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  چکیده

شاهد فراگیر  (ع)شعیب حضرت یزندگ یفضا یو اجتماع ییایجغراف ،یخیتار یبا بازساز
شدن مفاسد اقتصادی در این بستر هستیم کـه آیـات قـرآن گویـای دغدغـه حضـرت       

برای اصالحات اقتصادی ایـن جامعـه اسـت؛ هـدف پـژوهش حاضـر، کشـف        (ع) یبشع
 یبـرا راهبردهای آن حضرت و از رهگذر آن دستیابی به رویکرد مناسب در عصر حاضر 

ـ  ةخـانواد هم قرار دادن با در کنار است.  اصالحات نیانجام ا و بـا بهـره    یـی و روا یقرآن
 بـا  ،یاقتصـاد  اصـالحات  یحضـرت بـرا  آن  که دست آمد به نیچن نیا ر،یبردن از تفاس
-یفرهنگـ  ،یاسـ یس ،یراهبرد علمـ چهار از  ، با استفادهارتباط با خدا افزاریِ مقدمة نرم

ی درصدد اصالحات اقتصادی برآمد که هریک از ایـن راهبردهـا را بـه    دفاع ی واجتماع
ات تـوان اصـالح   های گوناگونی عملیاتی کرد که با جریان دادن این راهبردها می صورت

  اقتصادی را در عصر حاضر انجام داد.
  

  مدین. ،یفروش کم ،میکر (ع)، قرآن بیشع اصالحات اقتصادی، :واژگان کلیدی
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  . مقدمه1
امـت   ییو راهگشـا  تیکه جهت هدا میهست ییها شاهد داستان میقرآن کر یجایدر جا
حـاکم   یرفتار -یاحساس -یفکر یبه فراخور فضا یشده است و هر داستان انیب یاسالم

 امبرانیـ پ یداسـتان زنـدگ   ،هـا  داسـتان  نیـ ا انینازل شده است؛ در م یاسالم ۀبر جامع
خـاطر را   یو تسل غیتر هستند که موجبات رغبت در تبل ها پررنگ داستان گرینسبت به د

الشـأن، مشـاهده    وجود زندگی سرشار از هدایتگری پیامبران عظـیم با  . اماآورد یفراهم م
رنـگ   رنگ و یا اساساً بی پیروان آنان کم  ادبیات و طرز فکر در زندگیشود که این نوع  می

  نیست. قضیه مستثنی این نیز از (ع)شعیباست؛ داستان حضرت 
آنانکه موتـور محـرک    یبعد زندگ نیمهمتر دیو شا یگرام یایانب یاز ابعاد زندگ یکی

 (ع)بیست؛ شـع ا شانیا یدر زندگ تیلئواحساس مس ۀیروح کند، میرا روشن  نیدر مؤمن
اعراف، هـود، عنکبـوت، قصـص و شـعرا ذکـر شـده و        ۀسور 5که داستان آن حضرت در 

 ۀیـ است کـه روح  یامبرانیاز پ یکآیه از آیات قرآن را به خود اختصاص داده، ی 50حدود 
 ،اصالح و رییتغ ۀآن حضرت دغدغ زند؛ یآن حضرت موج م یدر زندگ تیلئواحساس مس

 انیـ رسـالت را بـه پا   نیـ ا ،هـا  را دارد و بـا وجـود مخالفـت    یاصالح امور اقتصـاد  ژهیو به
؛ 455، ص26[ سازد یم یگرام ینب نیا ۀکوچک) را برازند ۀ(جامع بیعَنام شُ و رساند یم
در  الخصـوص  یجوامـع علـ   انیـ در م یبا توجه به وجود مفاسد اقتصاد]؛ 103، ص5، ج7

 ردیـ مورد کنکاش قـرار گ  ،زرگوارآن ب یکه زندگ سازد یامر را مهم م نیا ،امروز ما ۀجامع
که برای این منظور الزم اسـت ابتـدا فضـای تـاریخی، جغرافیـایی و اجتمـاعی عصـر آن        

امـروز   ۀحضرت با توجه به آیات قرآنی مورد رصد قرار گیرد، تا نقـاط منطبـق بـر جامعـ    
گاه آثار مترتب بر چنـین فضـا مـورد تحلیـل قـرار گیـرد و راهبردهـای         دست آید، آن به

جهت دور کردن مردم از خطرهـای فـرارو و اصـالحات     در این وضعیت (ع)ت شعیبحضر
  اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد، تا الگویی برای امور اقتصادی عصر کنونی باشد.

  
  تحقیق ۀ. پیشین2

 یعینگاشته شده است که عمـدتاً بـه ذکـر وقـا     یآثار (ع)شعیب حضرت یزندگ ۀنیدر زم
حاضـر نگاشـته    قیـ تحق ۀدر حـوز  ذیلآثار البته  ؛کند یرا بازگو ماند که قرآن آن پرداخته

  :شده است
، اثـر  »)ةقرآنیـ  دراسة(–السالم هیعل - بیشع دنایقصة س یف ةیالحضار میالق« ۀمقال .1

  زکریا علی الخضر؛
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  ، از زید بن محمد الرمانی؛ »السالم هیعل بیشع ۀمن قص ۀیالدالالت االقتصاد«کوتاه  ۀ. مقال2
  ، اثر محمدرضا عالءالدین؛»یجهادگران اقتصاد ۀاسو )،ع(بیحضرت شع« ۀل. مقا3
: یمـورد  ی(بررسـ  یالهـ  امبرانیاز منظر قصص پ یدفاع اقتصاد یراهبردها« ۀ. مقال4

 احسـان  دیسـ ، اثـر  »(ع))بی(ع) و حضـرت شـع  وسـف یاکرم(ص)، حضرت  امبریقصص پ
  .زادهنیدحسیس خاندوزی و سعید

رو بـا مـوارد ذکـر شـده، ابتنـای راهبردهـای حضـرت         که فصل افتراق پژوهش پیش
مـدین اسـت کـه     ۀبا لحـاظ وضـعیت تـاریخی، جغرافیـایی و اجتمـاعی جامعـ       (ع)شعیب
  گفته را در پی داشته است. های پیش هایی غیر از پژوهش یافته

  
  (ع). فضای جامعه شعیب3

در آن  (ع)ت شـعیب کند که حضر ای معرفی می مدین و ایکه را دو جامعه ۀکریم دو منطق قرآن
تـوان   روی می]، از این176؛ الشعراء،85دو به تبلیغ و اقدامات فرهنگی پرداخته است [االعراف،

  شناختی مورد رصد قرار داد: شعیب را در سه بعد جغرافیایی، تاریخی و جامعه ۀفضای جامع
  

  (ع)شعیب ۀجغرافیای جامع. 1. 3

 ]77، ص5ج، 23[مطرح کرده است  شش قول را نیمد یایدر مورد جغراف یحمو اقوتی
مسـکوت هسـتند، امـا     ،نام منطقه اینام شهر است  »نیمد«که اینکه غالب اقوال در مورد 

 ن،یمـد  نیدر سرزم« دیگو یلذا م ،منطقه بداندیک را نام  نیمد ،دهد یم حیترج یزیمقر
 825انـد و تـا سـال     رفتـه  انیـ آن از م یو بناها یوجود داشت که اهال یاریبس یشهرها

اسـت، و در   نیفلسط ۀیشهر در ناح 10مانده است، که  یها باقشهر از آن 40تنها  یقمر
، 1، ج48[ »قـرار دارد  نیو مـد  لـه یفـاران، قلـزم، ا   یشـهرها  ،سرخ یایسواحل در ۀیناح
اب ن طور نی؛ هم]347ص سـرخ   یایدر انیکه م داند یم یپهناور نیرا سرزم نیمد زیشرّ

بعد از ذکـر دو   یحمو اقوتی »کهیّاَ«در مورد  ]. اما243، ص31[ باشد یو تبوک و معان م
بـوده   یآنکه جنگل یگریاست و د» تبوک«همان  کهیاز آن است که ا یحاک یکیقول که 

 یگیدر همسـا  نیو مـد  کـه یا دیـ گو یاسـت، مـ   نیهمان اهـل مـد   که،یاست و اصحاب ا
مطـرح   یسـوم دو قـول، قـول    نیـ از ا ریـ غ یریـ حم یول ].291، ص1، ج23[ گرندیکدی
]؛ اغلب مفسرین 71، ص25[ ردیگ یرا دربرم نیسرخ تا مد یایدر انیم ۀیکه ناح کند یم

مقابـل ایـن    ۀ] و برخی در نقط185، ص12، ج35اند [ نیز مدین و ایکه را دو شهر دانسته
  ].65، ص19، ج34اند [ دو را یک شهر دانسته
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رسد مـدین نـه    وم به نظر میهای متعدد به این ق ولی با توجه به آیات قرآنی و عذاب
گیرد که از شمال به معـان و از   ای است که ایکه را دربر می نام یک شهر، بلکه نام منطقه

]. 185، ص8، ج5شـود [  شرق به تبوک و از جنوب و غـرب بـه دریـای سـرخ خـتم مـی      
 ۀ]، صـیح 37زلزله [العنکبـوت:   ۀگان های سه توضیح آنکه در قرآن برای قوم شعیب عذاب

