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  و راهکارهاها  فتنه؛ یمیابراه يایانبسازي  تمدن
  )(مطالعه موردي: حضرت موسی

  **یمانیزهرا سل/  *اصغر منتظرالقائم
  چكيده

ـ ا همواره از موضوعات مهم و چـالش برانگ یانبهاي  ومتکدر ح يساز موضوع تمدن ز در ی
ـ ک، ولههاي تاریخی این مق مصداق یبررس، دیترد یحوزه فرهنگ و تمدن بوده است. ب  کم

ـ یدو و یموس يم برایرکدارد. قرآن ها  يپرداز هیت موضوع و نظریدر شفاف یانیشا  یژگ
را االهـی   تیمکتوجه حا، ن مسئلهی). هم14: ار برده است(قصصکرا به  ییو توانا ییدانا

ـ   می روشن ینیومت دکدر نظام ح ییو توانا ییبه ضرورت دانا  یسازد. حضـرت موس
ـ یسهـاي   ت در برابر فتنـه یعو قاط یبا آگاه، ن دو صفتیضمن داشتن ا ـ  یاس ، یو فرهنگ

د. این مطلـب  کرفراهم  ینید اي به جامعه یابیو دست یاصالح اجتماع يمدون برااي  برنامه
  محور این پژوهش است.

  و فتنه. شرفتیپ، يساز تمدن، ینیومت دکح، یها: حضرت موس کلیدواژه
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  مقدمه
مـال  ک يمـردم بـه سـو    يرهبر يبراه کاست  یمیامبران بزرگ ابراهیاز پ یموسحضرت 

ن یـ را بـه وجـود آورد. ا   ید متمدنیخته شد و دولت جدیبرانگ، ن تمدنیو مراحل نو يبشر
نجـات   يالحـاد هـاي   شیو گـرا  یپرست مال، یپرست نژاد، ل را از نفاقیاسرائ یبن، امبر بزرگیپ

ـ کـ همـان حر ، امبرین پیداد. از حوادث مهم دوران ا مصـر و در  ه فرعـون  یـ او عل یت انقالب
د قطب یه سک چنان ـ  بود یه بر دوش موسک یاست. رسالت یومت انقالبکل حیکتش، تینها

ه بر کاست  ین رسالتیتر نین و سنگیتر بزرگ، از رسالت رسول خدا يجدا ـ  گفته است
، ن تاج و تخـت یتر هنکه صاحب کروست  هروب یسکرا با یز، نهاده شده است يدوش بشر

ه بـه  کـ را دارد  یمردمـ  يفه رهاسازیو وظ، ن تمدن استیدارتر شهیومت و رکن حیدارتریپا
ومــت و کحهـاي   ن نوشــتار ابتـدا واژه یـ در ابنـابراین   1انـد.  خـو گرفتــه  يگـار یو ب یبردگـ 
  شود. می ن موضوع مقاله پرداختهییرده و سپس به تبکف یرا تعر يساز تمدن

از جلـوگیري  به معناي منع براي اصالح یـا   »مکح«از  »ومتکح«، اربردهاي قرآنیکدر 
و ظلم نهفته اسـت   معناي مبارزه و مخالفت با فساد، بنابراین در اصل این واژه 2آید. می ظلم
  ند.کت کاصالح جامعه حرو بایست در راستاي جلوگیري از ظلم و فساد  می ومتکو ح

و فرمـانبردار را در  ه امتیـاز فرمـانروا   کعبارت از نهادي است ، لمهکومت به گستره کح
از اجتمـاع  اي  یـب نـوع ویـژه   کند و در مفهوم محـدودتري بـه تر  ک می جامعه مشخص کی

و  ياز توسـعه مـاد   یز نـوع خاصـ  ینسازي  تمدن 3توصیف شده است. »ملت«انسانی به نام 
  4د.ینما می ژه رخیواي  ه در جامعهکاست  يمعنو

یه بر منابع تاریخی است. فرضـیه تحقیـق   کتحلیلی با تـ   توصیفی، تحقیق در این مقالهروش 
بـا اهـدف   االهـی   به عنوان پیامبري ابراهیمـی توانسـت حکـومتی    ه حضرت موسیکآن است 

 .موفق شد، ارآمدکیل دولت مصلح و کها به تش ردن فتنهکیل دهد و با مدیریت کاصالحی تش

  الف) دولت موسي
بـه    زمانی ایشـان تـا حضـرت یوسـف     فاصله 5.شیده شده استکي از آب اموسی به معن

حـدود  ایشـان   6شـود.  می پسر یعقوب محسوب، و از نوادگان الوي رسد چهار صد سال می
گونـه اسـت: موسـی پسـر عمـران        نسبت او بنا به گزارش تورات این 7رد.کسال عمر  120

 8.پسـر ابـراهیم بـود   ، پسـر اسـحاق  ، پسر یعقـوب ، پسر الوي، پسر قهات (قاهت)، (عمرام)
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بار در قرآن   120رده است. نام موسیکظهور ، پیش از میالد 13 ـ 15 هاي بین قرن ایشان
  9و وقایع زندگی او بیش از دیگران در قرآن یاد شده است.آمده مجید 
طنطـاوي   10انـد.  را قابوس پسـر مصـعب نوشـته    فرعون زمان موسی، اثیر بري و ابنط

ه رامسـس دوم  کـ نـد  ک مـی  نقـل ، شـناس خـود   از اسـتاد باسـتان  ، تفسیر الجواهرمصري در 
، را پرورش داد و فرزنـدش ریـان   ه حضرت موسیکس) همان فرعونی است سیوزستری(

موجـود در  هـاي   ه در دریا غرق شد و سنگ نبشتهکهمان فرعونی است ، معروف به منفتاح
ارگیري کـ ردن ملت مغلوب و به کنجه کی از ادعاي خدایی این فرعون و شکموزه مصر حا

  11است.اسرائیل  بنیاستضعاف  و
زیـرا  ، اسـرائیل بـود   بنـی او به نوعی موعود  .ترین شرایط به دنیا آمد در سخت سیمو
اخ فرعون بزرگ شد. براي او آموزگارانی آوردند کخبر آمدنش را داده بود. او در  یوسف

