انديشيده شود و اين وظيفه به دوش سياست

را فراگيرند .بشر ميتواند با تالش و كوشش علوم

و دولت است تا با برپايي نظام اسالمي ،تحقق انسان

عادي را فراگيرد .هر چند آن نيز از عطاياي الهي

و جامعه اسالمي را ميسر سازد .منطق انسانشناختي

است ،اما علمي كه خدا به رسول اكرم صلي اهلل عليه

بر دو مفهوم اصلي متمركز شده كه ناظر بر آغاز و

و آله عطا كرد ،هرگز به طور متعارف قابل تعلم

انجام حيات انسان است؛ يعني "نيازها" و

نيست و اگر تعليم غيبي خدا نميبود ،ممكن نبود

"خوشبختي يا سعادت او" .استفاده از چنين منطق

كسي بتواند آن را ياد بگيرد .در باره تعليم انسانهاي

انسانشناختي در سياستگذاري فرهنگي رهنمودهاي

عادي ميفرمايد﴿ :عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَم﴾ (العلق) 7/

روشني را در اختيار سياستگذاران خواهد گذاشت

آنچه را كه انسان نمىدانست  -بتدريج به او -

(قاضيان.)218 :2831 ،

آموخت .چيزي را كه انسان نميدانست خدا به او

اين منطق مشتمل بر گزاره هاي زير است :
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الف :انسان در جستجوي سعادت خويش است.

منطق سياسي هم مشتمل بر گزاره هاي زير است :

ب :اين سعادت داراي دو بعد مادي و معنوي يا

الف :انسان بالطبع يا بالتبع اجتماعي است.

دنيوي و اخروي است.
ج :انسان به تنهايي و به اتكاي خود قادر به
تشخيص سعادت خويش نيست.
د :انسان براي نيل به سعادت ،ابتدا بايد نيازهاي
خود را برطرف سازد.
هـ :انسان بايد در آغاز نيازهاي واقعي خود را بشناسد.
و :انسان به تنهايي و به صورت خود بنياد ،قادر
به تشخيص نيازهاي واقعي خود نيست.
ز :نيازهاي واقعي انسان را بايد مرجع با
صالحيتي كه سعادت او را تعريف و مقدر كرده
است ،مشخص كند.
ح :وظيفه انسان ،كشف نيازهاي واقعي خويش
است ،نه وضع و تعيين آنها.

ب :انسان به صورت خود بنياد ،قادر به تنظيم
صحيح روابط اجتماعي خود نيست.
ج :دولت ،ابزاري براي تنظيم روابط اجتماعي به
شكل صحيح است.
د :دولت تنها هنگامي قادر به ايفاي نقش فوق
است كه به تنظيم اجتماعي سعادت انسان مدد رساند.
هـ :دولت ،موظف به تأمين سعادت انسانهاست
و در برابر اين وظيفه ،بيطرف نيست.
و :دولت ،وظيفه تأمين سعادت مادي و دنيوي و
نيز معنوي و اخروي انسانها را برعهده دارد.
براي دو واژه كمال و سعادت به عنوان اصلي
مطلوب براي همگان ،تفسيرهاي مختلفي ارائه شده
است .اختالف در تبيين آن به تفاوت در جهانبيني ها

ط :انسان ،نيازهاي واقعي خود را به مدد

برميگردد .نگرش مادي و الحادي تفسيري خاص از

جستجوي خطوطي كه مرجع صالحيتدار براي او

آن و ديدگاه الهي تفسير ديگري ارائه ميدهد .كمال و

وضع كرده است ،كشف ميكند ،نه از طريق جستجو

سعادت در قرآن كريم با واژههايي چون فوز و فالح

در واقعيت زيستي ،رواني ،اجتماعي و تاريخي

پيوند خورده است .در مقابل ،تفكر مادي ،رستگاري

خويش.

را در سياست بازي ،رفاه مادي و ثروت اقتصادي

ي :مرجع صالحيتدار ،با توجه به سعادت

خالصه كرده است .بر مبناي آموزه هاي قرآن كريم،

انسان ،ميان نيازهاي واقعي و كاذب او تمايز قائل

جامعه كه متشكل از مردم و حكومت است تا در

ميشود.

مسير طاعت خدا باشد ،به سوي كمال و سعادت در

ك :سعادت انسان ،مستلزم برآورده ساختن
نيازهاي واقعي و بياعتنايي به نيازهاي كاذب است.

حال صعود است و اگر در طريق معصيت قرار گيرد
به سمت شقاوت و هالكت رو به سقوط است .از

ل :براي مبادرت يا ممانعت از آنچه رهنمون

منظر قرآن كريم ،كمال و سعادت به موقعيتي اطالق

انسان به سعادت است ،آموزههاي عملي مشخصي

ميشود كه در آن افراد در باالترين قابليت خود به

وجود دارد كه تكليف انسان را مشخص ميكند.

مقام قرب الهي دست يابند .رشد و توسعه مادي به

م :اين آموزه ها عام و شاملند و همه نيازهاي

خودي خود هدف نيست ،بلكه وسيلهاي در راستاي

انسان را در تمام مراحل از پيش از تولد تا پس از

شكوفايي استعدادهاي عالي انسان است .رستگاري از

مرگ در برميگيرند.

نظر قرآن كريم ،به سعادت و خوشبختي در آخرت
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الگوي سياستگذاري فرهنگی در قرآن كریم
اشاره دارد .البته دستيابي به چنين هدف مهمي بدون

لحظه معين حوادث خاصي آشكار ميشود؛ در حالي

استفاده از ابزار مادي ميسر نخواهد بود .اين بدان

كه حوادث ديگر پيشزمينه اي براي اين تجربيات

دليل است كه انسان موجودي دو بعدي است و

ميشوند.

تكامل روح وي به نحوه بهرهبرداري مادي جسم
بستگي دارد.

 -1تعامل محقق با مشاركت كنندگان
پيچيدگي مربوط به توصيف پديدارشناسي از

مسائل روششناسی پدیدارشناسی

پديده ها ،بر روابط ميان محقق و آنچه كه در مورد آن

كوپ ( )1778مسائل روش شناسي پديدارشناسي را

تحقيق مي كند ،تأثير ميگذارد .در اصطالح

در موضوعات زير توضيح داده است:

پديدارشناسي چيزي كه شناخته شده است (به ويژه
توسط محقق) از طريق رابطه شخصي و تعاملي بين

 -4اتخاذ یک وضعيت تفسيري

محقق و عينيت/ذهنيت تحقيق ايجاد مي شود .از اين

هدف تحقيق پديدارشناسي ،درك ماهيت ذهني تجربه

جنبه توصيف پديدارشناسي توصيفي است كه محقق

زنده از ديدگاه كساني است كه آن را تجربه كردهاند.

از پديده ارائه مي دهد و يك تفسير شخصي است كه

اين امر از طريق كشف معاني ذهني و توضيحاتي كه

در مورد آن تحقيق كرده است.

افراد در مورد تجربه هايشان ميدهند ،صورت
ميگيرد .پاتون ( )2997اين مسئله را به صورت زير
توصيف كرده كه «مردم چه چيزي را تجربه ميكنند؟
چگونه آن را تجربه ميكنند؟»
 -2به كارگيري رویکرد كيفی

 -7كار كردن در چارچوب «زمينه اكتشاف »
يكي از عوامل مشخص كننده تحقيق پديدارشناسي
اين است كه اين تحقيق بيشتر در « زمينه اكتشاف»
معين ميشود تا «زمينه توجيه».

تحقيق پديدارشناسي ذاتاً كيفي است و دربردارنده
مجموعهاي از روش هاي تفسيري است كه به دنبال

 -6ایجاد توصيفات موضوعی از تجربيات

توصيف ،رمزگشايي و تجربه است.