 ] عنوان شـده اسـت  314، ص15، ج35] و  حرارت و بادهای مسموم [94ی [هود: آسمان
تمـام   ۀها نابود کنند که این عذاب است بیان شده کهیاصحاب ا یبرا ریکه البته عذاب اخ

تواند تحت چندین نوع عذاب واقع شـود؛ بنـابراین    که یک شهر نمیشهر بوده، در صورتی
وسـیعی اسـت کـه اهـالی آن دچـار گنـاه        ۀنطقـ مدین نه نام یک شهر، بلکه نـام یـک م  

اند و حضرت شعیب مأمور ابالغ پیغام خدا به این منطقه است. البتـه ایـن    اقتصادی شده
آمده اسـت   (ع)نظر شاید با برخی روایات معارض به نظر برسد، مثالً در روایتی از امام باقر

]، کـه  505، ص10، ج42خانـه داشـت [   40که شعیب به مدین فرستاده شد که کمتر از
که عذاب شدگان قوم شـعیب را صـد    (ع)سو با روایت دیگری از امام باقر از یک این روایت

]؛ همچنـین مرحـوم فـیض ایـن     56، ص5، ج43کند، معـارض اسـت [   هزار نفر بیان می
  ].292، ص2، ج40داند که به روایت افزوده شده است [ عبارت را از خود شیخ صدوق می

اند، و اینکه قـرآن از چـاهی    ال بسیاری که مدین را یک شهر گفتهالبته با توجه به اقو
] و این در صورتی صحیح است کـه مـدین نـام    23کند [القصص:  با نام چاه مدین یاد می
ای است، نام یک شهر از این  ، نام منطقه»مدین«رسد عالوه بر آنکه  شهر باشد، به نظر می

ین خطه را داشته است، مثل کشور کویـت  باشد، که حالت مرکزیت برای ا منطقه نیز می
که پایتخت آن همنام با خودش است. بنابراین مدین لفظ مشترک بین یک منطقه میان 

  حجاز و شامات و شهری از این منطقه است. 
  

  (ع)تاریخ زندگانی حضرت شعیب . 2. 3
چندین نسب گفتـه شـده اسـت کـه      (ع)اما در مورد تاریخ زندگی و نسب حضرت شعیب

اند؛  ترین آن این است که آن حضرت با دو واسطه از نوادگان حضرت ابراهیم بودهفمعرو
آن حضرت هم  ۀ] و قبیل293، ص2، ج11با نسب شعیب بن نویب بن مدین بن ابراهیم [

  به مناسبت نام پدربزرگ حضرت شعیب، مدین نام گرفته بود.
  
  مدین ۀاقتصادی جامع -اوضاع اجتماعی. 3. 3

هـا،   تـرین گـزاره   مـتقن  بـه  توان یم (ع)پیرامون حضرت شعیب، اتینهادن آبا در کنار هم 
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صـورت   دسـت یافـت، کـه بـه     بیحضرت شع ۀجامع یاقتصاد -یاوضاع اجتماع پیرامون
  شود: کوتاه به آن اشاره می

ـدَ     « ۀآباد بود و با توجـه بـه آیـ    ۀمدین، جامع ۀ.  جامع1 عْ ـأَرْضِ بَ وا فِـي الْ وَ ال تُفْسِـدُ
الحِها ف سلب امنیت مالی و جانی و عِرضی است [ »إِصْ رُ   ]؛187، ص8، ج35در شُ

. سامان گرفتن مسائل اقتصادی و تعیین مقیاس برای جـرم و حجـم توسـط خـود     2
]؛ امـا همـین مـردم بعـد از آنکـه      142، ص27بنیان نهاده شـده بـود [   (ع)حضرت شعیب

نـد و در ترازوهـا   فروشـی روی آورد  اصالحات اقتصادی در آن جامعه شکل گرفت، به کـم 
  دستکاری کردند؛

کردنـد و طبـق    نسبت به اصالح وضـعیت، هـیچ اقـدامی نمـی     (ع). طرفداران شعیب3
  ]؛56، ص5، ج43سازش کردند [ گناهکارانعموم مردم نیز با  (ع)روایتی از امام باقر

، کـه سـعی در هـم    »مـأل «منصبان و صاحبان مال و عنوان با تعبیر قرآنـی   . صاحب4
ای  را داشتند، دو طیف مقابـل حضـرت بودنـد، عـده     (ع)و هژمونی شعیب شکستن سلطه
کردنـد   پست و ریاست بودند و آن حضرت و یارانش را تهدید به اخـراج مـی    افراد صاحب

وا«که از آن تعبیر به  رُ أُ الَّذینَ اسْتَکْبَ لَ ] و طیف دیگر هنرمنـدانی بودنـد   88[االعراف:  » الْمَ
را چیـزی جـز    (ع)پیروی از شعیب ۀاشتند و با اغواگری نتیجکه منبر و رسانه در دست د

های مختلفـی کـه در دسـت داشـتند، در دل مـؤمنین       دیدند و با رسانه ضرر و زیان نمی
انداختند و  با القای شبهات، نظام الهی را یک نظام ناکارآمـد و تبهکـار    ترس و دلهره می

وا« عبیر به ]، که از این طیف ت86کردند [االعراف:   قلمداد می رُ أُ الَّذینَ کَفَ لَ [االعـراف:   » الْمَ
دانستند کـه تنهـا بـه خـاطر      را فردی ضعیف می (ع)کند که هر دو طیف، شعیب ]، می90

  ]؛ 91داشتند [هود:  می  فامیل و اطرافیانش، احترام وی را نگه
پنداشـتند، از دسـت دادن    . برخی روایات علت اینکه قوم شـعیب او را ضـعیف مـی   5
]، ولی به نظر برخی، این ضعف، مربوط به 179، ص2اند [ ی بینایی آن حضرت دانستهقوا

]؛ البته از آنجـایی  377، ص14، ج33قدرت اجتماعی و حامیان فکری آن حضرت است [
علیه این سلطه قیام کرده بود، خود نشان از قدرت و جایگاه اجتماعی  (ع)که حضرت شعیب

ا که اگر شعیب این جایگاه اجتماعی را نداشت، نیـازی  ایشان و خاندان آن حضرت دارد، چر
و یاران او را از آن سـرزمین اخـراج    (ع)به این همه دشمنی نبود تا جایی که بخواهند شعیب

] و یا حتی اقدام به سنگسار ایشان کنند که تنها چیزی که مانع از ایـن  88: عرافکنند [اال
  ]؛91، بود [االعراف (ع)شد، شرافت خانوادگی شعیب اقدامات شوم می
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. قرابت خویشاوندی آن حضرت با مردم مدین مانع از آن نشد که به بایکوت ایشـان  6
بسـتند و   مدین با تهدید، راه خدا را به روی مؤمنان می ۀنپردازند و این مخالفانِ کفر پیش

 شدند و پیروان آن حضرت را افزون بر ارعـاب ظـاهری،   می (ع)مانع از دیدار آنان با شعیب
 (ع)گفتنـد اگـر بـه شـعیب     کردند و به مـردم مـی   مغزی متهم می به سفاهت فکری و تهی

ای جـز   دارد و پیروی از او نتیجه کند و از آزادی بازمی نزدیک شوید، او شما را مرتجع می
  ].444-443، صص29، ج15زیان در پی ندارد [

وم دید، چـرا کـه بـا    را در اعتقادات آن ق (ع)این رفتار قوم شعیب ۀ. شاید بتوان ریش7
  یابیم که: تأمل در آیات در می

اوالً این قوم منکر هرگونه ارتباط با عالم ماورای ماده اسـت و اگـر کسـی دعـوت بـه      
  توانستند تفسیر کنند؛   شدگی آن فرد می کرد، تنها در قالب افسون توحید می

د هـای شخصـی را فقـط حـق خـو      دارایـی  ۀگیـری دربـار   ثانیاً مردم مـدین، تصـمیم  
ــی ــن م ــفارشدانســتند، از ای ــای حضــرت شــعیب  رو س ــا آزادی خــود   (ع)ه را مخــالف ب
شناسی قوم مدین نیـز منحصـراً حـس و تجربـه      پنداشتند؛ به هر روی مبنای معرفت می

  ]؛214-213، صص39، ج15حسی بود [
  ].91های این قوم است [هود:  گرایی از دیگر ویژگی جا و قبیله ثالثاً داشتن تعصبات بی

  
  »قسط«و » میزان«، »مکیال«یابی قرآنی  مفهوم . 4 .3

مورد تأکید قرار گرفته اسـت، دو   (ع)از جمله واژگان کلیدی که در داستان حضرت شعیب
هـای مؤکـد حضـرت     است؛ آیـات زیـر گویـای توصـیه    » میزان«(یا کیل) و » مکیال« ۀواژ

  در تمام کردن کیل و میزان است:(ع) شعیب
وا الْکَیْلَ« وْفُ أَ هُمْ  فَ شْیاءَ وا النَّاسَ أَ خَسُ وا الْکَیْلَ وَ ال « ]؛85 :عراف[اال »وَ الْمیزانَ وَ ال تَبْ وْفُ أَ