و  و آدابهـا   شناسی را آموخـت و بسـیاري از داسـتان    حساب و ستاره، نوشتن، و خواندن
هـاي   و دانـش هـا   مـت کبا همه ح ـ  ه در انجیل آمدهک چنانـ مصریان را خواند و  هاي  آیین

شـته شـدن   کی از هواداران موسـی و  کدر داستان نزاع مردي قبطی با ی 12مصریان آشنا شد.
پـس از   ). موسـی 19-15، صـص ق(13وي از مصر خارج شـد ، مرد قبطی توسط موسی

االهی  به مصر بازگشت و این بار رسالت، اقامت ده ساله در مدین و ازدواج با دختر شعیب
ترین بخش رسالت (موسی و هـارون رفـتن نـزد فرعـون و آزادسـازي       برجسته 14بود. یافته

نیـز بازگرداندنشـان بـه    ، تاپرسـتی کاسرائیلیان از دست او و بـازگردان آنـان بـه توحیـد و ی    
ه به فساد گراییده و کتا آنگاه ، نندکه خدا خواسته بود تا در آنجا زندگی کسرزمین مقدسی 

  15باشد. می، خدا نابودشان سازد
گـردد و   مـی  دوباره به مصر باز، پس از هجرت چند ساله از مصر موسی، در هر حال

موسی همـراه  و  شود می هجرت دوم آغاز، پس از مبارزاتی چند با فرعون و اشرافیت مصر
چهل سال زنـدگی صـحرایی   ، ان یافتن در آن عاجزندکاز بازستاندن شهر و اسخود که قوم 

ند براي ا ؛ گویی هجرت و زندگی در صحرا دو راز بزرگکند و هجرت دیگري را تجربه می
بـا   یدر ماجراي موسه انسان در آیینه تمدن شهري بدان نیازمند است. کبزرگ هاي  هدف

گنـاه و بـه خـواري     بـی  ینظـام بـه مردمـ    کظلم یـ  ؛یمهست رو روبهامالً سیاسی کموقعیتی 
سـال تحـت اسـارت فرعونیـان      430ه کـ وجود انبوهی از مردم مستضعف و شانیدن آنان ک

، ومـت عـدل  کومت ظلم و برپـایی ح کمبارزه با ح، در اینجا سخن از مردمبنابراین  16بودند.
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 یرهبر انقالب موسی، رو و از این ومت دینی در میان استکنظام ح کیهاي  یعنی شاخصه
اولین نقش اساسی را زنـان برعهـده دارنـد. در     ی ـ اجتماعی است. در ماجراي موسی دین

 خواهر موسی، شود. نقش مادر می ریزي میت موسی توسط زنان پیکسنگ بناي حا، واقع
اوضـاع اجتمـاعی   و همسر فرعون در این ماجرا خطیر و مهم است. ویل دورانـت در بـاره   

  گوید: و زنان می عصر موسی
 جـو زن را مایـه مصـیبت و بـدبختی     نیز ماننـد همـه اقـوام جنـگ     )اسرائیل بنی(این قوم 

  17. . . . ه یگانه منبع تولید سرباز بودکوجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود ، دانستند می
ت اصـالحی خـود را   کـ حر، چنین شرایطی این سه زن با ایمان به درستی عمل خـویش  در

  دند.کررا یاري  و موسیآغاز 

  یمصلح اله، ب) موسی
جامعه دینـی قـرار داده    کبه یرسیدن برنامه اصلی خود را اصالح اجتماعی براي  موسی

 ه در مـورد یوسـف  ک چنان، م استکو ح دانایی (علم)، ت انقالبیکبود. مقدمات این حر
مـال  کرد و به کوقتی رشد « براي هر دو پیامبر آمده است: بر این اساس 18.ردک می نیز صدق

  )14(قصص:».دهیم و بدین گونه افراد محسن را پاداش میم دادیم کما به او علم و ح، رسید
در  اسـت و موسـی  » محسن«مصداق واژه ، یت و اصالح اقتصاديدر مدیر یوسف

  :ت انقالبیکحر
در اسـرائیل   بنـی بختـی   ظلم اغنیـا و تیـره  ، در شهرهاي مصر با مسائل اجتماعی موسی

شدند و  می برگرد او جمعاسرائیل  بنیردن مردم نمود. کومت آشنا شد و شروع به آگاه کح
مال رسید و علناً مخالفـت بـا فرعـون را    که به رشد و ک یشنیدند تا زمان می سخنان او را

 ه در مصر رفت و آمـد کآغاز نمود. فرعونیان از او در هراس افتادند و به همین دلیل بود 
  19.با نگرانیرد مگر ک نمی

  فرماید: گونه بیان می را این موسیحضرت ت انقالبی کآغاز حر، قرآن
ـ پنهان از چشم مردم به شهر وارد شد و در آنجا نزاعی را بین ی موسی ی از پیـروان و  ک

بـه   خواسـت و موسـی   کمکه از پیروان او بود از وي کی از دشمنان خود یافت. آنکی
  )15صص: ق( مشتی بر دشمن زد.، یاري او

دفـاع از مظلـوم بـه    منظـور  ه بـه  کـ اسـت   باري موسـی کت ضد استکاي از حر این نمونه
  20.پاخاست
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نیـز او را بـه عنـوان     ه جامعه مصـر زمـان موسـی   کته مهم در این ماجرا این است کن
ه بـاز شـاهد درگیـري همـان هـوادار      کـ روز دیگـر   ه موسـی کـ  چنان، ندشناخت می مصلح

د و او را گمـراه  کـر وي انتقـاد  از ، ومتی بـود کدیگري از دستگاه ح اسرائیلی خود با فرد بنی
خـواهی در ایـن سـرزمین     مـی  موسـی تـو  اي   ..« .گفت: در جواب به موسیاو خواند و 

ه ادعـا داري و مشـهور اسـت] اصـالح بـه عمـل       کـ خـواهی [ چنـان    نمی نی وکزورگویی 
  ).19صص/ ق(21»آوري

رد و هم در میان مردم به کمعرفی االهی  خود را به عنوان مصلح هم موسی، بنابر این
مربوط به  منحصراً یاصطالح، یاسیطلبی س مصلح مشهور بود. البته اصالح و اصالحعنوان 
 يرهبـر  یاسیت سیمکحا، ایه اصالح توسط انبک یدر حال، جوامع است يویدن یاسیاداره س
  بر دستورات خداوند. یاست مبتناالهی 