تحقيقات پديدارشناسي ذاتاً استقرايي هستند نه
قياسي .ق ضاياي نظري از توصيف تجربيات افراد

 -9ارائه قطعه اي تصویري از زندگی

تحت مطالعه بهدست ميآيد .استراتژي تحقيق

جنبه مهم ديگر در تحقيقات پديدارشناسي توانايي

كل نگرانه بوده و به دنبال اين است كه توصيفاتي در

آنها براي ترجمه گزارشهاي تفسيري است كه افراد

مورد تجارب خاص به يكديگر و به موقعيت كلي

تجربياتشان را ارائه مي دهند .يك جنبه كليدي اين

جهان زنده ربط دهد .هدف تحقيق نيز ارائه توصيفي

تحقيقات كه آنها را از روش هاي پوزيتوويستي و

موضوعي در مورد تجربه است و به جاي تالش براي

كاركردگرا متمايز ميسازد ،آن است كه تجربه به

اثبات يا رد يك نظريه ،به توسعه نظريه تفسيري

صورت فرايندي پويا متصور ميشود كه در آن در هر

ميپردازد.
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كمال در لغت و اصطالح

مقدور نيست .زيرا اوالً كمال و سعادت بايد در حال

كمال در لغت از ماده كمل ،به معناي رسيدن و

حيات تحقق يابد و حيات انسان بدون اجتماع حاصل

حصول به غرض يك شيء است" .كمل ذلك" يعني

نخواهد شد.

آنچه غرض از آن بود حاصل شد (راغب اصفهاني،

ثانياً كمال به معناي ظهور و بروز قوا و به فعليت

 .)517 : 2121كمال با تمام فرق دارد .براي نمونه نزد

رسيدن استعدادهاي نهفته در انسان است كه به تدريج

شاعران ،قافيه در يك بيت "تمام البيت" است ولي

با عوامل مختلف ميتواند آشكار گردد .اين فعليت

"كمال البيت" نيست .لذا "البيت بكماله" به معناي

قوا زماني است كه وي در ميان همنوعان خود بوده و

كل بيت است و "البيت بتمامه" يعني به قافيهاش(عسكري،

با آنان حشر و نشر داشته باشد .چون در زندگي

 .)173 : 2121كمال مرتبهاي است كه بعد از تماميت

انفرادي فضايل و رذايل اخالقي مصداقي نخواهند

اجزاء يك شيء محقق ميشود" .تمام" بيشتر در

داشت .يعني بستر بروز فضايل و رذايل اخالقي همانا

كميات و "كمال" در كيفيات كاربرد دارد .بعد از

جامعه انساني است(جواديآملي2839 ،د.)77 - 77 :

تماميت اجزاء يك شيء زماني كه خصوصيات و
محسنات ديگر بدان اضافه شود ،كمال تحقق پيدا

سعادت در لغت و اصطالح

ميكند(مصطفوي.)221/27 : 2877 ،

سعد و سعادت در لغت به معناي معاونت و ياري

كمال يا در موضوع مادي مانند بدن و قواي بدني

كردن امور الهي براي انسان جهت رسيدن به خير و

و يا در موضوع روحاني همچون نفس انسان است.

نيكي است(راغب اصفهاني .) 127 : 2121 ،نقطه برابر

كمال بدن با تقويت اعضاء و جوارح و جهازات و

سعادت ،شقاوت است(ابنمنظور.)128/8 :2121 ،

قواي بدني و كمال روح به تهذيب و تزكيه آن از

سعادت به معناي فراهم بودن اسباب نعمت و

رذائل و خبائث نفساني است تا اينكه اوج گرفته و به

شقاوت به معناي فراهم بودن اسباب گرفتاري،

عالم تجرد و ملكوت و جبروت برسد و از قيود

مجازات و بالست(مكارم شيرازي.)187/9 :2851 ،

حيوانيت و عالئق نفساني جدا شود(مصطفوي،
.)228/27 : 2877

ناتوانی عقل در یافتن كمال و سعادت

انسان فطرتاً فقير است ،ازاينرو در پي كمال

بر اساس آياتي همچون ﴿عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَ مْ

خويش است .غني مطلق ،ذات ربوبي است و احتياج

يَعْلَمْ(﴾.العلق )7/آنچه را كه انسان نميدانست

و فقر جزء ذات انساني است .به تعبير قرآن كريم ﴿ يا

[بتدريج به او] آموخت .خداوند متعال آنچه را انسان

أَيُّهَا ال نَّاسُ أَنْتُمُ الْفُ قَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِ يُّ

نميدانست به او آموخت .اين بيان با تعبير ﴿...يُعَلِّمُكُ مْ

الْحَمِيد﴾( فاطر ) 27/اي مردم ،شما به خدا نيازمنديد و

ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ(﴾.البقرة ... )272/و آنچه را

خداست كه بينيازِ ستوده است.

نميدانستيد به شما ياد ميدهد .كه به تعليم علومي

بر اين اساس ،كمالخواهي انسان امري طبيعي و

اشاره دارد كه انسان از نزد خود امكان و توان

مالزم با حيات اجتماعي است؛ يعني بدون معاشرت

يادگيري آنها را ندارد ،يكسان نيست .كان منفي " لم

و اختالط با ديگران ،وصول به كمال انساني براي او

تكونوا" نشانه استمرار در گذشته و حال و آينده
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الگوي سياستگذاري فرهنگی در قرآن كریم
است .يعني نه تنها در گذشته ،بشر آن علوم را

بر شما كارزار واجب شده است ،در حالي كه براي

نميدانست و نميتوانست آنها را ياد بگيرد ،بلكه

شما ناگوار است و بسا چيزي را خوش نميداريد و

حتي در صورت پيشرفت فراوان علمي در آينده هم

آن براي شما خوب است و بسا چيزي را دوست

آن علوم را نميتواند فرابگيرد .عقل بشر به هر اندازه

ميداريد و آن براي شما بد است ،و خدا ميداند و

از كمال هم برسد ،از ادراك همه عوامل مؤثر در

شما نميدانيد(جواديآملي2839 ،ج.)277/5 :

سعادت انسان قاصر است.

به بياني ديگر ،عقل و فطرت ارتباطي عميق با

به تعبير آيت اهلل جوادي آملي ،عقل سراج است،

كمال و سعادت انسان دارد .سعادت و كمالي كه

نه صراط .صراطِ مستقيم ،پيام وحي و مجموعه دين

مكتب وحي براي انسان در نظر گرفته است ،امري

است .هيچكس با چراغ تنها به مقصد نميرسد .چراغ

خارج و بيگانه از حقيقت انسان نيست .عقل و فطرت

براي شناسايي و ديدن راه و تشخيص راه از چاه

راه آن سعادت و كمال را ميجويند و خطوط كلي و

سودمند است .انسان از عقل و فطرت برخوردار و از

اصول جامع آن را فيالجمله نه بالجمله ادراك ميكنند،

فجور و تقواي خويش آگاه است ،ليكن برخي از اينها

ولي بدون كمك نميتوانند به آن دست يابند .حقيقت

چراغ راه انسان است و برخي ديگر سرمايه هاي اوليه

نبوت ،عقل و فطرت را در راه رسيدن به سعادت ياري

او .از اين رو بدون بهرهمندي از وحي همچنان

ميدهد(جواديآملي2839 ،ج.)173 - 179/27 :

تشخيص تام و كامل راه دين مقدور وي
نيست(جواديآملي2839 ،ج.) 277/5 :
اگر عقل كافي ميبود خداوند پيش از فرستادن
رسوالن نيز بر مردم حجت داشت و براي اتمام

دين مبين اسالم ،ضامن سعادت فرد و اجتماع
است و ديني كه چنين ادعايي داشته باشد قطعاً براي
تضمين كمال و سعادت ،احكام و قوانين و برنامههاي
جامع نيز تدوين كرده است(جواديآملي2839 ،د.)177 :

حجت نميفرمود ...﴿ :لِئَالَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ

در مقام جمعبندي ميتوان گفت كه وحي و

بَعْدَ الرُّسُل( ﴾...النساء ... ) 277/تا براي مردم ،پس از

نبوت كه مهمترين رهآورد آن دين الهي است ،سهمي

[فرستادن] پيامبران ،در مقابل خدا [بهانه و] حجّتي

ويژه در رساندن انسانها به سعادت و كمال دارد.