خْسِرینَ وا مِنَ الْمُ ونُ وا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ« ]؛181 :شعراء[ال »تَکُ صُ وَ یـا  «]؛ 84 :هـود [ »ال تَنْقُ
وا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ  وْفُ وْمِ أَ هُمْ مُفْسِدینَقَ شْیاءَ وا النَّاسَ أَ خَسُ   ].85 :هود[ »ال تَبْ

ابـزار   ۀدر اصل به معنی تعیین مقدار چیزی به وسـیل » کیل«طور که گفته شده همان
وزن بوده و بـه معنـی سـنگینی و     ۀاز ماد» میزان«. و ]166، ص10ج  ،47[مشخص است 

در » کیـل «و تفاوت آن با  سبکی یک شیء مادی یا معنوی و تعیین مقدار آن شیء است
این است که کیل برای تعیین مقدار حجمی و وزن برای تعیین مقدار سنگینی یـا جـرم   

بعدها عمومیت پیدا کـرده و در  » وزن« ۀ، اما واژ]106ص، 13ج  ،47[ رود یبه کار م ءیش
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حجـم،   گیری طول، سـطح،  گیری دارد، از قبیل اندازه چیزی که امکان اندازه گیری هر آن اندازه
ـوْمِ     «شـریفه   ۀحرارت، نور، نیرو و ... استعمال شده است و در آیـ  ـطَ لِیَ ـوازِینَ الْقِسْ ـعُ الْمَ وَ نَضَ

معنایی این واژه، اتساع بیشتری یافته و در سـنجش اعمـالی کـه     ۀ]، دامن47[االنبیاء:  »الْقِیامَةِ
]. عالمـه  139، ص12ج ،35کار بـرده شـده اسـت [    قابلیت سنجش با ابزار زمینی را ندارند، به

چه بسا در مواردی اسـتعمال شـود کـه    «کند:  طباطبایی پا را از این هم فراتر گذاشته بیان می
چـه طبیعـتش و یـا حکمـت اقتضـا       مقصود از آن کم و زیاد نشدن شیء موزون اسـت، از آن 

شود: فالنی سـخنش مـوزون یـا افعـالش مـوزون اسـت، یعنـی         که گفته میکند؛ همچنان می
]. بـا توجـه بـه    139، ص12، ج35» [قامت و افعالش پسندیده و متناسب االجزاء استسخن، 

های الکترونیکـی   توان اظهار داشت اعتبارات، داده معنایی برآمده از آیات قرآن، می ۀاین توسع
 آید. چون آمار و ارقام  ذیل این مفهوم میو غیر آن هم

 ۀت کـه بـه جـای اسـتفاده از واژ    خورد، این اسـ  ای که در این آیات به چشم می نکته
گـردد.   ، بهره برده شده و آن به تفـاوت معنـایی ایـن دو واژه برمـی    »قسط« ۀاز واژ» عدل«

قسط همان عدل آشـکار اسـت؛ و مکیـال و میـزان از آن روی     «طور که گفته شده همان
کشد؛ چرا که در عـدل ممکـن اسـت     گذاری شده است که عدل را به تصویر می قسط نام

(ع) از قـوم خـود   بیحضرت شـع  یرو نیاز ا؛ ]229، ص37[» ای از امور پنهان بماند پاره
اتفـاق   یا شـه یکـامالً آشـکار و در اتـاق ش    ها، بندی و بودجه مختلف معامالت ،خواهد یم
را رسـاندن شـیء و ایفـای    » قسـط « ۀکه عالمه مصطفوی نیز اصل در ماد ، همچنانافتدیب

گوید: این امر در مقام اجرای عدالت در خارج اتفـاق   حق به جایگاه خود عنوان کرده، می
و ... را از مصادیق این واژه » تقسیم سهم« ،»رساندن نفقه به دست عیال«افتد و سپس  می

و » عـدل « ۀ]. با ایـن تعبیـر و بـا توجـه بـه کـاربرد دو واژ      258، ص9، ج47شمرد [ برمی
» عـدل «اجراست، همچنان کـه   غالباً ناظر به مقام» قسط«توان گفت:  در قرآن می» قسط«

و » میزان« ۀغالباً ناظر به مقام تقنین است؛ به هر روی با معانی گفته شده در مورد دو واژ
ای از امورات اقتصادی و حتی غیر اقتصادی مورد اشـاره در دیگـر    گسترده ۀ، دامن»قسط«

توان به  ا میه آن ۀگیرد، که از جمل ذیل ایفای قسط قرار می  (ع)،آیات ذیل رسالت شعیب
]، اکل مال 26]، اسراف [االسراء: 130عمران:  ممانعت از مفاسد اقتصادی همچون ربا [آل

مـورد   هـای بـی   انـدوزی  ]، ثـروت 152]، خوردن مال یتیم [االنعـام:  188بالباطل [البقره: 
]، اشاره کرد؛ چرا که در هریک از این مـوارد الزم اسـت، رسـاندن مـال و یـا      34[التوبه: 
توان در عمل به عـدل بـدون    حقوق رخ دهد و جامع تمام موارد ایفای قسط را میایفای 
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بـا ایـن   «]. البته قرآن برای دفع این شبهه که 376، ص7، ج35کمترین کوتاهی دانست [
تفاسیر ایفای قسط یک امر بسیار دشواری است که برای نوع بشـر غیـر ممکـن خواهـد     

فرماید: هر شخصی به انـدازه تـوان    موزون می ، پس از امر به ایفای قسط در مکیل و»بود
  ].152خود نسبت به این امر تکلیف دارد [االنعام: 

قسط و تمام نمودن پیمانه از زوایای گونـاگون اشـاره شـده     ۀدر قرآن کریم به اهمیت اقام
است؛ گاه رعایت این امر در ردیف نظام آفرینش و جزئـی از اصـل عـدالت و نظـم حـاکم بـر       

دهـد   فروشـان مـی   ]، گاه با لحن شدید، وعید ویل به کم9- 7ه است [الرحمن: هستی ذکر شد
ارسـال پیـامبران و همراهـی کتـاب و میـزان بـا        ۀ] و از همه مهمتر اینکه فلسف1[المطففین: 

  ].25شود [الحدید:  قسط، توسط خود مردم معرفی می ۀرا اقامآنان
  
  فروشی . آثار و پیامدهای کم4

سـو سـعی کردنـد     را به ضرر خـود یافتنـد، از یـک    (ع)ت اقتصادی شعیباصالحا 1،»مأل«وقتی 
عواقب این اصالحات را به دیگران گوشزد کنند و البته این زیان خیـالی چیـزی نبـود جـز از     

]، و از سـوی  9، ص9، ج46فروشی [ دست دادن شرافت آیینی و منافع اقتصادی حاصل از کم
در های شاخص جامعه، این ضدّ فرهنـگ   وی چهرهدیگر با انجام و تشویق این ناهنجاری از س

  ].187، ص8، ج35[ فروشی در آن جامعه نهادینه گردید شده،  کم زیتمام اقشار جامعه سرر
چـون: ربـا،   هـم  یگناهـان اقتصـاد   گـر ید یبـرا  یعنوان جـامع فروشی را  مفسران کم

وا « ۀآی ۀناند؛ و به قری خواری و ... دانسته فروشی، رشوه کاری، اختالس، گران کم خَسُ وَ ال تَبْ
هُمْ شْیاءَ هـای   جنبـه  ۀارزش کـردن را نـاظر بـه همـ     فروشی یا کم ]، کم85[هود: » النَّاسَ أَ

 ۀهمـ  ۀدربرگیرنـد » النـاس « ۀسـو کلمـ   اند؛ چرا که از یک زندگی و کارهای بشری دانسته
ی، وزنـی،  نیز انواع خوراکی، پوشاکی، حجم» اشیاء«های مسلمان، کافر و ... است و  انسان

]؛ حتی با توجه بـه  193، ص39، ج 15شود [ عددی، مساحتی، تحقیقی و ... را شامل می
اند  و دیگر حقوق را ذیل آن قلمداد کردهخود  جانحقوق هر انسان نسبت به  همین آیه،

  ].363، ص7، ج35[

                                                                                                                                        
یـا معنـوی مثـل فضـیلت، شـرف، ثـروت،        شود که از لحاظ مادی به آن دسته از افراد گفته می» مآل«. 1

تـوان معـادل    ]؛ این واژه را مـی 168، ص11، ج47عنوان، وثوق، وجاهت، اخالق مشحون و پر باشند [
اطـالق   یبـه شخصـ   که این واژه نیز چرا ؛دانست چهره ای ،)Celebrity: یسی(به انگل امروزی سلبریتی

و  یمـذهب  ات،یـ ادب اسـت، یش، رسانه، مدل، سهنر، جنگ، علم، ورز یها نهیکه معموالً در زم شود یم
  خاص باشد. تیو معروف یسرشناس ینوع یدارا ،فرهنگ عامه ایجامعه  کیآن در  رینظا
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شـود کـه    های اقتصادی را شامل مـی  وسیعی از ناهنجاری ۀدامن» فروشی کم«بنابراین 
 یفروشـ  کـم  توان گفت: گیرد؛ بنابراین می ن مال بیشتر در مقابل مال کمتر قرار میطی آ