  اي مصلح در قرآن و ادبيات امروزمعن. ۱
، اسـت کـه بـا مفهـوم قرآنـی اصـالح       22»رفرم«ترجمه  »اصالح«، در ادبیات سیاسی معاصر

گراي  ر و اصالحکمتف 23، مارتین لوتر ه با اسمکنام نهضتی است ، رفرماسیونفاوت است. مت
از ، رکـ بـا اصـحاب ف  هـایی   هت در منـاظر کقرن شانزده میالد پیوند خورده است. او بـا شـر  

بـه ایجـاد جریـانی    کـرد و  بنیـادي  هاي  انتقاد کاتولیکیعنی مسیحیت ، مذهب رسمی اروپا
منجـر  ، هب جدید و حوزه فرهنگ مسیحی غربیو تأسیس مذ 24» جنبش لوتري«موسوم به 
قـرن نـوزدهم دو   هـاي   نیز معناي دیگري یافـت. سوسیالیسـت  ها  نزد سوسیالیت، شد. رفرم

ی) را جز از کداري به سوسیالیسم (جامعه اشترا ا انتقال از سرمایهی از آنهکه یکشاخه بودند 
آمیـز از وضـع اول بـه دوم     برگذار مسـالمت ، دانست و شاخه دیگر نمی طریق انقالب میسر

یعنی تغییر از راه اصـالحات و بـا اسـتفاده از    ، اصرار داشت و به اصطالح قائل به رفرمیسم
تـوان بـه    مـی  فهم معناي واژه اصـالح از نظـر قـرآن   براي  25ل انقالب بود.کزمان و نه به ش

  :توجه کرد، دهد می است و تعریفی گویا از مصلح را ارائهاسرائیل  بنیه راجع کاي  آیه

  يدولت مصلح الههاي  ويژگي. ۲
  عبادت یبه وحی و برپای کتمس ـ  یک

مـا اجـر    نـد) و ا (مصـلح  نموده و نماز را برپاي دارنـد  کتمساالهی  تابکه به کسانی کو «
  .)170:اعراف(»سازیم نمی مصلحان را تباه
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و بنـا بـه روایتـی    تـورات  ، را در این آیـه » تابک«مراد از  مجمع البیانطبرسی در تفسیر 
آنان پس از ، استاسرائیل  بنی در مورده کقبل و بعد هاي  هطبق این آیه و آی 26.داند می قرآن

و  هردکـ  کتمس، توراتیعنی ، تاب الهیکاز آنان به اي  و تنها عده هچند دسته شد موسی
له اذعـان دارد:  ئنیـز بـه ایـن مسـ     تـورات ه کـ چنان، خـارج شـدند  ، بقیه از مسیر اصلی دین

بـه موسـی ایمـان    ، سرشتشان به بنـدگی و بیگـاري خـو گرفتـه بـود     ها  ه سالکاسرائیل  بنی
ی از کانـد   جـز «اید: فرم  می اسرائیل ایمان آوردن یا نیاوردن بنیبه قرآن نیز راجع  27نیاوردند.

  ).83 :یوسف(»سی به او ایمان نیاوردک، م موسیزادگان قو
ه در کـ را قانون قرار داده و نماز را االهی  تابکه کدولتی است ، دولت مصلح، این بنابر

ار خـود قـرار دهـد.    کـ مبنـاي  ، ته اسـت وجود داش همه شرایع و از جمله شریعت موسی
اصالح خـود بـه   ار کزیرا در ، و مصلح استاالهی  دولت کالگویی براي برپایی ی موسی

  28عمل کرد. )به قرآن و نماز کدو مبناي این اصل (تمس
  ـ برتري منطق نرم و رسا۲
برتـري و  ، وجود داشته باشداالهی  ومتکه باید در حکهایی  ترین ویژگی ی دیگر از مهمکی

دیپلماسی ، رسانه، شهرونديحقوق مدنی و ، رسایی منطق و رسانه است. نهادهاي اجتماعی
ایـن برتـري    29.. . . در این برتري جاي دارند فعال و مبتنی بر حقوق پذیرفته شده جهانی و

مـأمور    از جمله وقتی موسی و هارون، ت اصالحی موسی وجود داردکدر چند جاي حر
ه کـ ). همچنـین آنجـا   44: .(طهگویندسخن  )شدند تا با فرعون به نرمی و انعطاف (قوالً لینا

). 66 :(طـه نندکار خـود را شـروع   کـ با صبر وآرامش اجازه داد تـا سـاحران ابتـدا     موسی
از داشـت.  نیـ  يبراي سخن گفتن صریح و فصیح و براي تبلیغ آیین جدید به یاور موسی
اخیر مصـر و   با وضعیت ده سالهاش  به سبب داشتن زبان گویا و فصیح و آشنایی هارون

وي از خـدا خواسـتار همیـاري     از ایـن رو ، بود یار بسیار مهمی براي موسی، ئیلاسرا بنی
، ریـزي  ت انقالبی و اصالحی نیازمنـد برنامـه  کحر). بدیهی است که 35: صصق(هارون شد

  نگري و زبانی رسا براي تبیین اهداف و چیره شدن بر ادبیات رقیبان است. آینده

  ومت الهیکدر ح کاستراتژیاصلی ، به فرصتها  تبدیل تهدید ـ  3
د برآمد بـه  فرعون در صد از این رو 30، ردکفرعون و درباریان او را هراسان  اعجاز موسی

ه بـه پیـروزي خـود    کـ رد. ساحران کبپردازد و ساحرانی جمع  به مبارزه با جادوي موسی
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را  آنـان ، و موسی نیز از روي فروتنی). 65: (طهار را به موسی واگذاشتندکپشت گرم بودند 
ادب درآمدنـد و   قرطبی گفته است: آنان در برابر موسی از درِ ).43 (شعرا:بر خود پیشی داد

  31.آوري و رستگاري آنان شد زمینه ایمان، همین ادب ورزي و فروتنی
رد. کـ له به صورت فرصتی براي ترویج دین و شریعت خود اسـتفاده  ئموسی از این مس

ن ه سـبب شـد جـادوگرا   کـ مان آوردند. از عواملی جادوگران با دیدن معجزه موسی به او ای
، دانش و خبره بودن آنان در جادو بـود ، ندبه او ایمان آور بالفاصله با دیدن معجزه موسی