نباشد...؛ عقل نيمي از حجت است نه تمام آن .از اين
رو براي اتمام حجت كافي نيست .نمونه ديگري از

چيستی كمال و سعادت از دیدگاه قرآن كریم

كبراي كلي ﴿يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ .

تعابير به كار رفته در قرآن كريم براي بيان كمال و

(البقرة )272/دشواريهايي است كه عقل برهاني

سعادت در قرآن كريم به شرح زير است :

انسان از ادراك خوبي و حسن آن عاجز است ،اما
دليل معتبر عقلي آن را پسنديده و سودمند معرفي

 -4خلود در بهشت

ميكند .چنانكه خداوند متعال در باره جهاد با كافران

آياتي همچون ﴿وَ أَمَّا الَّذينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدي نَ

ميفرمايد﴿ :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسي

فيها ما دامَتِ ال سَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِالَّ ما شاءَ رَبُّ كَ عَطاءً

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ

غَيْرَ مَجْذُوذٍ(﴾.هود ) 273/و اما كساني كه نيكبخت

هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ(﴾ .البقرة) 127/

شدهاند ،تا آسمانها و زمين برجاست ،در بهشت
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جاودانند ،مگر آنچه پروردگارت بخواهد[ .كه اين ]

انحطاط و هالكت نزديكترند(جواديآملي2839 ،د :

بخششي است كه بريدني نيست؛ ناظر بر اين مطلب

.)177

است .جالب اينكه در اين آيه "سعدوا" به عنوان فعل
مجهول آمده است .اين تعبير شايد اشاره لطيفي به

 -9حيات طيبه

اين نكته باشد كه انسان براي پيمودن راه سعادت تا

مهمترين آيه بر حيات طيبه اين آيه است﴿ :مَنْ عَمِ لَ

امداد و كمك الهي نباشد و او را در مسيرش ياري

صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً

ندهد ،پيروز نخواهد شد و بدون شك اين امداد و كمك

وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ﴾ .

تنها شامل كساني ميشود كه گامهاي نخستين را با اراده و
اختيار خود برداشتهاند و شايستگي چنين امدادي را پيدا
كردهاند(مكارم شيرازي.)183 - 189/9 :2851 ،
همچنين آياتي مثل ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ نْ

(النحل )95/هر كس  -از مرد يا زن  -كار شايسته كند
و مؤمن باشد ،قطعاً او را با زندگي پاكيزهاي ،حيا تِ
[حقيقي] بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام
ميدادند پاداش خواهيم داد؛ اصل

واژه "طيّب"

تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ .

چيزي است كه براي حواسّ لذّت آور است و نفس

(التوبة .)39/خدا براي آنان باغهايي آماده كرده است

و جان آدمي از آن لذّت ميبرد(راغب اصفهاني،

كه از زير [درختان] آن نهرها روان است و در آن

 .) 715 : 2121بر اساس آيه  95سوره نحل ،حيات

جاودانهاند .اين همان رستگاري بزرگ است؛ بر اين

طيبه ،حياتي ويژه و پاك و دلچسب در دنيا و پاداش

مطلب داللت دارد.

اخروي به نيكوترين وجه عمل در آخرت خواهد
بود .در سوره رعد آيه  19ميفرمايد﴿ :الَّذِينَ آمَنُوا وَ

 -2رسيدن به مقام قرب و حضور الهی

عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ﴾ كساني كه

آياتي همچون ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ .فِي مَقْعَدِ

ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهاند ،خوشا به

صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ (القمر ) 71 - 77/در حقيقت،

حالشان ،و خوش سرانجامي دارند؛ نيز براي مؤمنان با

مردم پرهيزگار در ميان باغها و نهرها .در قرارگاه

عمل صالح دو چيز يكي طوبي در دنيا و ديگري

صدق ،نزد پادشاهي توانا هستند؛ بر اين مطلب داللت

نيكويي بازگشت وعده فرموده است كه مراد از طوبي

دارد .به تعبير عالمه طباطبايي سعادت حقيقي بشر

همان حيات طيبه در دنياست ( زمخشري: 2175 ،

نزديكي به خداي سبحان است كه آن هم با عبوديت

788/1؛ قرشي .)118/7 : 2855 ،نعمت آزادي ،آشنا

و خضوع در برابر خداوندگار حاصل ميشود

بودن به شيوه صحيح زندگاني و قانعانه و ساده

(طباطبايي.)237/7 : 2897 ،

زيستن از مصاديق حيات طيب است(جواديآملي،

از آنجا كه كمال مطلق منحصراً براي ذات ربوبي

2839الف ) 217 :

است ،معيار كمال فردي و اجتماعي به ميزان قرب و

همانگونه كه در روايات معصومان عليهمالسالم

بعد به كمال مطلق است .هر فرد و جامعه به هر

حيات طيب به قناعت تفسير شده است(سيدرضي،

اندازه حلقه اتصال خويش را با منشأ صعود و كمال

 : 2857حكمت 119؛ بحراني.)171- 178/8 : 2127 ،

محكمتر سازد سعادتمندتر و به ميزان دوري از او به

شايان ذكر است كه در برابر حيات طيبه دنيوي،
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"معيشت ضنك" قرار دارد .به تعبير قرآن كريم ﴿وَ

الْعَظِيم( ﴾.التوبة ) 277/خدا از ايشان خشنود و آنان

مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِ كْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ

[نيز] از او خشنودند و براي آنان باغهايي آماده كرده

الْقِيامَةِ أَ عْمي(﴾.طه ) 211/و هر كس از ياد من دل

كه از زير [درختان] آن نهرها روان است .هميشه در

بگرداند ،در حقيقت ،زندگي تنگ [و سختي] خواهد

آن جاودانهاند .اين است همان كاميابي بزرگ.

داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور ميكنيم.
"ضنك" مصدر و براي مذكر و مؤنث در وصف
يكسان بكار ميرود .مقصود آيه اين است كه الزمه
ديانت ،قناعت و توكّل بر خدا و راضي بودن به


 -7نجات از عذاب
آياتي همچون ﴿ ...وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ .إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ( ﴾.الصافات ... )79 - 77/و ما هرگز عذاب

قضاي حقّ است و انسان ديندار از آنچه خدا به او

نخواهيم شد؟! راستي كه اين همان كاميابي بزرگ

داده به آساني و در كمال بخشش  -در راه خدا -

است؛ بر اين مطلب داللت دارد .شايان ذكر است كه

انفاق ميكند .از اين رو زندگانياش با خشنودي و

گاه به همراه نجات از دوزخ ،به ورود به بهشت هم

رفاه توأم است ،امّا كسي كه از دين اعراض كند،

اشاره شده است .براي نمونه ميتوان به آيه 237

حرص و آز بسيار بر او غلبه ميكند و چنان بخلي بر

سوره آلعمران اشاره كرد ...﴿ :فَمَنْ زُ حْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ

او مسلّط ميشود كه دستش را از انفاق باز ميدارد ،از

أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز ... ﴾...پس هر كه را از آتش به

تلخي

دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً كامياب شده

ميگذراند (طبرسي .)112/1 : 2855 ،مبتال شدن به

است...؛ ثمره عبوديت خداوند متعال ،نجات از

حرص و بخل ،غرق در دنيا شدن و بكلي از آخرت

غضب و عذاب الهي ،رسيدن به بهشت و خلود در

محروم گرديدن ،نمونههايي از معيشت ضنك

آن و مانند آن است.

اين

رو

زندگي

را

با

سختي

و

است (طيب.)223/9 :2853 ،

از اين رو نه تنها خودش فوز است ،بلكه اسباب،
علل و موجباتي كه زمينه را براي رسيدن به اين ثمره

 -1رسيدن به مقام رضا و جلب رضاي الهی

فراهم ميكند نيز فوز است(جواديآملي2833 ،الف :

آياتي همچون ﴿ ...وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ

.)893/8

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(﴾.التوبة ... )51 /و خشنودي خدا
بزرگتر است .اين است همان كاميابي بزرگ؛ بر اين

 -6دخول در رحمت الهی

مطلب داللت دارد .شايان ذكر است كه در برخي از

آياتي همچون ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحا تِ

آيات به رضايت طرفيني بنده با خدا و جاودانگي

فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِين ﴾

در بهشت اشاره شده است.