چون: که مصادیق زیادی هم ]117، ص12، ج28[ از اکل مال به باطل است یگرید انیب
گیرد کـه پیامـدهای    رشوه، ربا، قمار، اخذ مال در برابر کار نکرده، اختالس و ... در بر می

اشت؛ از سوی دیگر در آثـار عالمـه جـوادی شـاهد تعمـیم و      همسانی را در پی خواهد د
  شود:   هایی اشاره می شریفه هستیم که به نمونه ۀاطالق گسترده در این آی

نیرنگ و پنهـان کـردن   «، »تزویر در کار«، »خیانت«، »کاري کم« قیاز ذکر مصاد پس ●
دري اسـت کـه   جامعیت پیام این آیه بـه قـ  « :کند یم انی، ب»بخس«برای عنوان  »حقیقت

و امور واقع در تحت قانون کار، مشمول آن اسـت؛ خـواه کـار از سـنخ نقـل و       ءتمام اشیا
  ].260، ص19» [انتقال کار مادي باشد و خواه از صنف کار معنوي

، »انتفـاع «، »منفعـت « ،»نیعـ «تعلـق بـه    :چـون هم یقیمصاد انیبا ب گرید یجا در ●
را اعـم از مسـائل    هیـ آ نیـ ا »اءیاش«عنوان  یبرا »عتیاز طب یور بهره«، »ابتکار« ،»یفناور«

نمـودن    و آلوده عییعنوان بخس، تض یو برا کنند یذکر م یو تمام مسائل انسان یاقتصاد
  ].312، ص19[ شمارند یآن م قیرا از مصاد

، صنف »ناس«مقصود از « دیفرما یرا مطلق دانسته، م هیآ نیدر ا» ناس«لفظ  شانیا ●
  .]312، ص19» [نیستخاصِ از مردم جهان 
مورد بررسی قرار گیرد تا پیامدهایی کـه   ها یناهنجار نیآثار اشود،  در ذیل سعی می

آن، وظایف یک انسان مسـئول و   ۀآید، روشن شود و در سای ای پدید می در چنین جامعه
  گر تبیین گردد: اصالح

  
  پیامدهای مادی   .1. 4

فروشـی پـی بـرد و در طـول      از جمله کـم  توان به نتایج وخیم گناهان با اندکی تأمل می
انـد و همـاره    تاریخ، مصلحان اجتماعی، پیامدهای این اقدامات را به بشـر گوشـزد کـرده   

  کـرده  پیدااند، ولی مخالفین اصالحات، چون عادت به این گناه  سعی در اصالح آن داشته
ترجیح دادنـد؛ امـا   مدتِ شخصیِ اندک را بر نتایج پربار این اصالحات  بودند، ثمرات کوتاه

]؛ همچنـان کـه   92کنـد [االعـراف:    قرآن ضرر و زیان را اتفاقاً متوجه این قوم معرفی می
اقتصـادی   ۀفروشی زیان به پیکـر  کم ۀنیز در تبلیغات خود فرموده بود که نتیج (ع)شعیب

یاد » فساد فی االرض«این زیان اقتصادی را با تعبیر  ۀ] و نتیج181جامعه است [الشعراء: 
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های اقتصادی، باعث خواهـد   زدن]، که نشان از آن دارد که این زیان85کند [االعراف:  می
هـای ایـن    شد تمام ابعاد زندگی بشر فاسد شود. نبی گرامـی اسـالم(ص)، دیگـر آسـیب    

]. پرواضـح  373، ص2 ، ج43[ 1فرمایـد  ناهنجاری را کمی درآمد و ستم نظام سـلطه مـی  
فروشی شد، اعتماد در تعامالت اقتصادی کـه مهمتـرین    ای مبتال به کم است وقتی جامعه

سالم است، از بین خواهد رفت و در نتیجه، رکود آن جامعه را فرا خواهـد   ۀاصل در معامل
بیشتری دارند، توانایی جـذب سـود    ۀگرفت و از آنجایی که آن دسته از افرادی که سرمای

تـری خواهنـد    نحیـف  ۀز سـرمای انـدک روز بـه رو   ۀبیشتر خواهند داشت و افراد با سرمای
داشت، و در نتیجه، اختالف شدید طبقاتی بر آن جامعه حاکم خواهد شد که خـود ایـن   

ها؛ همچنین این بستر اجتمـاعی، فضـایی را    اختالف، آغازی است بر بسیاری از بزهکاری
آورد تـا هرگونـه کـه     برای نظام سلطه چه از نوع استبداد و چه از نوع استعمار پدید مـی 

  های اقتصادی خود را پیش ببرند. خواهند سیاست یم
نداشـته و طبـق هشـدار     (ع)فروشی، اختصاصی به قوم شعیب باید توجه داشت که کم

  ].57، ص1413[ 2این گناه دامن ما مسلمانان را نیز گرفته است (ص)نبی گرامی اسالم
تـر   پیش را نباید منحصر در مبادالت عرفی دانست و همچنان که» بخس«اما مصادیق 

نیز شمولیت این آیه نسبت به کار معنوی بیان شد، در کالم دیگری از آیت هللا جـوادی  
  این شمولیت بدین نحو ذیل آیه مطرح شده است:

تطفیف و کم دادن حرام است، بلکـه در تمـام مسـائل     ،یعني نه تنها در مسائل اقتصادي«
نمایـد   آوري و ابتکار رجوع مي آنچه به فنگردد و  انساني آنچه به عین، منفعت، انتفاع و... برمي

شـود، هرگونـه    وري از طبیعت از عمق دریا تا سمْک و ارتفاع سپهر مرتبط مـي  و آنچه به بهره
 ].180، ص16» [بَخْس، تضییع، آلوده نمودن و... حرام خواهد بود

  
  پیامدهای غیرمادی. 2. 4

روست که شود؛ از این وقف نمیهای اقتصادی تنها به پیامدهای مادی مت ناهنجاری ۀنتیج
یـا همـان عـذاب و خـواری شـدید روز قیامـت را بـرای        » ویـل «بینیم در قرآن کریم  می
یْلٌ«فرماید:  فروشان عنوان کرده، می کم » ویـل «] و در مـورد  1[المطففـین:   »لِلُْمطَفِّفـینَ   وَ

                                                                                                                                        
وا بِالسِّنِینَ. 1 خِذُ ا أُ انَ إِلَّ الَ وَ الْمِیزَ وا الْمِکْیَ ان  لَمْ یَنْقُصُ وْرِ السُّلْطَ ونَةِ وَ جَ ةِ الْمَئُ  .وَ شِدَّ
و عَ. 2 بُ الَ أَ دِ اللَّهِ وَ قَ ولُ اللَّهِ صَلَّ«بْ سُ الَ رَ ـمٌ   یقَ مَ ا مِنْ قَبْلِکُمْ أُ کَ فِیهِمَ نِ هَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّ فِیکُمْ خَصْلَتَیْ

انُ ، وَ الْمِیزَ الُ : الْمِکْیَ الَ ولَ اللَّهِ؟ قَ سُ ا رَ ا یَ ا هُمَ وا: وَ مَ الُ . قَ مَمِ  .»مِنَ الْأُ
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شـدت   هـا در آن قـرار بگیـرد از   گفته شده است که دیاری از جهنم است کـه اگـر کـوه   
  ]. 496، ص5، ج36شوند [ حرارتش، ذوب می

فروشـی بـدانیم،    حال اگر دیگـر گناهـان اقتصـادی از جملـه ربـا را از مصـادیق کـم       
]، ذیـل  275: روانی [البقرهپیامدهای غیرمادی عنوان شده برای آن گناهان مثل اختالل 

  فروشی نیز خواهد آمد. پیامدهای کم
  
  ینو بایدهای مؤمن (ع). رویکرد شعیب5

یـک   ۀدر چنین فضایی که جامعه در حال گذار از حالت صـالح بـه فسـاد اسـت، وظیفـ     
مصلح اجتماعی این است که با تمام قوا به هر قیمتی که شـده در برابـر هرگونـه منافـذ     

شاهد این احسـاس   (ع)]، که ما در زندگی حضرت شعیب373، ص3، ج45فساد بایستد [
هـا هسـتیم کـه گویـای الگـوی احسـاس        اهنجـاری گونـه ن   مسئولیت و قیام در برابر ایـن 

مسئولیت در جامعه است؛ آن حضرت در راه اصالحات اقتصادی یک بعدی رفتار نکـرد و  
های مختلفی، این احساس مسئولیت را پیـاده کـرد؛ در ذیـل بـه ابعـاد مختلـف        از شیوه

  کنیم: راهبردی آن حضرت اشاره می
  
  افزاری ارتباط با خدا، راهبرد نرم .1. 5

ضروری هرگونه اصالحات در جامعـه   ۀیاد خدا و ساخت معنوی خویشتن و جامعه، مقدم
-شاهد آن هستیم که ایشان به همـراه آنکـه خطیـب    (ع)است؛ در زندگی حضرت شعیب

گیـرد، خـود نیـز در ارتبـاط بـا       مصلح اجتماعی به خود مـی  ۀگیرد و وجه االنبیاء نام می
ه طبق روایـات، آن حضـرت بـه سـبب گریـه بـه       خدای متعال در اوج قله بود تا جایی ک