، تـر اسـت   از دیگـران آمـاده  ، براي پذیرش حقیقـت ، زیرا اگر فردي در فنی متخصص باشد
  برد. می  پی، زودتر از دیگران به آن حقیقتچراکه 
مـوارد  توان  می انبیاهاي  ومتکدر ح 32.آنان تهدید فرعون را به هیچ گرفتند، براین بنا

 هاي حضـرت رسـول   تکبه ویژه در حر، یافت راها  بسیاري از تبدیل تهدیدها به فرصت
تضمین جـان و  ، پاداش، مثل بخشش، متنوعهاي  ه سعی داشت هرگونه خطري را با روشک

. و ایـن از  کنـد تبـدیل بـه مـوقعیتی بـراي تثبیـت دیـن       ...  بستن عهدنامه و، امان نامه، مال
  پیشرفت است. براياالهی  دینهاي  ترین استراتژي اصلی

فرصـت  ، بـه افـراد  از ایـن رو  ، سـازي اسـت   انسـان االهی  ومتکو حاالهی  هدف دین
 منافع مادي و معنوي آن فرد یا جامعـه را در نظـر  ، ارکدهد و در این  می بازگشت و اصالح

، متـر کمیت با هزینـه  کدیگر تنها براي رفع خطرات حاهاي  ه در نظامکدر صورتی ، گیرد می
  33.شود می ار مبادرتکبه این 

اسـرائیل   بنـی موسی به همراه ، ست فرعون و غرق شدن در رود نیلکسرانجام بعد از ش
ه رسالت یافـت و  کاز زمانی  ومت موسیکح 34.یعنی شام قدیم رفتند، به سرزمین موعود

ه بـه بیـدارگري در   کمیت او از همان زمان جوانی کآغاز شد و الگوي حا، ازگشتبه مصر ب
در طول زنـدگی خـود بـا سـه قـدرت       شروع شده بود. موسی، اسرائیل پرداخت بنیبین 

  رد:کطاغوتی تجاوزگر مبارزه 
  ومت بود.که مظهر قدرت حکفرعون ـ  الف
 35.اقتصادي در جامعه بوده مظهر ثروت و سنبل فساد اقتصادي و فتنه کقارون  ـ  ب
 36.ه مظهر بدعت دینی و فریب و اغفال و فتنه فرهنگی بودکسامري ـ  ج

  ومت موسي با بدعت و فتنه فرهنگيكبرخورد ح
 شغل زرگري داشت و تـا وي رد. ک می اما در میان ایشان زندگی، نبوداسرائیل  بنیسامري از 
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ـ  ه موسیکدانست. هنگامی  می طالع بینیاي  ازهاند  راي دریافـت وحـی و گـرفتن الـواح     ب
سـاخت و آن  اي  گوسـاله ، پرستی داشت ه پیشینه گوسالهکسامري ، وه طور رفتکمقدس به 
عده زیـادي را بـه پرسـتش    و این گونه  به مردم عرضه نموداي  رد و همچون الههکرا تزیین 
  37.شاندکگوساله 

فقـط دوازده هـزار نفـر    ، ددادن می یلکه قوم موسی را تشکگفته شده از سیصد هزار نفر 
پرستی همچنان در جـان   بتهاي  ریشه، بنابراین 38.ردندکگوساله را سجده ن، سامري در فتنه

پرسـتانه   بتهاي  چیزي نیست جز بازتابی از گرایشها ل پایدار بوده است. همه اینیاسرائ یبن
بسـیار  اي  یشـینه پرستی در مصر پ زیرا گوساله، ل در مصر بدان خو گرفته بودندیاسرائ یه بنک
  39.گردد می پیش از میالد باز 3200هن دارد و به حوالی سال ک

دوبار بـه  ، ز مصره اسرائیلیان پس از بیرون رفتن اکآید  می ـ بر  توراتاز قرآن ـ و نه از  
توانـد بـا هاتورپرسـتی جـور در آیـد و دومـین بـا         مـی  نخسـتین آنهـا  ارتداد روي آوردند. 

، پرسـت بودنـد   ه بتکو به قومی رسیدند  هردکقتی از نیل عبور ه وک چنان 40، پرستی گوساله
ران او گوساله را خـداي  کگر و همف فتنه سامريِ 41.خواستند معبودي چون آنان داشته باشند

  ).88: (طه...».یفَقَالُوا هذَا إِلَهکُم وإِلَه موس.. .«: و موسی خوانداسرائیل  بنی
  بـرادر خـود را  ، وحـی و بـا خبـر شـدن از مـاجرا     موسی پس از بازگشت از میعادگـاه  

  سـامري را تنبیـه و گوسـاله فتنـه    ، ردکـ بازخواسـت  ، بـود اسـرائیل   بنیم که جانشین و حاک
ــرد. در   ــین ب ــوراترا از ب ــارون ذ ، ت ــاله را ه ــازنده گوس ــس ــر ک ــد. ردهک ــارون در 42ان   ه

 43.ردکـ ی بـین آنهـا را مطـرح    یـ گرا و تـرس از فرقـه  اسرائیل  بنینافرمانی ، جواب موسی
) نفـس مـن   96 :طـه (؛»و کَذلک سولَت لی نَفسـی : «سامري هم به فریب نفس اعتراف نمود

در این فتنه بزرگ با عوامـل فتنـه    برخورد موسی». به نظرم جلوه داد انگیزي را چنین فتنه
امري را یعنی سـ ، دهد. او عامل اصلی فتنه می را نشاناالهی  ومتکارهاي مهمی در حکراه

ی از قواعـدي  کـ قانون ال مسـاس ی  44.رد و نماد فتنه را از بین بردکتنبیه  »المساس«با قانون 
رد که تا سـامري زنـده   کمقرر  به موجب آن موسی و ه در فقه القرآن مطرح استکاست 
ند و مظاهر اجتماع انسـانی را از وي قـدغن نمـود و ایـن یعنـی      کو تنها زندگی  کاست ت