(الجاثية )87/و امّا كساني كه ايمان آورده و كارهاي

براي نمونه ميتوان به اين آيه اشاره كرد :

شايسته كردهاند ،پس پروردگارشان آنان را در جوار

﴿...رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَ نَّاتٍ تَجْرِي

رحمت خويش داخل ميگرداند .اين همان كاميابي

فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ

آشكار است؛ بر اين مطلب داللت دارد .ناگفته نماند،

تَحْتَهَا الْأَنْهارُ

خالِدِينَ

سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 4931
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ممكن است هر يك از دو نعمت نجات از دوزخ و

أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلما(﴾ ً.الطالق )21/خدا

ورود به بهشت مصداق دخول در رحمت الهي

همان كسي است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت

باشد(جواديآملي2833 ،الف.)177/8 :

زمين آفريد .فرمان [خدا] در ميان آنها فرود ميآيد ،تا

 -7جانشينی خدا در زمين
انسان از نگاه قرآن كريم ،خليفه خدا در زمين است و
براي وصول به چنين مقامي خلق شده است .به تعبير

بدانيد كه خدا بر هر چيزي تواناست و به راستي
دانش وي هر چيزي را در بر گرفته است .از مجموع
اين دو آيه استفاده ميشود كه انسان بايد عابدِ عالم
باشد .عبادت از آن عقل عملي و معرفت از آن عقل

قرآن كريم ﴿وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي

نظري اوست و هويت انسان را عقل نظري و عقل

الْأَرْضِ خَلِيفَة(﴾...البقرة )87/و چون پروردگار تو به

عملي او تشكيل ميدهد ،يعني انسان عالمِ عابد ،انسان

فرشتگان گفت« :من در زمين جانشيني خواهم

به مقصد رسيده است(جواديآملي.)77- 77 :2835 ،

گماشت»...؛ در انسان دو وصف ذاتي وجود دارد.

اندكي تأمل در مفهوم اين آيات و آنچه مشابه آن

يكي اينكه از لحاظ درجه هستي موجودي ناقص

است ،نشان ميدهد كه هيچ تضاد و اختالفي در ميان

است و ديگر اينكه داراي استعداد و قابليت خالفت

آنها نيست ،در واقع بعضي هدف مقدماتي ،بعضي

الهي و جانشيني خدا در زمين است.

متوسط و بعضي هدف نهايياند و بعضي نتيجه آن.

اگر خالفت متعين به انسان است ،قوه و قابليت

هدف اصلي همان "عبوديت" است كه در آيات مورد

هم در او قرار داده شده و ميتواند به آن مقام راه

بحث به آن اشاره شده است .مسئله "علم و دانش"

يابد .وصول به اين مقام كه كمال و سعادت انسان

اهدافي هستند كه در مسير عبوديت قرار ميگيرند و

بشمار ميآيد ،براي همه افراد به اندازه استعدادشان

"رحمت واسعه خداوند" نتيجه اين عبوديت است

فراهم است(جواديآملي2833 ،ب.)115 :

(مكارم شيرازي.)837- 835/11 :2851 ،

 -5علم و آگاهی از قدرت و علم خداوند
خداوند متعال ،انسان را براي عبادت آفريده است .به
تعبير قرآن كريم ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ
لِيَعْبُدُون﴾(الذاريات ) 77/و جنّ و انس را نيافريدم جز

به عبارتي سعادت و كمال آدمي خداشناسي،
بندگي و كسب فضايل اخالقي است .بشر بدون
توحيد ،وحي و نبوت جهت نابودي خويش قدم بر
ميدارد(جواديآملي2839 ،ج .)117/27 :



براي آنكه مرا بپرستند؛ حصر موجود در آيه ،ناظر به

نقش امکانات مادي در كمال و سعادت آدمی

آن است كه انسان نبايد غير خدا را بپرستد و فقط

امكانات مادي و سرمايه هاي دنيايي اگر وسيلهاي

بايد خدا را بپرستد .اما معنايش اين نيست كه كمال

براي تكامل معنوي و ابزاري براي حركت در مسير

انسان فقط در عبادت اوست و در معرفت ،علم و

عبوديت خدا باشد ،ميتواند مصداقي براي فوز باشد

حكمت او نيست .خداوند متعال در باره علم فرمود :

و گرنه وزر و وبالي است كه بر ظلمت آدمي

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْ أَرْضِ مِثْلَهُ نَّ

ميافزايد و او را در گردابهاي تاريك نفساني بيشتر

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ

فرو ميبرد(جواديآملي2833 ،الف .)893/8 :
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چيزهايي كه نعمتش ميشماريم ،وقتي نعمت

روز قيامت [نيز] خاصّ آنان ميباشد ».اينگونه آيات

هستند كه با غرض الهي از خلقت آنها براي انسان

[خود] را براي گروهي كه ميدانند به روشني بيان

موافق باشد .به تعبير عالمه طباطبايي ،آنچه خداي

ميكنيم.

تعالي براي بشر خلق كرده ،بدين جهت خلق كرده كه

بر اساس آيات قرآن كريم ،حيات واقعي در

او را مدد كند در اينكه راه سعادت حقيقي خود را

آخرت است ﴿...وَ إِنَّ ال دَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوان﴾ ...

طي كند و سعادت حقيقي بشر نزديكي به خداي

(العنكبوت ... )71/و زندگي حقيقي همانا [در] سراي

سبحان است كه آن هم با عبوديت و خضوع در برابر

آخرت است...؛ در نگاه دين مبين اسالم ،انسان بايد

خداوندگار حاصل ميشود .هر چيزي كه انسان در آن

دنيا و آخرت را با هم و دنيا را در جهت آخرت خود

تصرف ميكند تا به قرب خدا و رضاي او برسد،

جستجو كند .هرگز منافع انسان محدود به منافع

براي بشر نعمت است و اگر مطلب برعكس شد ،آن

دنيوي و مادي نميشود ،بلكه تنها بايد سهمي از

چيز نقمت ميشود ،پس هر چيزي في نفسه براي

مواهب دنيوي و آن نيز در جهت حيات جاودان خود

انسان نه نعمت است و نه نقمت (طباطبايي: 2897 ،

داشته باشد﴿ .وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال

.)237- 232/7

تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا(﴾...القصص ) 55/و با آنچه

توجه به آيات ذيل بيانگر اين مطلب است كه

خدايت داده سراي آخرت را بجوي و سهم خود را

دنيا ارزش منفي ندارد ،بلكه وسيله و فرصتي براي

از دنيا فراموش مكن...

دنيا براي رسيدن به آخرت است.

اصول سياستگذاري فرهنگی حضرت موسی عليهالسالم

رسيدن به سعادت اخروي است .به عبارتي مطلوبيت
الف﴿ :يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَ لَّ

اصل در لغت به معناي ريشه ،پايه ،اساس ومبناي هر

اللَّهُ لَكُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدين ﴾

چيزي است (ابنمنظور ،)25/22 : 2121 ،به طوري كه

(المائدة )35/اي كساني كه ايمان آوردهايد ،چيزهاي

اگر پايه و قاعده از بين برود ،آن چيز هم از بين

پاكيزهاي را كه خدا براي [استفاده] شما حالل كرده،

خواهد رفت .مثالً اصل ديوار ،پي و پايه آن است.

حرام مشماريد و از حدّ مگذريد ،كه خدا از حدّ

ذيالً به مهمترين اصول سياستگذاري فرهنگي

گذرندگان را دوست نميدارد.