]؛ این 57، ص1، ج3خود را از دست می دهد [ ۀباصر ۀدرگاه خدای متعال چندین بار قو
عد از زندگی ایشان نشانگر آن است که تا فرد توانایی اصـالح خـویش را نداشـته باشـد،      بُ

  توان اصالح جامعه را نخواهد داشت.
دهـد، آن   اوانی را در این زمینه از خود نشـان مـی  در آیات قرآن آنچه که بیشترین فر

است که شعار عبادت انحصاری خدا، سرلوحه تبلیـغ آن حضـرت قـرار گرفتـه اسـت؛ در      
ـوْمِ   « شود با این پیام آغاز می (ع)های اعراف و هود وقتی داستان حضرت شعیب سوره یـا قَ

هَ وا اللَّ هُ اعْبُدُ رُ ]، که از یک سو مردم را از عبادت 84 ؛ هود:85 [االعراف:» ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْ
دارد و از سـوی دیگـر عبـادت و     و سرسپردگی در برابر غیـر خـدا بـا هـر عنـوان بـازمی      
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دقـت شـود کـه مـراد از      دیـ با( کند سرسپردگی را تنها در شأن خدای متعال معرفی می
 یر اقدام عملـ بلکه ه ست،یدر برابر خدا ن ینفس میصرف تسل اءیانب میعبادت خدا در تعال
اسـاس بـودن    ] و با این بیان بی371، ص3، ج45) [ردیگ یدر بر م زیدر برابر طاغوت را ن

آن قـانون نانوشـته و    ۀکند کـه از جملـ   هر قانون و اقدام منافی احکام الهی را گوشزد می
کنـد کـه کارهـا را     چنین ورود پیـدا مـی   فروشی بود. لذا در این تبلیغ این خودساخته کم

ایـن احکـام را کـرد و کارهـا را      ۀان با میل خود انجام داد، بلکه اوالً بایـد مالحظـ  تو نمی
شعراء اصـرار ایشـان بـه ایـن      ۀمنطبق با قوانین الهی پیش برد نه هر قانونی، که در سور

مینٌ* «بینیم که فرمود:  تر می موضوع را پررنگ ولٌ أَ سُ ونَ* إِنِّي لَکُمْ رَ ـ فَاتَّأَ ال تَتَّقُ وا اللَّ هَ وَ قُ
ونِ طیعُ ال «را نمود که با عبـارات  دنیوی آن ۀنتیج ۀ] و ثانیاً مالحظ108-106 [الشعراء:» أَ

ـأَرْ   وا فِـي الْ ـالحِها  تُفْسِدُ ـدَ إِصْ عْ ـأَرْضِ مُفْسِـدینَ    «]، 85 [االعـراف: » ضِ بَ ا فِـي الْ ـوْ عْثَ » وَ ال تَ
ـوْمَ   «فرمـود  را نیز در نظر گرفت کـه  ثالثاً عواقب اخروی آن 1]،183 [الشعراء: ـوا الْیَ جُ وَ ارْ
  ]. 36 [العنکبوت:» الْآخِرَ

 ۀخود نیز در هم دهد،  این نبی بزرگوار عالوه از اینکه مردم را به این حقایق توجه می
احواالت توجه به مقام ربوبی خدای متعال دارد؛ لذا وقتی پیشنهاد بازگشـت از آیـین بـه    

ز آنی کـه خـدا مـا را از ایـن آیـین نجـات       فرماید: اگر بعد ا شود، می آن حضرت داده می
ایم و همچنین در برابر این  بخشیده است، دوباره به آیین شما درآییم، به خدا دروغ بسته

خواهـد   ] و از او مـی 89 کنـد [االعـراف:   تهدیدات، تنها پناه را خدای متعال معرفـی مـی  
  ].201، ص8، ج5مؤمنین را بر مردم کافر پیروز گرداند [

تـوان در اولـین    را مـی  (ع)ق معنویت و اقتصاد در زندگی حضـرت شـعیب  ارتباط عمی
رُكَ   : «ۀشریف ۀواکنش قوم شعیب دید که آی مُ ـأْ ـالتُکَ تَ بُ أَ صَ ـعَیْ وا یا شُ ـُركَ مـا     قالُ نْ نَتْ أَ
عَلَ في نْ نَفْ وْ أَ نا أَ عْبُدُ آباؤُ شـیدُ    یَ لـیمُ الرَّ حَ تَ الْ نْ أَ ا إِنَّکَ لَ والِنا ما نَشؤُ مْ ]، بـازگو  87د: هـو [ »أَ

]، 266، ص1، ج36بدانیم [» دین«را به معنی » صلوة«شده است، که اگر با تعبیر طریحی 
]؛ چرا که در واقـع قـوم   108، ص4، ج41ارتباط وثیق دین و اقتصاد، نمایان خواهد شد [

و دیگری شـغل و   (ع)کردند؛ یکی شغل نماز شعیب دو شغل و رویکرد تعریف می(ع)شعیب،
در مسـائل اعتقـادی و اقتصـادی    (ع)روی ورود حضرت شعیببود و از این خودشان ۀعقید
چنـین   دانستند و به عبـارتی ایـن   را یک رویکرد نامتعارف و به دور از رشدیافتگی میآنان

کنیم، تو هم در امور ما دخالت  داشتند که همچنان که ما در نماز تو دخالت نمی بیان می

                                                                                                                                        
 تکرار شده است. (ع)این بیان حضرت شعیب ]،36 :عنکبوت[ال و ]85 :هود[در آیات . 1
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مام شعائر همچنین تمام معامالت ارتبـاط عمیقـی   که در مکتب توحیدی، ت نکن! حال آن
ه«فرماید:  با نماز دارد که می الةَ تَنْ رِ  یإِنَّ الصَّ حْشاِء، وَ الْمُنْکَ نِ الْفَ که نماز به هـر نیکـی    »عَ

دارد و البته همچنان شاهد آن هستیم که این تصور غلـط   کند و از هر بدی بازمی امر می
شود: اسالم چه ربطی به سبک زندگی مـا   روی گفته میندر نهاد بشر رسوب نموده، از ای

  ].373-372، صص14، ج26را ندارد که آزادی ما را محدود کند [دارد؟ و حق آن
  

  راهبرد علمی .2. 5
شـرح  » راهبرد«رفت از معضالت از انواع راهبردها بهره می بردند.  مصلحان اجتماعی برای برون

د باشید و چگونه ممکن است در حرکت از جـایی کـه   خواهی دهد که کجا هستید، کجا می می
]. از ایـن روی  244، ص9بهتـر برسـید [   ۀخواهیـد باشـید بـه نتیجـ     هستید به جایی که مـی 

سازی فکـری و علمـی در جهـت بـازدارنگی از مفاسـد اقتصـادی برآیـد،         اقداماتی که با زمینه
محابـا  گـری نبایـد بـی    حآید. یک مصلح اجتماعی در راستای اصال راهبرد علمی به حساب می

چینی علمی برای روشن شدن آثار اقدامات و پیامـدهای   سراغ اقدامات عملیاتی برود؛ و زمینه
عدم رعایت این اصالحات یکی از مهمترین راهبردهایی است که باید توسط او صورت پـذیرد؛  

فـه  های گوناگون ایـن وظی  ما در زندگی حضرت شعیب شاهد آن هستیم که ایشان به صورت
  شود: ها اشاره میرا به خوبی به انجام رساندند که به آن

  

  برهان و دلیل برای فساد رفتار ۀاقام  .1. 2. 5
فروشی نهی کند، دلیل بسـیار روشـنی بـرای     طور مستقیم از کم قبل از آنکه به (ع)شعیب

د ] کـه هرچنـ  85 کـرده اسـت [االعـراف:   » بیّنه«مردم آورده بود که قرآن از آن تعبیر به 
غالب مفسرین برآنند که مراد از این بینه همان معجزه است و در روایات و آیات سخن از 

رسـد مـراد از آن دلیـل و     ]، ولی به نظر می313، ص14، ج39آن به میان نیامده است [
آورد و آنـان نیـز از    هـا مـی  رفتـار آن برای بطالن شرک و سـوء  (ع)برهانی است که شعیب

]؛ بنابراین ایـن رفتـار   186، ص8، ج5مانند [ او در می ۀمقابل ادلگویی در  مجادله و پاسخ
ای در صـدق دیگـر    ادلـه  ۀنشان از آن دارد که مصلح اجتماعی برای دعوت خود باید اقام

 این ادلـه،  ۀموارد کلی (مثل توحید) کند که در نزد مخاطب بسیار روشن است که با اقام
صحت گفتار مصلح در مورد خاص (مثل اصـالحات اقتصـادی) مشـخص شـده و بطـالن      

  ].174، ص4، ج22مقابل، مبنی بر غیر مستند بودن روشن شود [ ۀگفتمان جبه
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  تبیین افق سودمندی اصالح رفتار. 2. 2. 5
کردند، آثار کامل کردن  فروشی را تبیین می عالوه بر آنکه پیامدهای کم (ع)حضرت شعیب