وي بار دیگر قوم خـویش را بـه توحیـد     45تنهایی و وحشت بی سرانجام.حسرت دائمی و 
  46.شد یادآور
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  در مقابله با انحراف فرهنگي يا فرهنگ انحرافي موسياالهي  ومتكراهبردهاي حد) 
در اند. رهبـر و حـاکم جامعـه     جروي و بدعت در جامعه دینیکران او نماد کسامري و همف

ومـت  کدارند و جامعه نیز نیازمند امنیت اجتماعی اسـت. در ح وظایفی ، دینیهاي  فتنهبرابر 
بــه ال مســاس و سـامري   امــا بازخواسـت شــد ، گرچــه هـارون گنــاهی نداشـت   موسـی 

گردیـد تـا جامعـه از    محروم محرومیت از پایگاهاي اجتماعی و ارتباطات طبیعی با مردم) (
جالـب توجـه اسـت. ایـن     ی با نماد پرستش هم کر مسموم او مصون باشد. برخورد فیزیکف

ه قوم موسی از زر و زیورشان کتوانست به دالیل هنري و اقتصادي ـ با توجه به این   می نماد
بـا اهـداف   حکـومتی را  ه کـ  امـا موسـی  ، ـ نگهداري شود47را ساختنداي  تندیس گوساله

  ارانه.ک رد نه سازشکبه صورت انقالبی عمل ، یل داده بودکاصالحی تش
اجتمـاعی نادرسـت مـردم و    هـاي   گـرایش سـبب  فیـق سـامري بـه    ه توکته دیگر اینکن

پرسـتی بعـد از عبـور از نیـل      ه به تمایل آنان به بـت ک چنان ـ  جمعی غالب بودهاي  جهالت
آخرین حلقه عوامل فتنه در خود مـردم بـود. و موسـی بـا آنـان راه      ، بنابراین ـشد  اي  اشاره

ه هیچ معبودي کشما همان اهللا است معبود  البته موسی« ار و نصیحت را پیش گرفت:کتذ
  )98(طه: .»گیرد می اش همه چیز را فرا جز او نیست و علم و دانایی

قارون را از میان برداشت و سـامري   ؛نان با دین خدا برخورد سختی داشتکبا پیمان ش
آنهـا  هـاي   اما در مقابـل مـردم نـرمش نشـان داد و از بسـیاري بهانـه      ، ردکرا از جامعه دور 

فرصتی براي ایجاد کمال اجتماعی بـود   ها درپی او از میان چالش، رد. در واقعکپوشی  چشم
ره سوره بق 73ـ 67و 60، 57آن در آیات هاي  حوصله وسیعی داشت. نمونه، و در این مورد
  بیان شده است.

بـه  ، ه به بردگی مصـریان درآمـده بودنـد   کرا اسرائیل  بنیتوانست  لی موسیکبه طور 
شـف  ک، در اینجا خالی از لطف نیسـت یادآوري آن ه کاي  تهکاحد در آورد. نصورت امتی و

شـف اسـناد پـاپیروس    ک. بـا  است در مصراسرائیل  بنینجه کشناسی در مورد ش اسناد باستان
اسـرائیل را   هـاي بنـی   نجهکریم را در مورد شکگفته قرآن ، دانشمندان، شناسان توسط باستان

  48اند: تشخیص داده منطبق با واقعیت، توسط فرعونیان
و به یاد آرید هنگامی که شما را از ستم فرعونیان نجـات دادیـم کـه از آنهـا سـخت در      

داشتند و  می شکنجه بودید تا به حدي که پسران شما را کشته و زنانتان را براي کنیزي نگاه
  )49: آزمود.(بقره می بال و امتحانی بزرگ بود که خدا شما را بدان، این
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 ارگرانیکـ در مـورد   که شف شده خط مصري قدیمکاسناد استفاده از با ، شناسان باستان
اسـرائیل (عبرانیـان) را بـر     بنی، شد گفته می »هبیرو«و یا  »هپیرو«یا  »عپیرو«ه به آنان ک است

بـومی و محلـی نبـوده و هماننـد     ، ارگرانکـ ایـن  ، بر اساس این اسـناد دانند.  آنان منطبق می
 50فرمـانروایی سـتی اول  ن م در زمـا  ق 1300حـدود   49.ندشد مرده نمیشاز اجتماع اي  طبقه

ردنـد. نـام ایـن    کنعان برپـا  کدر  "شان بیت"اغتشاشاتی در ناحیه  )ها همین عپیروها (عبرانی
، طبق نصوص مصري قـدیم  51ر شده است.کگروه براي آخرین بار در زمان رامسس سوم ذ
ت دارنـد و در ایـن   کشر، فرعون زمان داد هکعبرانیان در زمان رامسس دوم در اعمال شاقه 

مصـري اسـت.   ، شود. نام حضـرت  می متولد حضرت موسی، نجه و ستمکانِ پر از شدور
مسو یا مسی در «نویسد:  می، به اثبات آن پرداخته، تاب مقدسکتاب مصر و کدر ، پ. مونته

ایـن نـام بـه     آلمانی) وجود دارد. و در قـرآن  (مورخ )Ranke( کرانمصري قدیم هاي  تیبهک
  52».صورت موسی آمده است

دولت و ملتـی  ، اسرائیل بنیاز پیوند دوازده سبط ، از همان آغاز خروج از مصر موسی
ی از این دوازده سـبط واگـذار   کفدراتیو پدید آورد و اداره هر بخش از این مجموعه را به ی

ه موسی نیـز از  ک کردبه سبط الویان واگذار  را ار پیشوایی دینی و اجتماعیکه کرد. چنان ک
او آورنـده و بنیادگـذار دیـن بـزرگ      ؛ملت نبود کتنها بنیادگذاري ی ار موسیکآنان بود. 