حضرت موسي عليهالسالم اشاره ميشود :

ب﴿ :قُلْ مَ نْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَ جَ لِعِبادِ هِ وَ
الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ(﴾.األعراف) 81/
[اي پيامبر] بگو« :زيورهايي را كه خدا براي

اصل مبارزه با ماديگرایی و ارزشهاي غير الهی
يكي از مهمترين عوامل انحراف بنياسرائيل ،حس
ماديگرايي اين قوم است .ذيالً به چند مصداق از
ماديگرايي و توجه به محسوسات بنياسرائيل اشاره ميشود:

بندگانش پديد آورده و [نيز] روزيهاي پاكيزه را چه

 -4عبور از رود نيل

كسي حرام گردانيده؟» بگو« :اين [نعمتها] در

هنگامي كه موسي عليهالسالم و قومش از مصر بيرون

زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آوردهاند و

رفتند و رود نيل به اذن الهي بر ايشان شكافته شد و

 65دوفصلنامه مطالعات روششناسی دینی

سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 4931

آنان به سالمت از آن عبور كردند و فرعون و

«اين خداى شما و خداى موسى است ،و [پيمان خدا

جنودش غرق شدند ،موسي عليهالسالم و قومش به

را] فراموش كرد».

عدهاي برخورد كردند كه مشغول پرستش اصنامي
بودند .در اين لحظه ،بنياسرائيل كه اندكي قبل معجزه
دريا را ديده بودند ،به موسي عليهالسالم گفتند﴿ :وَ
جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى
أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ

 -9ماجراي دیدن خداوند با چشم سر
يكي از درخواستهاي عجيب بنياسرائيل از موسي
عليهالسالم كه نشانه حسگرايي آنان است،
درخواست ديدن خداست .آنان با جسارت تمام به

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ( ﴾.االعراف ) 283/و فرزندان اسرائيل

موسي عليهالسالم ميگويند ﴿ :يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ

را از دريا گذرانديم .تا به قومى رسيدند كه بر

تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِ نْ

[پرستش] بتهاى خويش همت مىگماشتند .گفتند :
«اى موسى ،همانگونه كه براى آنان خدايانى است،
براى ما [نيز] خدايى قرار ده ».گفت« :راستى شما
گروهى هستيد كه نادانى مى كنيد».
 -2ماجراي گوساله سامري
موسي عليهالسالم براي خلوت با خداوندگار خود به
مدت سي شب به ميقات رفت .خداوند ،وعده اولي
سي شبه وي را به چهل شب تحويل و تمديد كرد.
در اين ده روز و در فرصتي كه موساي كليم به
مناجات و دريافت تورات براي اداره كشور و رهبري
همه جانبه امت توحيدي اشتغال داشت ،سامري از
ضعف فكري بنياسرائيل سوء استفاده كرد و بساط

ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَة…﴾(النساء )278/اهل كتاب
از تو مىخواهند كه كتابى از آسمان [يكباره] بر آنان
فرود آورى .البتّه از موسى بزرگتر از اين را خواستند
و گفتند« :خدا را آشكارا به ما بنماى...».
 -1جریان قارون
يكي از نمونههاي بارز دنيا طلبي و غرور ،جريان
قارون است .خداوند ميفرمايد كه قارون يكي از
ثروتمندان قوم موسي عليهالسالم بود .ما امكانات و
ثروت كالن به او داديم و بدين وسيله او را آزموديم.
﴿إِنَّ قارُونَ كانَ مِ نْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِ نَ
الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفا تِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْ عُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّة﴾...

گوسالهپرستي را براي آنان گسترد(جواديآملي،

(القصص )57/قارون [ هم] از قوم موسى بود كه بر

2839ج.)897/1 :

آنها ستم كرد و آن قدر گنجينه به او داده بوديم كه

بنياسرائيل كه تحمل و طاقت دوري موسي عليهالسالم
را نداشتند ،آيين گوسالهپرستي را پذيرفتند﴿ .فَأَخْرَ جَ

[حمل] صندوقهاى آن گروه نيرومند را هم خسته
مىكرد…؛ دانش اقتصاد او به جاي آن كه او را
قدرشناس نعمت خدا كند ،او را واداشت تا بگويد :

لَهُمْ عِجْالً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى

﴿ ...إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي(﴾...القصص... ) 53/

فَنَسِيَ(﴾.طه )33/پس براى آنان پيكر گوسالهاى كه

اين [ثروت] كه در اختيار من قرار گرفته ،نتيجه

صدايى داشت بيرون آورد و [او و پيروانش] گفتند :

كاردانى من است(...،جواديآملي2839 ،ج.)298/8 :
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عده زيادي از بنياسرائيل شيفته ثروت بيكران

موارد مذكور در صحيفه موسي عليهالسالم جدا شدن

قارون شده بودند و او را صاحب بهره عظيم

از دنيا و توجه به معاد و آخرت است﴿ .بَلْ تُؤْثِرُونَ

ميدانستند .قرآن كريم با گزارش اين جريان ،نشانه

الْحَياةَ الدُّنْيا .وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى .إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُ فِ

ديگري از حس ماديگرايي آنان را به ما نشان داده

الْأُولى .صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى(﴾.االعلي) 27- 29/

است﴿ .فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ
عَظِيم(﴾.القصص ) 59/پس [ قارون] با كوكبه خود بر

ليكن [شما] زندگى دنيا را بر مىگزينيد .با آنكه
[جهان] آخرت نيكوتر و پايدارتر است .قطعاً در
صحيفه هاى گذشته اين [معنى] هست ،صحيفههاى
ابراهيم و موسى.

قومش نمايان شد .كسانى كه خواستار زندگى دنيا
بودند گفتند« :اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده

اصل استقالل و آزادي

به ما [ هم] داده مىشد ،واقعاً او بهره بزرگى [از

از آيات قرآن كريم استفاده ميشود كه نجات

ثروت] دارد».
 -7جریان طالوت

مستضعفان ،يكي از مأموريتهاي اصلي حضرت
موسي عليهالسالم بوده است﴿ .وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ
فِرْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ .أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللَّهِ إِنِّي

خداوند فردي را به نام طالوت براي فرماندهي سپاه

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين( ﴾.الدخان )25- 23/و به يقين ،پيش از

بنياسرائيل برميگزيند ،اما بنياسرائيل ماديگرا و مال

آنان قوم فرعون را بيازموديم و پيامبرى بزرگوار

دوست معيار ديگري دارند و ميگويند ...﴿ :نَحْ نُ

برايشان آمد كه [به آنان گفت« ]:بندگان خدا را به من

أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمال﴾...
(البقرة ... )115/ما به پادشاهى از وى سزاوارتريم و
به او از حيث مال ،گشايشى داده نشده است؟...
موارد پيش گفته داللت بر حس ماديگرايي و
توجه بنياسرائيل به محسوسات دارد .البته چنين

بسپاريد ،زيرا كه من شما را فرستادهاى امينم.
بنياسرائيل قومي بودند كه توسط فرعون به
استضعاف كشيده شده بودند﴿ .وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي نَ
كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْ أَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا
فِيها(﴾...االعراف )285/و به آن گروهى كه پيوسته

حسي ميتواند در تمامي جوامع به صورت افراطي

تضعيف مىشدند[ ،بخشهاى] باختر و خاورى

ظاهر گردد و رفتار آنان را مشابه رفتار بنياسرائيل

سرزمين [فلسطين] را  -كه در آن بركت قرار داده

سازد .مسئوالن نهادها و سازمان هاي تربيتي و

بوديم  -به ميراث عطا كرديم...؛ سياست اصلي

فرهنگي در يك جامعه اسالمي ميبايست به اين

فرعون در حكومت بر بنياسرائيل ،ايجاد تفرقه ميان

نكته عنايت داشته باشند كه گرايش افراطي افراد

آنان و استضعاف آنان بوده است و با اين شيوه آنان

جامعه به محسوسات و امور مادي موجب انحرافات

را استثمار ميكرده است﴿ :إِنَّ فِرْعَوْنَ عَال فِي الْأَرْ ضِ

عميق عقيدتي و سياسي در جامعه ميشود و جامعه

وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُم﴾...