کردند و در  ذکر می» خیر«را تحت عنوان آن ۀشدند و نتیج انه و وزن را نیز متذکر میپیم
مِنینَ« ۀآی ؤْ رٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُ هِ خَیْ تُ اللَّ کند  می» بقیت هللا«]، از آن تعبیر به 86 :هود[» بَقِیَّ

فروشنده بعد  یاست که از معامله برا یاست و مراد از آن، سود یباق یبه معنا »بقیه«که 
 کنـد  یجش خرج مئو در حوا یرا در مصارف زندگماند و آن یم یاز تمام شدن معامله باق

بـه   یو مشـتر  بـرد  یکه مـ  یبه سبب سود عیبا( و از این معامله دو طرف بایع و مشتری
بـا رهنمـود بـه ایـن       (ع)شوند و حضرت شعیب )، منتفع میکاال دسترسی به یسبب آسان

]. از 364، ص10، ج35آیـد [  منـدی مـردم از ایـن سـود برمـی      رهاصل فطری درصدد بهـ 
جای رسالت خود به بیان سودمندی شود، آن حضرت در جای رو است که دیده میهمین

]، از 85 [هـود: » انـی اراکـم بخیـر   «پردازد و گاه با عبـارت   و آثار رفتار اقتصادی سالم می
ذلکـم  « ۀ] و در آیـ 361، ص10، ج35دارد [  اینکه این وسع روزی به افول گراید دغدغـه 

]، با بیان اینکه نهایت مسیری کـه مـن دعـوت    85 [االعراف:» خیر لکم ان کنتم مؤمنین
کنم، پیشرفت مادی و اقتصادی، زندگی شاداب، استقرار امنیت در میان شماست، بـه   می

بقیت هللا خیـر لکـم ان کنـتم    «] و با عبارت 189، ص8، ج5کند [ این حقیقت اشاره می
کنـد؛ یعنـی بـرخالف تصـور شـما کـه        ]، مراد از خیر را مشخص مـی 86 [هود:» ؤمنینم

بینید، این پیشـرفت از طریـق همـان سـودهایی کـه       فروشی می پیشرفت مادی را در کم
]. البتـه برخـی   364، ص10، ج35شـود [  کنید، حاصل می افزون بر اصل مال دریافت می

و پیشـرفت اقتصـادی جامعـه عنـوان      را رشـد  (ع)در کالم حضـرت شـعیب  » خیر«مراد از 
  ].117، ص12، ج28کنند [ می

شـود کـه عنصـر     مالحظـه مـی   (ع)با مروری در آیات پیرامون تعالیم حضرت شـعیب، 
دهد که  یاین خود نشان مترین عنصر در میان تعالیم آن حضرت است؛ و  اقتصاد، پررنگ
دهـد کـه پیـامبران     یمـ  توان ساده شمرد، و نیز نشان ییک جامعه را نم یمسائل اقتصاد

نیـز   یو اقتصـاد  یاند، بلکه اصالح وضع نابسامان اجتماع نبوده یمور مسائل اخالقأفقط م
از دعـوت بـه    را بعـد تا آنجا کـه آن  ،داده است یها را تشکیل ماز دعوت آن یبخش مهم

 این دغدغه را در تمام ابعاد بـا تمـام   (ع)] و شعیب218، ص9، ج49[ دادند یتوحید قرار م
  ها، از جمله توجه به انواع معامالت حجمی و جرمی را بیان می دارد. کاری ریزه

رُكَ«: ۀشریف ۀهمچنین آی مُ أْ التُکَ تَ بُ أَ صَ عَیْ وا یا شُ نْ     قالُ وْ أَ نـا أَ ـدُ آباؤُ عْبُ ُركَ ما یَ نْ نَتْ أَ
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عَلَ في شـیدُ    نَفْ لـیمُ الرَّ حَ تَ الْ نْ أَ ا إِنَّکَ لَ والِنا ما نَشؤُ مْ ]، بـه ایـن امـر رهنمـون     87 :هـود [» أَ
دار الهی است، حـال آنکـه در    این بود که بشر امانت (ع)سازد که منطق حضرت شعیب می

]؛ بـا  98، ص20تواند در اموال خود تصرف کند [ منطق قوم او بشر به هر نحو دلخواه می
هـا، منـابع    چون معادن، جنگـل جاری کردن این نگاه در جامعه بشر نسبت به منابعی هم

دانـد کـه او تنهـا     ای به خرج دهد، چون می یدروکربوری مثل نفت و ... حساسیت ویژهه
  های آتی است. دار الهی این منابع برای نسل امانت

  
  راهبرد سیاسی .3. 5

گـری و   گرفته شده و به معنی عمل تربیت» ساس یسوس«ای عربی از ریشه  سیاست واژه
، 7، ج38کنـد [  یت را رهبـری و امـر مـی   باشد، همچنان که رهبر رع مهتری حیوانات می

 ،ینگاهـدار  ،حفاظـت  ،پـاس داشـتن ملـک   ] و با سیر در فرهنگ فارسی، معانی 335ص
را به خود گرفته است [دهخدا،  یداورو  استیر ،حکومت ،تیحکم راندن بر رع ،حراست

 سیاست، مکرراً به کار رفته است. از جمله اوصافی کـه  ۀذیل سیاست]؛ در متون دینی واژ
رو تـدبیر امـر   است. از این» ساسة العباد«وارد شده،  (ع)در ادعیه و زیارات برای ائمه اطهار

هـا در   آن، انسـان  ۀجامعه و اعمال سیاست، از خصایص رهبران الهی است که بـه واسـط  
شوند. بر اساس روایات، امور دین و دنیـا بـه پیـامبران و رهبـران      مسیر خلقت تربیت می

ها را هدایت و تربیت کنند. به هر روی سیاست نـزد متفکـران    تا انسانالهی واگذار شده، 
اسالمی، عبارت است از مدیریت و رهبری جامعه، در جهت مصالح مادی و معنوی. هدف 

های الهی و احقاق حقوق مردم و جلـوگیری از ظلـم و   سیاست تحقق بخشیدن به ارزش
ای تحقق بخشـیدن بـه ایـن    نیز در راست (ع)]؛ حضرت شعیب22و21، ص50فساد است [

  کنیم: ای می ها، راهبردهایی را ترتیب داده بود، که در ذیل به این راهبردها اشارهارزش
  
  اعزامی ۀاحساس مسئولیت نسبت به منطق . 1. 3. 5

این است که بـا وجـود آنکـه     (ع)های سؤال برانگیز در زندگی حضرت شعیب یکی از نقطه
ه است، ولی هیچ اقدامی علیه سلطنت فرعـون در  آن حضرت در عصر فرعون زندگی کرد

شود؛ که در پاسخ ایـن شـبهه بایـد بگـوییم: اوالً طبـق       دیده نمی (ع)سیره و گفتار شعیب
؛  84 ؛ هـود: 85 مـدین مأموریـت داشـته [االعـراف:     ۀقرآن شـعیب بـرای منطقـ    ۀفرمود

ن منطقـه  ] و آن حضرت هم مأمور به وظیفه بودنـد و علـت اینکـه بـه ایـ     36 العنکبوت:
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کنند، این بود که آن حضرت در بطن آن جامعه رشد کرده بود و فردی  مأموریت پیدا می
ای اثرگذار باشد که فرزند آن جامعه باشد تا افهام و تفهیم میان  تواند نسبت به جامعه می

کـار   به» اخاهم«]؛ لذا در همین آیات تعبیر 441، ص8، ج28پیامبر و مردم اتفاق بیافتد [
سـال در کنـار    10و ثانیاً تربیت یک نیروی انقالبی مثل حضرت موسـی در طـی    برد می

  اصالح کشور همسایه، مصر، خود بزرگترین مبارزه علیه حکومت جور فرعون بود.
دیگـر بـه     ۀاما ارسال پیامبر خاص به یک قوم، بدین معنا نیست که اگـر قـوم و قبیلـ   

، 15ها را نپـذیرد [  لیت نکند و آنپذیرش دعوت توحیدی او گرویدند، وی احساس مسئو
] و یا بدین معنا نیست که آن پیامبر بعـد از اصـالح و یـا عـذاب آن قـوم      442، ص29ج

روی در بحث بعدی بـه احسـاس مسـئولیت    نسبت به اقوام دیگر مسئولیتی ندارد، از این
  آن حضرت نسبت به اقوام دیگر خواهیم پرداخت:

  
  قوام دیگراحساس مسئولیت نسبت به ا. 2. 3. 5

طور که از پیش نیز گفته شد، مدین نه تنها نام یک شهر، بلکه نام یـک منطقـه در    همان
ایـن   ۀگیـرد و همـ   غرب حجاز است که شهرها و روستاهای متعددی را در بـر مـی   شمال

بـرای   (ع)بودند؛ به هر روی حضـرت شـعیب    فروشی شده اقوام مبتال به گناه اقتصادی کم
که  وث شده بود؛ بدون اینکه آن حضرت از مدینیان باشد؛ همچنانتمامی این منطقه مبع

شعیب نبودند، بلکه مردمی از میان مردمـان   ۀمدینیان از طائفه و قبیل«گوید:  راوندی می
مطلـب نشـان از    نیـ و ا ]147، ص27» [سوی آنان برانگیختـه شـد   به (ع)بودند که شعیب