در آیـین  اي  آسمانی و حامل وحی دینی بود. او توانست دگرگونی ژرف و پایدار و گسترده
 تـورات تابی چـون  کو توانست در هر حال ا 53.بیابان زیان سامی پدید آورداي  و آداب قبیله

ه بـیش از  کـ ملتی  ؛نامه دینی و اجتماعی این ملت شد ه قانونکتابی ک ؛را به آنان ارزانی دارد
  دولت سیاسی آنها بر پایه آن بنیان گرفت. چنینو هم، قانونی نداشتند، آن

 39مجموعه  عهد عتیقتوضیحاتی داده شود.  توراتتاب کدر اینجا الزم است در مورد 
ه به زعم مسیحیان و یهودیان توسط برخی از پیـامبران یـا پیـروان    کاست اي  اب یا رسالهتک

حضـرت   تـورات ، تاب آغـازین ایـن بخـش   کآنها طی قرون متوالی نگاشته شده است. پنج 
داننـد.   مـی  عهد عتیقتاب دیگر را نیز جزء ک هفتها  کاتولیکشود. البته  می نامیده موسی
 و آن را نوشـته حضـرت موسـی    عهـد عتیـق  تـرین بخـش    مکـ را محتورات ، تابکاهل 
به تـدریج  ، ه شریعت موسیکت آید این اس میآنچه از البه الي تورات فعلی در .دانند می

آوري ایـن مجموعـه    بر ایشان نازل شده است و وي در آخـر عمـرش بـه نوشـتن و جمـع     
  54.ردکاهنان تسلیم کپرداخت و سپس آن را به 
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متعـدد نوشـته   هـاي   در طی نه قرن براساس سنن شفاهی به زبـان  ها باتکاین ، در واقع
ه بسـیاري از خواننـدگان عهـد    کـ شـود   یادآور میوب در این باره کاستاد ادموند ژااند.  شده
، د عتیـق وجـود نداشـته و ایـن مجموعـه     سخن واحد از عه که در ابتدا یکدانند  نمی عتیق

  ه است.اشتمتون متعدد د
قـرن قبـل از مـیالد     کقطعی عهد عتیق مربوط به حدود یـ ت ئنخستین هی، حقیقتدر 

ه میـزان  کـ یـابیم   مـی در، اگر به دیده تحقیق بنگریم: «اوي معتقد استکتر بوکمسیح است. د
ه کـ بـا توجـه بـه این    55.»دخالت افراد بشر در تدوین متن عهد عتیـق قابـل مالحظـه اسـت    

صـله قـرن دهـم قبـل از مـیالد      یعنی در فا، این مجموعه در فاصله این دو تاریخ هاي ب اتک
مسلماً به میزان فـراوان دچـار دخـل و    ، میل شدهکمسیح و قرن اول قبل از میالد تحریر و ت

اي در کـ تر بوکه دکته ضروري است کر این نکذ 56.و تغییر و تبدیل یافته است هتصرف شد
صـی  ر گردیـد نظـر شخ  کـ آنچه ذ "ه کشود  یادآور میراجع به عهد عتیق ، پایان این مبحث

ه اطالعـات اساسـی مـا در ایـن بحـث تـاریخی       کبل، تب نیستکراجع به تاریخ تحریر این 
ور کاسـت. نویسـنده مقالـه مـذ     57المعارف جهانی ةدائرمأخوذ از مقاله عهد عتیق مندرج در 

  .»است 58پ. ساندوز ژ.
 سـخن ها  البته وحی قرآنی درباره بسیاري از مطالب مندرج در عهد عتیق عبري و انجیل

هاي قبـل را فریضـه    تابکند و ایمان به ک می اشاره انجیلو  توراتگوید و به دفعات به  می
  داند: می هر مسلمانی

ایمان آورید به خدا و رسول او و کتابی که به رسول خـود  ، اید که ایمان آورده ي کسانیا
 هـاي  فرستاد و کتابی که پیش از این فرستاده شد. و هر که به خـدا و فرشـتگان و کتـاب   

آسمانی و رسوالن و روز قیامت کافر شود سخت به گمراهی فرو مانده و (از راه نجات و 
  59ده است.سعادت) دور افتا

را  موسـی و عیسـی  ، هیمابـرا ، نظیـر نـوح  ، مقام مهـم پیـامبرانی  ، و از لحاظ تاریخ وحی
  ند.ک می یادآوري
  مـدتی ، دادنـد یل کجمعیتی منسـجم را تشـ   ه به رهبري موسیکرائیل پس از آناس بنی

  ه پـس از هجـرت  کـ تا آن سپري نموده، داشتند ه پیش از ورود موسیکرا با همان مشقتی 
  ،از ایـن عـذاب رهـایی یافتنـد. امـا در همـان مـدت       ، از مصر و نابودي فرعـون و نظـام او  

  ،گرفتنـد  مـی ردنـد و بهانـه   ک مـی  بسیاري از مردم صبرشان سـرآمده بـود و موسـی را نقـد    
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ایـن قـوم نقـاط    ، ر شده است. در عین حـال کدر سوره بقره ذها  ین بهانهه برخی از اک چنان
شـد.   مـی  در آنهـا یافـت  االهی  جامعه کیل یکهاي فراوانی براي تش ند و قابلیتداشتمثبتی 
این جامعـه  ، یباییکشناخت نقاط قوت و با تحمل نقاط ضعف آنها و هم با صبر و شبا  موسی

بنا به قولی به مصر بازگشـت  ، نجات قوم خود از دست فرعوننمود. ایشان بعد از  را مدیریت می
یعنـی  ، قوم خود را به سرزمین موعـود ، یل داد و بنا به گفته برخیکو دولت ـ شهر خویش را تش 

، چـون اریحـا بـود    هایی از سوریه و عراق و شـهرهایی  بخش، ه شامل تمام فلسطینکشام قدیم 
، م او توسط جانشینانشکاما نظام مستح، نماند برد و هر چند خود پس از آن چندان در دنیا

وه زمـان داوود و  کبـا شـ  هـاي   سـاز تمـدن   یوفنا ادامه یافت و زمینـه بن  البک و چون یوشع
  60.گردید سلیمان

 م وکاو بـه عنـوان حـا   هـاي   ویژگی، ومت حضرت موسیکاز مسائل مهم در حی کی
ه با بررسی کچرا ، آموزد می راومت کی از اصول اساسی در حکه یکار با دیگران است کهنرِ

ار گروهـی و تفـویض و تمـامی عناصـر حیـاتی      کـ ، لیدي ارتباطاتکبه اصول توان  میآنها 
  آگاه و آشنا شد.، رهبري اثر بخش

  :م از نگاه موسیکهاي حا ویژگی
هـاي   مهارت ابتدا از خدا یاري خواست و سپس، در پاسخ به دستور خداوند به او موسی