اسالمي را به سمت انحطاط سوق ميدهد .يكي از

(القصص ) 1/فرعون در سرزمين [مصر] سر
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برافراشت ،و مردمِ آن را طبقه طبقه ساخت طبقهاى از

ذائقهها و عاليق مخاطبان مستلزم بكارگيري انواع

آنان را زبون مىداشت...؛ فرعون ،قوم خود را تحميق

روش هاي ارتباطي است.

كرد و عقول آنها را سبك شمرد و از وى اطاعت

پيامبران متناسب با شرايط مختلف از ابزارها و

كردند﴿ .فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً

روش هاي مختلف فرهنگي و ارتباطي براي تبليغ بهره

فاسِقِينَ(﴾.الزخرف )71/و [با تبليغات باطل خويش ]

ميبردند .نحوه استفاده پيامبر از قرآن كريم به عنوان

قومش را به سبكسرى كشاند و مطيع او شدند زيرا

مهمترين ابزار فرهنگي و ارتباطي خود ،مبين اين

گروهى منحرف بودند؛ اصوالً راه و رسم همه

اصل اصيل است كه در سياستگذاري فرهنگي و

حكومتهاى جبار و فاسد اين است كه براى ادامه

ارتباطي بايد به جوهره وجودي انسان و ابعاد و

خودكامگى بايد مردم را در سطح پايينى از فكر و

جودي او توجه شايسته شود .برنامههاي فرهنگي

انديشه نگهدارند و با انواع وسائل آنها را تحميق

بايستي ساحتهاي مختلف وجود انسان را در نظر

كنند ،آنها را در يك حال بيخبرى از واقعيتها فرو

بگيرند .به طور مثال برنامه ها نبايد تنها پاسخگوي بعد

برند و ارزشهاى دروغين را جانشين ارزشهاى

عاطفي و احساسي مخاطب باشند و وجه عقالني او

راستين كنند و دائماً آنها را نسبت به واقعيتها

را ناديده بگيرند و يا بالعكس .لذا همواره بايد

شستشوى مغزى دهند .زيرا بيدار شدن ملتها و

مهمترين اصل راهبردي اسالم يعني اعتدال را در

آگاهى و رشد فكرى ملتها بزرگترين دشمن

فرايند سياستگذاريها لحاظ نمائيم﴿ .وَ ابْتَغِ فِيما

حكومتهاى خودكامه و شيطانى است كه با تمام قوا

آتاكَ اللَّهُ ال دَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ

با آن مبارزه مىكنند! اين شيوه فرعونى يعنى

أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ ال تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْ ضِ

استخفاف عقول با شدت هرچه تمامتر در عصر و

إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُفْسِدِين(﴾.القصص )55/و با آنچه

زمان ما بر همه جوامع فاسد حاكم است(مكارم

خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را

شيرازي.)33/12 :2851 ،

از دنيا فراموش مكن ،و چنانكه خدا به تو نيكى كرده
نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران

اصل اعتدال و پرهيز از افراط و تفریط

را دوست نمىدارد.

جامعه مدّ نظر اسالم ،جامعهاي است كه در بازيابي
هويت انساني و جمعي خود نبايد دچار افراط و

اصل اميد بخشيدن و ترسيم آیندهاي روشن

تفريط باشد .سياستگزاران جامعه اسالمي ميبايست

حضرت موسي عليهالسالم به قوم بنياسرائيل كه

انساني را تربيت كنند كه با شناخت صحيح و دقيق از

سخت در تنگنا قرار گرفتهاند ،اميد ميبخشد و

هويت انساني خود و شناخت صحيح از ظرفيتها و

آيندهاي روشن را برايشان ترسيم ميكند ...﴿ .قالَ

تواناييهاي روحي و جسمي بتواند بدرستي و بدون

عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْ ضِ

لغزش در مسير بندگي و طاعت خداوند گام بردارد.

فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ( ﴾.االعراف.) 219/

سياستگزاران فرهنگي و ارتباطي بايد به اين مسئله

 ...گفت « :اميد است كه پروردگارتان دشمن شما را

توجه داشته باشند كه بستر فرهنگي جهان امروز و

هالك كند و شما را روى زمين جانشين [آنان] سازد
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آن گاه بنگرد تا چگونه عمل مىكنيد ».در جايي

و قوم موسى پس از [عزيمت] او ،از زيورهاى خود

ديگر ،هنگامي كه دو گروه  -سپاه حضرت موسي

مجسّمه گوسالهاى براى خود ساختند كه صداى گاو

عليهالسالم) و سپاه فرعون  -يكديگر را ديدند ،كالم

داشت...؛ آن حضرت ،پس از اطالع از اين جريان،

حضرت مايه آرامش ديگران است.

عامل انحراف را بكلي طرد كرد و ابزار انحراف را

﴿فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَ كُونَ .

آتش زد و خاكسترش را به دريا ريخت تا حساب

قالَ كَالَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين(﴾.الشعراء )72- 71/چون

كار دست ديگران آيد ﴿ .قالَ فَاذْ هَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ

دو گروه ،همديگر را ديدند ،ياران موسى گفتند « :ما

أَنْ تَقُولَ ال مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَ انْظُرْ إِلى

قطعاً گرفتار خواهيم شد ».گفت« :چنين نيست ،زيرا

إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ

پروردگارم با من است و به زودى مرا راهنمايى

نَسْفاً(﴾.طه ) 95/گفت« :پس برو كه بهره تو در زندگى

خواهد كرد ».توكل بر خداوند متعال يكي ديگر از

اين باشد كه [به هر كه نزديك تو آمد] بگويى[ :به

مصاديق اميدبخشي در آموزه هاي حضرت موسي

من] دست مزنيد و تو را موعدى خواهد بود كه

عليهالسالم است﴿ .وَ قالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ

هرگز از آن درباره تو تخلف نخواهد شد ،و [اينك ]

بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِين(﴾.يونس )31/و

به آن خدايى كه پيوسته مالزمش بودى بنگر ،آن را

موسى گفت « :اى قوم من ،اگر به خدا ايمان آوردهايد،

قطعاً مىسوزانيم و خاكسترش مىكنيم [و] در دريا

و اگر اهل تسليم هستيد بر او توكّل كنيد».

فرومىپاشيم».
ذات باري تعالي هم در مقابل اين انحراف تنها

روشهاي سياستگذاري فرهنگی حضرت موسی عليهالسالم

زماني توبه قوم را قبول كرد كه همديگر را بكشند و

در ادامه به مهمترين روشهاي سياستگذاري فرهنگي

خونشان بر زمين ريخته شود﴿ .وَ إِذْ قالَ مُوسى لِ قَوْمِ هِ

حضرت موسي عليهالسالم اشاره ميشود:

يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْ عِجْلَ فَتُوبُوا إِلى

 -4مبارزه قاطع با جریان انحرافی
جريانات انحرافي همواره در طول تاريخ وجود
داشته و دارد .يكي از جريانات مهم تاريخ بنياسرائيل
كه در چند جاي قرآن كريم بدان اشاره شده است،
ماجراي فتنه سامري است .در جريان گوساله سامري
كه در غياب حضرت موسي عليهالسالم رخ داد ،قوم
بنياسرائيل منحرف گشتند﴿ .قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ
مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِي( ﴾.طه )37/فرمود« :در

بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُم(﴾...البقرة ) 71/و چون موسى به
قوم خود گفت« :اى قوم من ،شما با [به پرستش ]
گرفتن گوساله ،بر خود ستم كرديد ،پس به درگاه
آفريننده خود توبه كنيد و [خطاكاران] خودتان را به
قتل برسانيد...؛ استفاده ميشود در صورت برخورد
منعطف و سازشكارانه با جريانات انحرافي تنها ريشه
به تيشه حكومت زدهايم و در برخورد با اينگونه
جريانات جاي هيچگونه مسامحه و بخشش نيست.