 نیاهـل مـد   نکهیحضرت فارغ از ا نآکه  چرا ؛دارد شانیمضاعف در ا تیلئواحساس مس
در  تیلئواز اصـول احسـاس مسـ    یکـ یخـود   نی، و اکند باشد، اقدام به این اصالحات می

 یبلکـه بـرا   ش،یخو ۀلیملت و قب ینه تنها برا یمصلح اجتماع کیقبال جامعه است که 
   باشد. اشتهد تیلئواحساس مس دیبه اصالح دارد، با ازیکه ن یهر ملت

  
  اجتماعی-رهنگیراهبرد ف .4. 5

با قوم خویش، شـاهد رعایـت ابعـاد مختلـف فرهنگـی       (ع)در نوع مواجهه حضرت شعیب
گونه که فرزند آن سامان بـود، رفتـاری متناسـب بـا      هستیم؛ به عبارتی آن حضرت همان

تـرین   ویژه آنکه ایشان دقیقـاً دسـت روی اساسـی    فضای حاکم بر آن سامان را داشت؛ به
فرهنگی -صر گذاشت. در ذیل به برخی از راهبردهای اجتماعیمشکل آن جامعه در آن ع

  کنیم: ایشان اشاره می
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  ایجاد وحدت بین اقشار جامعه  .1. 4. 5
ای که در آن تفرقه بین آحاد جامعه باشد، مصلح اجتماعی تـوان اصـالحات در    در جامعه

داشتند که  شود پس از آنکه کافران سعی در آن آن جامعه را نخواهد داشت، لذا دیده می
پراکنده سازند و بدین ترتیب موجبـات تفرقـه را پدیـد آورنـد     (ع)مردم را از اطراف شعیب

فرمایـد   در ایـن مقطـع، هـر دو گـروه را نصـیحت مـی       (ع)]، حضرت شعیب88 [االعراف:
]، که درگیری داخلی پدید نیاورید و سبب بروز آشـوب و اغتشـاش در   87-85[االعراف: 

آمیز ملی را به هم نزنیـد و آرامـش و آسـایش و امنیـت      سالمتجامعه نشوید و زندگی م
ملی را به خطر نیاندازید و هر دو دسته آرامش را حفظ و صبر پیشه کنیـد، تـا خـدا کـه     

  ].451، ص29، ج15خیرالحاکمین است، میان ما داوری کند و حق روشن شود [
  
  انقالبی ۀهای دلسوزان سخنرانی . 2. 4. 5

هــا و  کــه در قــرآن ذکــر شــده اســت، شــاهد خطبــه (ع)عیبجــای داســتان شــدر جــای
که سبب شده است در روایات مـا  هستیم،  تا جایی (ع)گر آن حضرت های تبیین سخنرانی

] و جالـب آنکـه ایـن    102، ص3، ج29از آن حضرت تعبیر بـه خطیـب االنبیـاء بشـود [    
برای آن حضـرت   هیچ تبلیغی را ۀافتد که دشمن اجاز ها در شرایطی اتفاق می گری تبیین

] و شدیداً آن حضرت را به بایکوت سیاسی برده است، و راه مسـتقیم را بـا   86نداده [االعراف: 
هـا،   ]. و البتـه ایـن سـخنرانی   445، ص29، ج15نمایاند [ تبلیغات سوء و القای شبهات کج می

ی سری خطابات ساختگی جهت جذب و انذار مردم نبود، بلکه همه سرشار از دلسـوز  تنها یک
 ۀریـ دا ی است کـه رهبران الهمندی نسبت به مردم بود و این بخشی از سبک زندگی  و دغدغه

نسـبت بـه   ی را و دلسـوز  یمند توسعه داده و دغدغه یتن جسمان کیخود را از حد  یوجود
 یبـرا  شـود  یمـ  تیبشـر  ریگ که در اثر مفاسد دامن یو عواقب اند سریان داده تیکل نظام بشر

بـا   شانیا ،مینیب یهم م (ع)بیحضرت شع انیاست که در جر یرو نیز هما ؛آنان دردآور است
نشـان از   نیـ و ا ]84 :هود[» وَ إِنِّي أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحیطٍ« :دیفرما یم یخاص یدلسوز

بلکه آن حضـرت از درون نسـبت بـه     ،نبوده یا صورت بخشنامهه ب شانیآن دارد که اقدامات ا
اسـت کـه    ییآن حضـرت تـا جـا    ی. دلسـوز کردنـد  یاحسـاس غصـه مـ    بشر یعواقب کارها

 رتـان یگ دامن نیشینکشد که عذاب اقوام پ یریمس بهشما با من، شما را  یدشمن دی:فرما یم
ـ  ،دیـ بکن یدشمن د،یکن یبا من دشمن دیاگر خواست یحت یعنی ]؛89 :هود[شود  مراقـب   یول
  نباشد.  عذاب تان یدشمن نیا ۀجینت دیباش
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توان دیـد کـه در مـورد برخـی از      می» اخاهم«ن دلسوزی را در تعبیر قرآنی ای ۀعصار
هـا  ه خاطر این باشد که آنبدان اشاره شده است و آن شاید ب(ع) پیامبران از جمله شعیب

کردنـد،   یچون یک برادر، با قوم و جمعیت خود رفتار م، همیو مهربان یدر نهایت دلسوز
 یاین تعبیر در مورد کسـان  ؛ها فروگذار نکردندت آنهدای یبرا یو از هیچ کوشش و تالش

شود، به عالوه ایـن   یدهند گفته م یبه خرج م یفرد یا جمعیت ۀدر بار یکه نهایت دلسوز
ایـن   ییعن ؛است یطلب و ریاست یطلب هرگونه تفوق یو نف یاز یک نوع برابر یتعبیر حاک

به خاطر  ر سر نداشتند، بلکه صرفاًها دهدایت آن ۀدر زمین یا گونه داعیهخدا هیچ  مردان
  ].226، ص6، ج49[ کردند یدست و پا م ینجات آنان از گرداب بدبخت

  
  حساسیت نسبت به تمام ابعاد تعاملی .3. 4. 5

:  ۀشـریف  ۀدر آیـ  (ع)شـعیب از قول » اموالهم«به جای » اشیاءهم« ۀقرآن کریم با آوردن کلم
هُمْوَ ال تَ« شْیاءَ وا النَّاسَ أَ خَسُ ]، اشاره به این دارد که آن حضـرت تنهـا بـه    85 [االعراف:» بْ

مسائل اقتصادی و مالی حساسیت نشان نداد، بلکه ایشان درصدد اصالح هر نوع کوتـاهی  
، 11، ج33منـد اسـت [   در هر یک از امور جانی، فکری، دینی، افتصادی و آبرویی دغدغـه 

که دارد کم بگذارد، و به ایـن   ای ].، به عبارتی هیچ فردی نباید نسبت به سرمایه213ص
دهد و به جای آنکه در  مفهومی می ۀترتیب حضرت در تبلیغی که داشت، به نحوی توسع

های اقتصـادی را هـدف    برابر بخش کوچکی از گناهان بایستد، ابعاد وسیعی از ناهنجاری
ـیَا    «طور که گفته شـده عبـارت:    دهد؛ همان قرار می شْ ـاسَ أَ ـوا النَّ خَسُ ـا تَبْ هُمْوَلَ ، اعـم از  »ءَ
شامل نقص و عیـب در هـر چیـزی    » بخس«های قبلی این مأموریت است، چرا که  بخش

تـرین   که جمع شیء اسـت، عـام  » اشیاء«شود و  اعم از حقوق، دارایی، دانش و فضیلت می
ای، وزنـی،   ها و اقوام از چیزهای پیمانـه لفظ است و شامل هر چیز متعلق به افراد و گروه

گیـرد   حقوق مـادی و معنـوی را در بـر مـی     ۀکه همشود؛ همچنان می شمارشی و متری
  ].117ص  ،12، ج28[

 هـر  ارزش« دارد:  چنین بیان می روی عالمه جعفری در معنی این آیه معنی ایناز این
 بـه  دهد قرار انتقال و نقل معرض در راآن تواند یم او و است انسان به متعلق که را آنچه
است که شـامل هـر گونـه     یترین مفاهیم یاز عموم» اشیاء« کلمۀ ینا و. بپردازید او خود

» شـود  یتوانـد مفیـد باشـد، م    ی) و هر آنچه که میعضالن یو کارها یکرف یکار (کارها
ای در  طور که قبالً گفته شد، عالمه جوادی تعمیم و اطالق گسترده . همان]203، ص14[

شمارند. ایشان در جـای دیگـر    آن می شوند و مصادیق بسیاری برای این آیه را متذکر می
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در این آیـات، سـخن از نـاس اسـت نـه      «کنند:  تعمیم را بر سرحد خود رسانده، بیان می
خْس یعني کم کردن، آیات یاد شده داللت دارند که هیچ چیزي را از هیچ کـس   مؤمنان. بَ

کالسـش   کم نکنید؛ یعني اگر بنا شد استادي به شاگردان کافر درس دهد، نباید از وقت
خـس در اشـیاء  «اسـتفاده کنـد.   کم بگذارد و از حقـش سـوء   شـامل مسـائل تجـاري و    » بَ