از ، افی اثر بخش نیستکازه اند  ارتباطی او بههاي  ه مهارتکدریافت و  ردکخود را ارزیابی 
بنـدي   ار بـا دسـته  کـ گروه براي انجام دادن  کیل یکتش، و آن ردکپیشنهاد  یراه حل، این رو
تـیم بـراي تقویـت     کبرادرش را به عنـوان عضـو یـ   ، در این راستا موسی .بود ها مهارت
 موسی و هـارون خود  ار گرفت.کخود به هاي  هایش و افزایش مهارت تالشو ها  توانایی

نشـان  ، در این آیـه » ترسیم ما می«و » آنها گفتند«لمات کردند. ک می گروه عمل کبه عنوان ی
  :فرایند مشورت پویا بین هر دوي آنهاست دهنده
  د یـا نـ کظلـم و عقوبـت    درنـگ بـر مـا    ه فرعـون بـی  کترسیم  می ردند بار الهاکرض ع«

  خواسـت قـومش   همچنین وقتـی خداونـد از موسـی    ).45: طه»(شی خود بیفزایدکبر سر
  تی هارون قـرار داد و مـدیریت امـور   را تحت سرپرسها وي آن، ندک كرا براي چهل روز تر

  ســه بعــد مهـم واگــذاري اثــربخش را ، در ایــن قضـیه  موســی 61.ردکـ را بـه او تفــویض  
  دهد: می نشان
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، بـراي جانشـینی در میـان قـومش بـه طـور فراگیـر و واضـح         هارونـ با سفارش به  الف
  رد.کجانشینی را به او واگذار 

  رد.کبیان ارش انتظار خود را از او کبراي انجام دادن صحیح  ـ با در خواست از هارون ب
مناسـبی را در  هاي  محدودیت، ردن از افراد شرورکبا درخواست از هارون براي پیروي ن ـ ج

  62.ردکاعمال  واگذار شده به هارون اختیارات 
هـارون را   ـ  ه اشـاره شـد  کـ چنـان   ـ  با بازگشت موسی به سوي قومش و در قضیه سامري

ی از کـ ار او نشـان دهنـده ی  کـ رد. ایـن  کـ اما مسئولیت را خـود قبـول   ، دانست می گو پاسخ
ه تنها کبل، تواند مسئولیت را واگذارد نمی یعنی فرد مدیر ؛ترین قوانین واگذاري است اساسی

  63.ندک می اختیار را واگذار

  و برنامه اقتصادي او موسي
ات کـ سلسله عقایـد و پـرورش مل   که نشر یکپیامبران هنگامی قادرند به تحقیق رسالتشان 

را فراهم آورنـد و ایـن    يه محیط اجتماعی مساعدکل آیند ینا، باشد می فاضله در اشخاص
بـا بیـرون    شود. موسی نمی یاست جامعه محققامر جز با تغییرات اساسی در اقتصاد و س
گـامی در جهـت   ، آن کردن تملـ کمه و همگانی کآوردن وسایل تولید از انحصار هیئت حا

ی از اهـداف  کـ ه یکار اقتصادي مهمی کبرداشت. اسرائیل  بنیتنظیم مجدد سازمان اقتصادي 
اراضـی بـه    کحـق تملـ   يردن وسایل تولیـد و اعطـا  کهمگانی ، داد می یلکنهضتش را تش

  ن بود.امحروم
  ،شـد فعالیت اعتقادي نهضت او مانند هر نهضت دیگر با تبلیـغ و اشـاعه توحیـد آغـاز     

  و، یـت مطلقـه  کیـت و مال کملوبـا  مفهـومی اقتصـادي متنـاقض    در بردارنـده  ن توحیـد  کـ ل
  او 64.مـه مصـر بـود   کعامل تزلزل الوهیت و موقعیـت مـالی فرعـون و اشـراف حا    ، اینبنابر

  هانـت را کمیـت و  کیـت و حا که حـق مال کـ بر آن شد ، ر در میان مردمکرز تفبا بسط این ط
  هکـ  چنـان ، مـه بـرآورد و آن را میـان مـردم عمومیـت دهـد      کاز انحصار اقلیـت اشـراف حا  

تا ما را بـا فسـونت از زمینمـان    اي  آمده« :پی برد عون نیز به این هدف اقتصادي موسیفر
  ).57طه: »(نیکبیرون 
 هکـ او افسونگري خردمند و زیر دست است « و درباریان نیز همین نظر را داشتند: یاناشراف

  ).110و109 :اعراف»(رد؟کند چه باید کتان بیرون  خواهد شما را از اراضی می
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ه ایـن  کشود  می استنباط، را بیان فرموده است ه جریان نهضت موسیکاز آیات قرآن 
هـدف اقتصـادي خـود را    ، هاست ان سیاسی تودهه رسم رهبرکچنان ، پیامبر بزرگ ابراهیمی

ـ ، رده و با این عملکمثل سایر مقاصدش به آنان گوشزد  ه هوادارانش را با آگاهی از هدف ب
با بیـان  ، اسرائیل شتار بنیکبا آگاهی از تصمیم فرعون مبنی بر  سوي تحققش راند. موسی

از خـدا یـاري بخواهیـد و    «اقتصادي پیروانش را بـه بسـیج خوانـد و فرمـود:     كهمین محر
ه بخواهد بـه  کس از بندگانش کزمین مال خداست و آن را به هر ، نیدکمقاومت و پایداري 

  ).125: اعراف(»خجسته است، ارانکو فرجام پرهیز، دهد می میراث
بر ضـد فرعـون و حلقـه اشـرافی      ه به رهبري موسیکاي  پس از مبارزه، بدین ترتیب

حق  جملهاز ، ه از آن محروم بودندکو به حقوقی  شدل مقصود حاص، م صورت گرفتکحا
ارضـی و تحقـق    کبه حق تملـ اسرائیل  بنی دستیابی یت نایل شدند. حضرت موسیکمال

ي ا« ه پروردگار به ایشان عطا فرمـوده اسـت:  کشمارد  می هدف اقتصادي نهضتش را نعمتی
ه پیـامبرانی از  کـ به خاطرآورید آن هنگـام   است ه خدا به شما عطا فرمودهکنعمتی را  !مردم

  ).23: (مائده»یت رسانیدکیت و مالکرا به ملو میان شما برانگیخت و شما

  تعديل ثروتز) 
نـار  کدر صدد تنظیم اقتصادي برآمد. جمعی تـوانگر در  ، اسرائیل بعد از رهایی بنی موسی