حقيقت ،ما قوم تو را پس از [عزيمت] تو آزموديم و

 -2دعوت به اتحاد و نهی از تفرقه

سامرى آنها را گمراه ساخت﴿ ».وَ اتَّخَ ذَ قَوْمُ مُوسى مِ نْ

در قرآن كريم آيات زيادي را ميتوان يافت كه در

بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْالً جَسَداً لَ هُ خُوار(﴾...االعراف) 213/

آنها به مسئله وحدت اشاره شده است .براي نمونه به
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چند مورد اشاره ميشود﴿ :وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً

 ...و موسى [هنگام رفتن به كوه طور] به برادرش

وَ ال تَفَرَّقُوا(﴾...آلعمران ) 278/و همگى به ريسمان

هارون گفت« :در ميان قوم من جانشينم باش ،و [كار

خدا چنگ زنيد ،و پراكنده نشويد...؛ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

آنان را] اصالح كن و راه فسادگران را پيروى مكن».

إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم( ﴾...الحجرات )27/در
حقيقت مؤمنان با هم برادرند ،پس ميان برادرانتان را
سازش دهيد...
محور وحدت در ديدگاه قرآني توحيد است .
يكي از مهمترين نكاتي كه قرآن كريم در موارد
گوناگون در باره بنياسرائيل مطرح ساخته ،بحث
تفرقه است .حضرت موسي عليهالسالم به عنوان
پيامبري اولوالعزم اين مسئله را بخوبي درك كرده بود
و از همين رو هنگامي كه براي ميقات با خداوند به
كوه طور ميرود ،و هارون عليهالسالم را به عنوان

استفاده ميشود كه اصالح و عدم تبعيت از راه
مفسدان عوامل جلوگيري از تفرقه هستند.
مديران و سياستگذاران جامعه اسالمي موظفند
تمام تالش و همت خود را براي جلوگيري از تفرقه
و گروه گروه شدن افراد جامعه بكار گيرند .رسول
مكرم اسالم صلي اهلل عليه و آله نيز با توجه به همين
مطلب در برخورد با بنياسرائيل ،دعوت به وحدت
ل يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا
مينمايد ﴿ :قُ ْ
وَ بَيْنَكُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّخِ ذَ
بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّه (﴾...آلعمران )71/بگو :

جانشين خود قرار ميدهد يك سفارش بسيار مهم به

«اى اهل كتاب ،بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما

هارون عليهالسالم ميكند و آن اين است كه مبادا ميان

يكسان است بايستيم كه :جز خدا را نپرستيم و چيزى

قوم تفرقه افتد .شاهد اين مدعا اين آيه از قرآن كريم

را شريك او نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را

است كه حضرت هارون عليهالسالم خطاب به

به جاى خدا به خدايى نگيرد...».

حضرت موسي عليه السالم ميگويد ﴿ :قالَ يَا بْنَ أُمَّ ال
تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ ال بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ
بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي( ﴾.طه )91/گفت « :اى
پسر مادرم ،نه ريش مرا بگير و نه [موى] سرم را ،من
ترسيدم بگويى :ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى و

 -9تذكر
مفهوم ذكر يكي از مهمترين مفاهيم كاربردي در
عرصه هدايت افراد و جوامع بشري است .قرآن كريم
به عنوان سخن خالق انسان ،تأكيد زيادي بر آن داشته

سخنم را مراعات نكردى .از عبارت"لم ترقب قولي"

است .يكي از مهمترين مأموريتهاي حضرت موسي

فهميده ميشود كه سفارش اصلي حضرت موسي

عليهالسالم تذكر دادن بوده است ...﴿ .وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ

عليهالسالم به حضرت هارون عليهالسالم اين بوده كه

اللَّه﴾(ابراهيم ... )7/و روزهاى خدا را به آنان

مبادا ميان قوم تفرقه افكني .با توجه به آيهاي ديگر كه
در آن حضرت موسي عليهالسالم هنگام رفتن به كوه
طور به حضرت هارون عليهالسالم ميگويد ...﴿ :وَ
قالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ ال
تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾(االعراف)211/

يادآورى كن ...آن حضرت براي متذكر شدن فرعون
به سراغ او ميرود﴿ :فَقُوال لَهُ قَوْالً لَيِّناً لَ عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ
يَخْشى(﴾.طه ) 11/و با او سخنى نرم گوييد ،شايد كه
پند پذيرد يا بترسد.
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الگوي سياستگذاري فرهنگی در قرآن كریم
اما ذكر در كساني اثر ميكند كه خاشع باشند .

راه خدا و در راه ضعيفان از مردان و زنان و

﴿سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى( ﴾.االعلي )27/آن كس كه ترسد،

كودكانى...؛ استفاده ميشود كه جهاد در راه نجات

بزودى عبرت گيرد.

مستضعفان همانند جهاد در راه خدا واجب

نيكو سخن گفتن و با نرمي رفتار كردن و از

است(مصطفوي .)82/5 :2877 ،حضرت موسي عليهالسالم

خشونت و درشتي در روش و منش پرهيختن ،در

ابتدا به سراغ حاكم بنياسرائيل ميرود تا شايد او را

درجهاي از اهميت است كه به موسي و هارون امر

هدايت نمايد و از طريق اصالح رأس حكومت ،باقي

ميشود كه با فرعون به نرمي سخن بگويند .نيز در

نيز اصالح گردند .با تدبر در آيات متعددي كه

آيه  7سوره ابراهيم ميخوانيم ﴿ :إِذْ قالَ مُوسى لِ قَوْمِ هِ

خداوند صحنه گفتگوي حضرت موسي عليهالسالم و

اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِ نْ آلِ فِرْعَوْنَ

فرعون را به تصوير مي كشد .در مي يابيم كه آن

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ
نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَالءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيم ﴾.و [به خاطر
بياور] هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت « :نعمت
خدا را بر خود به ياد آوريد ،آنگاه كه شما را از
فرعونيان رهانيد[ ،همانان] كه بر شما عذاب سخت
روا مىداشتند ،و پسرانتان را سر مىبريدند و زنانتان

حضرت قصد جدي هدايت فرعون را داشته است و
اساساً اولين مأموريت حضرت هم همين بوده است.
﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَ
مَالئِه(﴾...الزخرف )17/و همانا موسى را با نشانههاى
خويش به سوى فرعون و سرانِ [قوم] او روانه
كرديم...؛ و در جاي ديگر ميفرمايد  ...﴿ :فِي تِسْعِ

را زنده مىگذاشتند ،و در اين [امر] براى شما از

آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِه(﴾...النمل ... ) 21/از [جمله ]

جانب پروردگارتان آزمايشى بزرگ بود.

نشانههاى نُهگانهاى است [كه بايد] به سوى فرعون و

حضرت موسي عليهالسالم هم هدف را نشان

قومش [ببرى] ...بر اساس آيات قرآن كريم ،فرعون،

ميدهد ﴿الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين ﴾.و هم راه رسيدن به آن را

فردي برتري جوينده و از اسراف كنندگان بود﴿ .مِ نْ

﴿قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّ هِ

فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُ سْرِفِين(﴾.الدخان )82/از

يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين﴾.

[دستِ] فرعون كه متكبّرى از افراطكاران بود.

(االعراف )213/موسى به قوم خود گفت« :از خدا

در قرآن كريم از فرعون و سران قوم او به عنوان

يارى جوييد و پايدارى ورزيد ،كه زمين از آ نِ

قومي مستكبر و برتري جوينده﴿ :إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَالئِ هِ

خداست آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد

فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً عالِين(﴾.المؤمنون ) 17/به سوى

مىدهد و فرجام [نيك] براى پرهيزگاران است».

فرعون و سران [قوم] او ،ولى تكبر نمودند و مردمى
گردنكش بودند؛ مستكبر و مجرم  ...﴿ :إِلى فِرْعَوْنَ وَ

 -1اصالح رأس حکومت

مَالئِهِ بِآياتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِين﴾ .

از آياتي همچون ﴿وَ ما لَكُمْ ال تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ

(يونس ... ) 57/به سوى فرعون و سران [قوم] وى

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدان﴾...