بـرآن شـد تـا     از ایـن رو  ،قابل دوام نبـود اي  زیستند و چنین مجموعه می تنگدستاي  توده
را در جامعـه تعلـیم    ند و آنکبه فقرا منتقل هاي مختلف  با استفاده از راهالن را کهاي  ثروت

ه کـ شـمار و جـز پسـري یگانـه نداشـت       بخشد. پیرمردي بود با ثروتی سرشار و نعمتی بی
از ، بودنـد  بهره ه از چنین میراثی بیکبرد. عمو زادگانش  می میراث هنگفت پدر را به تنهایی

و تهمت قتل را به جمعی دیگـر  ه و خونش را ریخت  هتقسیم ثروت برآشفت عدالتی در این بی
بـه قصـد   اسرائیل  بنی 66.نندکبه داوري نشست و فرمان داد گاوي قربانی  موسی 65بستند.

طلبیدند تا چندان صـفت بـه جهـت گـاو بـر       می تر ارکآشاي  نشانه، گیري پیاپی تعلل و بهانه
بینوا بود. بـا خریـد   اي  هم از یتیمی از خانواده  و آن 67ی قابل تطبیق نبودکه جز بر یکشمرد 

از تنگدستی برست و از ایـن رهگـذر   اي  خانواده، مبلغی گزاف يگاو منحصر به فرد در ازا
  68.به استغنا رسید
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  برخورد با مفسدان اقتصادي. ۲
 با مفسدان اقتصادي برخورد داشت. قارون بـر  ومت موسیکه قبالً نیز اشاره شد حک چنان

 معرفی شده است. قـرآن در ایـن بـاره    نماد ثروت و رفاه امت موسی، اساس سخن قرآن
آن قـدر بـه او   هـا   ما از گـنج ، اما بر آنها فزونی جست، بوداسرائیل  بنیقارون از « ید:فرما می

  ).76: صصق(...»ل بودکنیرومند مشنها بر افراد لیدهاي آکه نقل و انتقال کداده بودیم 
امـا بـه   ، دانست می یمیاگريکو خواند  می خوبیه را ب توراته ک است در مورد او نقل شده

  69پرداخت. می از شعائر دین هماي  و پاره استهزاي موسی
میـت  کامـل اصـلی مخـالفتش بـا حا    و ثـروت فـراوان وي ع   یتوهم رقابت بـا موسـ  

ی ت اجتماعکتبدیل به حر، اتکیعنی ز، الیف دینیکاز تی کیشد و مخالفت او با  موسی
بـا   هکـ بل، ردندکم عمل نکآنها نه تنها به این ح و دش ران او علیه موسیکگروهی از همف

شاندند و چون شواهد علیـه  کوي را به مناظره میان مردم  اتهام فساد اخالقی براي موسی
هـایش در زمـین    قارون با گـنج االهی  معجزهبر اثر ، قارون و دیگر تهمت زنندگان اقامه شد

  70.فرو رفت
ه کی بر قدرت اقتصادي است کطلبی مت نماد پدیده فرصت  ومت موسیکدر ح قارون

او جنبه سیاسی هـم داشـت و    البته عمل. شود شمرده میاجتماعی هاي  آفت ارزش و پیوند
، بخشی اجتمـاعی  ه با سرسختی همراه با آگاهیکاست االهی  یومتکنماد رهبر ح موسی

ومـت  که این به معناي مخالفت حکایستد. البته باید توجه داشت  می ه اقتصاديفتندر مقابل 
ی بـر  کـ طلبـی مت  یت اقتصادي با فرصتکه مالکچرا ، الن اقتصادي نیستکیت کدینی با مال

 فلسفه پـول تاب کدر ، جامعه شناس آلمانی 71، است. جورج زیملمتفاوت قدرت اقتصادي 
  گوید: می

نش متقابـل  کـ صـورت از   کتوان مبادله اقتصادي را به خوبی به عنـوان یـ   می [اگر چه]
 و پـول بـه پیشـبرد محاسـبات معقـول در امـور بشـري یـاري        ، اجتماعی در نظر گرفـت... 

[ اما]... به روابـط  ، ه ویژگی جامعه نوین است...کشود  می رساند و باعث پیشرفت تعقل می
 ند و دامنه تمـایز اجتمـاعی را گسـترش   ک می آزادي فردي را تقویت، .تازد.. می خویشاوندي

(بـه   72.سازد می مبتنی بر خون و خویشاوندي را سستهاي  و وفاداريها  دهد... و پیوند می
  ).268: نقل از
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  معيارها و دستاوردهاي حكومت موسي
  

  وسیم حکومت        
        

                  
                  

آمیختگی سیاست و 
  تربیت

 برتري   

  رسانه منطق و
  

 تبدیل تهدیدها   

  فرصت ها به
  

 پیاده سازي  
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، و انسانی خدمات بزرگی انجام داداالهی  گذاري تمدن اصیل و عظیم در راه بنیان موسی

نجـات  ، غاصبانههاي  در هم کوفتن اشرافیت و مالکیت، مبارزه با استکبار، مانند نشر توحید
 ایجاد دولت و ملتی واحد و تأسـیس شـریعتی آسـمانی. موسـی     برايتالش ، اسرائیل بنی

توانست به عنوان حاکمی مصلح و آگاه در مقابل جریانات فتنه که به اشکال متفاوت بـروز  
فتنـه قـارون و    ید. موسکنریزي و مدیریت  برخورد مناسب با نوع فتنه را طرح، پیدا کرد

ن حـال همـراه بـا    یدر عـ ، سـخت اي  بـا مقابلـه  ، هم داشت یاسیه البته جنبه سکرا  يسامر
در  یصـله داد. البتـه موسـ   ین ماجراهـا ف یـ و در اوج اطالع مردم از ا یاجتماع یبخش یآگاه

بـود کـه از مـردم    هـا   داشت. در خالل این فتنه یعیحوصله وس، مردمهاي  مقابل درخواست
جمـع شـد. ایـن رسـالت پیـامبر بزرگـی بـود کـه         اي  جامعـه ، اسرائیل پراکنده و متزلزل بنی

  دولت مصلح معرفی کرد.ایجاد  ترین هدفش را اصالح اجتماعی و مهم
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