فرستاديم[ ،ولى آنان] گردنكشى كردند و گروهى

(النساء )57/و چيست شما را كه كارزار نمىكنيد در

تبهكار بودند .طغيانگر﴿ :اذْ هَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّ هُ
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طَغى(﴾.طه )11/به سوى فرعون برو كه او به سركشى

خود و حجّتى آشكار فرستاديم ،به سوى فرعون و هامان و

برخاسته است .منكران معجزات حضرت موسي

قارون[ ،امّا آنان] گفتند« :افسونگرى شيّاد است».

عليهالسالم به رغم داشتن يقين به آن ﴿وَ جَحَدُوا بِها وَ
اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ
الْمُفْسِدِين(﴾.النمل )21/و با آنكه دلهايشان بدان يقين
داشت ،از روى ظلم و تكبّر آن را انكار كردند .پس

ساحر يا مجنون﴿ :وَ فِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى
فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ .فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ
مَجْنُون﴾ (الذاريات )83- 89/و [نيز] در [ماجراى ]

ببين فرجام فسادگران چگونه بود .افتراء زننده ﴿ :وَ لَقَ دْ

موسى ،چون او را با حجّتى آشكار به سوى فرعون

آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ

گسيل داشتيم .پس [فرعون] با اركان [دولت] خود

جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى

روى برتافت و گفت[ « :اين شخص ]،ساحر يا

مَسْحُوراً﴾(االسراء ) 272/و در حقيقت ،ما به موسى نُه

ديوانهاى است».

نشانه آشكار داديم  -پس ،از فرزندان اسرائيل بپرس -
آنگاه كه نزد آنان آمد ،و فرعون به او گفت « :اى

تبديل دين و اظهار فساد در زمين ...﴿ :إِنِّي أَخا فُ

موسى ،من جداً تو را افسونشده مىپندارم ،».برتري

أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَساد ﴾

جو و اسراف كننده﴿ :وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَ

(غافر ... )17/من مىترسم آيين شما را تغيير دهد يا

إِنَّهُ لَمِنَ الْمُ سْرِفِين(﴾.يونس ... ) 38/و در حقيقت،

در اين سرزمين فساد كند.

فرعون در آن سرزمين برترىجوى و از اسرافكاران
بود .مقلد كوركورانه از آباء و اجداد ﴿ :قالُوا أَ جِئْتَنا
لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا(﴾...يونس ... )53/گفتند :
«آيا به سوى ما آمدهاى تا ما را از شيوهاى كه

سخريه﴿ :وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَ
مَالئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ .فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا
إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُون(﴾.الزخرف ) 17-15/و همانا

پدرانمان را بر آن يافتهايم بازگردانى .كافر مكذب :

موسى را با نشانههاى خويش به سوى فرعون و

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب(﴾.البروج ) 29/بلكه آنان

سرانِ [قوم] او روانه كرديم .پس گفت « :من فرستاده

كه كافر شدهاند در تكذيباند.

پروردگار جهانيانم ».پس چون آيات ما را براى آنان

بر اساس آيات قرآن كريم عكس العمل فرعون و
فرعونيان در برابر دعوت حضرت موسي عليهالسالم،
طرح موارد ذيل بود:

آورد ،ناگهان ايشان بر آنها خنده زدند.
فريبكاري ﴿ :وَ نادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ هِ قالَ يا قَوْمِ أَ
لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَال

ساحر كذاب﴿ :وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَ

تُبْصِرُونَ .أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ ه ذَا الَّ ذِي هُوَ مَهِينٌ وَ ال يَكادُ

سُلْطانٍ مُبِينٍ .إِلى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالُوا سا حِرٌ

يُبِينُ .فَلَوْ ال أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِ نْ ذَ هَبٍ أَوْ جاءَ مَعَ هُ

كَذَّابٌ(﴾.غافر .)18- 11/و به يقين ،موسى را با آيات

الْمَالئِكَةُ مُقْتَرِنِين﴾(الزخرف )72- 78/و فرعون در
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الگوي سياستگذاري فرهنگی در قرآن كریم
[ميان] قوم خود ندا داد [و] گفت« :اى مردم [كشور]

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم(﴾...الصف )7/و [ياد كن] هنگامى را

من ،آيا پادشاهى مصر و اين نهرها كه از زير [كاخ -

كه موسى به قوم خود گفت« :اى قوم من ،چرا آزارم

هاى] من روان است از آنِ من نيست؟ پس مگر

مىدهيد ،با اينكه مىدانيد من فرستاده خدا به سوى

نمىبينيد؟ آيا [نه] من از اين كس كه خود بىمقدار

شما هستم؟» ...همه را با خود قوم در ميان ميگذارد.

است و نمىتواند درست بيان كند بهترم؟ پس چرا بر

نيز در جريان پيشنهاد قرار دادن اصنامي براي آنها

او دستبندهايى زرّين آويخته نشده؟ يا با او فرشتگانى

مستقيماً به آسيبشناسي رفتار آنان ميپردازد﴿ :وَ

همراه نيامدهاند؟

جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى
أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ

 -7تعامل مستقيم با مردم
در آيات مربوط به تعامالت حضرت موسي عليه -
السالم و قومش بوضوح مشاهده ميشود كه حضرت
موسي عليهالسالم در تعامل با قوم هيچگونه واسطهاي
را قرار نميدهد و همواره خطاب او به تمام مردم قوم
است .فقط در يك مورد است كه حضرت موسي
عليهالسالم با اصحابش سخن ميگويد و در آنجا هم
آغاز كننده سخن همان اصحاب هستند ﴿ .فَلَمَّا تَراءَا
الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ .قالَ كَالَّ إِنَّ
مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين(﴾.الشعراء .)72- 71/چون دو گروه،
همديگر را ديدند ،ياران موسى گفتند « :ما قطعاً
گرفتار خواهيم شد ».گفت« :چنين نيست ،زيرا
پروردگارم با من است و به زودى مرا راهنمايى
خواهد كرد ».آن حضرت ،وقتي هدايت ميكند ﴿ :قالَ

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون( ﴾.االعراف ) 283/و فرزندان اسرائيل
را از دريا گذرانديم .تا به قومى رسيدند كه بر
[پرستش] بتهاى خويش همت مىگماشتند .گفتند :
«اى موسى ،همانگونه كه براى آنان خدايانى است،
براى ما [نيز] خدايى قرار ده ».گفت« :راستى شما
گروهى هستيد كه نادانى مى كنيد».

بحث و نتيجهگيري
غايت نظام اسالمي ،ساختن انسان و جامعه اسالمي به
منظور رساندن انسانها به سعادت اين جهاني و آن
جهاني است .خلود در بهشت ،رسيدن به مقام قرب و
حضور الهي ،حيات طيبه ،رسيدن به مقام رضا و
جلب رضاي الهي ،نجات از عذاب ،دخول در
رحمت الهي ،جانشيني خدا در زمين ،علم و آگاهي

مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا(﴾...االعراف) 213/

از قدرت و علم خداوند ،از مهمترين تعابير بكار

موسى به قوم خود گفت« :از خدا يارى جوييد و

رفته در قرآن كريم براي بيان سعادت و كمال آدمي

پايدارى ورزيد ،...زماني كه شكايت ميكند﴿ :وَ إِذْ

است .مبارزه با ماديگرايي و ارزشهاي غير الهي،

قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِ مَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

استقالل و آزادي ،اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط و
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اميد بخشيدن و ترسيم آيندهاي روشن از مهمترين اصول
سياستگذاري فرهنگي حضرت موسي عليهالسالم است.

سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 4931
______ (2839ج) .تسنيم :تفسير قرآن كريم .قم:
نشر اسراء.

مبارزه قاطع با جريان انحرافي ،دعوت به اتحاد و
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مستقيم با مردم از مهمترين روش هاي سياستگذاري
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فرهنگي حضرت موسي عليهالسالم است.

مبادي اخالق در قرآن .به كوشش حسين شفيعي ،قم :نشر
اسراء.
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