مسلمانان یا نامسلمانان؛ یعني در هرگونه پیماني با بشـر   ۀشود؛ خواه در حوز غیرتجاري مي
ـوا ﴿ ۀآیـ  موظفید که به آن پیمان درست و کامل عمل کنید. ـاسَ  والتَبخَسُ  از ﴾اَشـیاءَهُم  النّ

جوامـع الکلـم؛    اُوتیـتُ : فرمـود  گرامـي(ص)  نبـي  و است قرآني آیات غرر از و جامع کلمات
هـا فـروع متعـدد و فـراوان      هاي کلي و جامع داد که از هر کـدام آن  یعني خدا به من قانون

کس در هیچ امري  با هیچ« :فرماید الکلم است که ميشود و این آیه جزء جوامع استنباط مي
 بزرگتـرین  از ]. از نظر ایشان این54- 53، صص18» [ت استکم نگذارید که این عمل خیان

جمع است و شامل هـر  » اشیاء« ۀزیرا کلم ؛که انبیا به ما آموختند است اجتماعي دستورات
کـریم نیسـت.    ل اجتمـاعي در قـرآن  ئمسـا  ۀراي فراگیرتر از ایـن، دربـا   شود. جمله حقي مي

این اسـت کـه    ﴾النّاس أشیاءهمتبخسوا  ال﴿ ۀشریف ۀیعني کم دادن. بنابراین پیام آی» بَخْس«
گمان نکنید که کم فروشی در پیمانه است و پیمان نیست، اصالً پیمانه مصـداقی از پیمـان   

تعهـدها، زیـر    ۀکل است، در هر بخشی به عهدی که کردید وفادار باشید و بدانید کـه همـ  
ر خـود خیانـت   تعهد باشد و در کا پوشش این قانون عمومی است و ممکن نیست انسان بی

  ].91- 90، صص17کند و از آن سود برد [
، »بخـس «گیـری از عبـارات    توان بدون جری و تطبیق و تنهـا بـا اطـالق    با این بیان می

، مصادیق بسیاری را در اقتصاد و دیگر امور اجتماعی برای آن برشـمرد، کـه   »اشیاء«، »ناس«
  شود: رخی از آن اشاره میروی ما خواهد گذاشت، که بهریک راهبردهای عظیمی را پیش

نبایـد   ،آید لیت خودش که از حقوق مردم به شمار میئومس ۀلی در حیطئوهر مس ●
  هیچ کوتاهی به خرج دهد؛

  آفرین؛ های تورم مراقبت از ارزش پول ملی و ممانعت از سیاست ●
کـار بـرده    کـه در فرآینـد تولیـد بـه     یهر چیـز های تولید ( مراقبت از ارزش نهاده ●

های نامتناسـب بـا اقلـیم (مثـل      ) و پرهیز از مصرف نهادهتولید شود یتا محصول شود یم
  ؛بر برای اقلیم خشک) کشت محصوالت پر آب

فروشی بـدون  سازی مواد معدنی و هیدروکربوری (مثل نفت) و پرهیز از خام بهینه ●
  ارزش کردن اموال مردم است؛ فرآوری که هدر دادن ثروت ملی و بی

های ملی با عنوان یارانـه   های انرژی و دیگر سرمایه ارزش کردن حامل پرهیز از کم ●
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  هاست)؛ ها متعلق به خود مردم در طول نسل (که این سرمایه
  ارزش کردن حقوق دینی، فرهنگی، اجتماعی و ... مردم؛ پرهیز از کم ●
ارزش دادن به تولیدات مردم به نسبت کیفیت (و یا داشتن پتانسیل افزایش کیفیـت   ●

ه منظور رسیدن به ارزش واقعی اجناس و حقوق مردم) و حمایت از تولید کننده و کـارگر  ب
تـوان   نمـی  ﴾مفسدین األرض في فالتَعْثَوا...﴿هللا جوادی ذیل عبارت داخلی که به تعبیر آیت

صلح جهاني پایدار، نه تنها نباید تن به تباهي ظلم داد و به آن مباهات کرد، بلکـه   ۀبه بهان«
ضعف مراکز عبـادي فرهنگـي را    ۀلوي هرگونه تعدّي را گرفت؛ وگرنه فساد اوّالً زمینباید ج

  ].180، ص47» [رسد می زمین و اهل آن ۀکند و ثانیاً به گستر فراهم مي
 ۀهای اخالقی از فضای داخلـی مـدین بـه جنبـ     گسترش سفارش با (ع)شعیبحضرت 

زان و فرمان وفا به این دو، تنهـا  شمولی، فرمود: نهی از کم گذاشتن در مکیال و می جهان
هـا و   انسـان  ۀدر پیمانه و ترازو یا در معدود و ممسوح (چیز متر کردنی) نیست، بلکه هم

گیرد؛ پس همگـان بایسـتی    اشیاء را در برمی ۀهای گوناگون زندگی بشر و هم تمام جنبه
کنند. ایشان بـا  توان خود مرزبان حقوق یکدیگر باشند تا در جهانی آرام زندگی  ۀبه انداز

اهل زمین خواست تا با فسـاد اخالقـی، اجتمـاعی، زیسـت      ۀنهی از هرگونه فساد، از هم
  ].184، ص39، ج15محیطی، امنیتی شهری، مرزی یا ... زمین را نیاالیند [

  
  های معهود و تأثیرگذار استفاده از داستان. 4. 4. 5

کـه در میـان آن مـردم جـاری      هـایی اسـت   های تربیتی، استفاده از داستان یکی از شیوه
هایی از اقوام پیشین گفتـه   کند تا داستان باشد، برای همین قرآن کریم، به پیامبر امر می

 ]؛176 شود و این امر سبب تفکر و پیدا کردن راه حق و باطـل در آنـان شـود [االعـراف:    
 یمناسـب بـرا   یدارد و ابـزار  ژهیـ و یگـاه یجا یفرهنگ و تمدن بشـر  ۀداستان در عرص

ـ شهی، اند هاتجربه  انتقال ، 13[ باشـد  یمــ   گـر ید  بـه دوران  یها، آداب و رسوم و... از دوران
 یآمـوز  بشر و عبـرت  ییراهنما یبرا یتیترب ۀویش نیاز ا میکه قرآن کر . همچنان]86ص

از اقـوام   ییهـا  داستان انیموارد با ب یدر برخ ،زین الشأن میعظ امبرانیپ برد، یبشر بهره م
هـا در میـان    ؛ البته باید این داسـتان بشر داشتند یآموز و عبرت تیدر هدا یسع ،نیشیپ

ای کـه شـعیب در آن زنـدگی     اقوام شناخته شده باشد، تا تأثیر خـود را بگـذارد؛ منطقـه   
قبالً سرزمین حضرت صالح و هود بود و در این میان داستان قـوم لـوط از نظـر      کرد، می

، 4، ج30را بـه مـاجرای سـرزمین مـدین داشـت [      تـرین داسـتان   زمانی و مکانی نزدیک
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هـا جهـت تـذکر     کند از ایـن داسـتان   ]، از همین روی حضرت شعیب سعی می1921ص
ـرِمَنَّکُمْ شِـقاقي  «فرماید:  مردم مدین بهره ببرد و می جْ وْمِ ال یَ ـلُ مـا      وَ یا قَ صـیبَکُمْ مِثْ نْ یُ أَ

وْمَ وْ قَ ودٍ أَ وْمَ هُ وْ قَ وحٍ أَ وْمَ نُ عیدٍ أَصابَ قَ وطٍ مِنْکُمْ بِبَ وْمُ لُ   ].  89 [هود:» صالِحٍ وَ ما قَ
  
  ها عمل به گفته. 5. 4. 5

قـدم شـد،    انجام داد، این بود که خود در تنظیم موازین پیش (ع)از جمله کارهایی که شعیب
ـ     یوَ ما أُریدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِل«تا الگویی برای دیگران باشد و فرمود:  [هـود:  » هُمـا أَنْهـاکُمْ عَنْ

یک مصلح اجتماعی است که برای صدق گفتار خود، ابتـدا خـود بـه ایـن      ۀ] و این نشان88
ایـن   ۀشود، دیگـر شـائب   ها پایبند می ها عمل کند؛ چون وقتی فرد به این دستورالعمل گفته

، 10، ج35کـار گرفتـه شـده اسـت [     ها جهت استثمار ما به وجود ندارد که این دستورالعمل
شـود کـه حتـی تصـور      بشری نهادینه می ۀکه گاهی گناهان چنان در جامع ]؛ چرا368ص

نماید، همچنان که در داسـتان حضـرت    دهند، محال میاینکه افرادی این گناه را انجام نمی
  ].82ایشان را به تظاهر به پاکدامنی متهم کردند [االعراف:  ۀلوط، آن حضرت و خانواد

  
  راهبرد دفاعی. 5. 5

توان یکی دیگر از راهبردهـای آن حضـرت در رویکردهـای حضـرت      ا میراهبرد دفاعی ر
زائـل  « یو بـه معنـ  » دفع« ۀدر لغت مصدر باب مفاعله از ماد »دفاع«عنوان کرد؛  (ع)شعیب

ذکـر   یمعـان  نیا یفارس یها در فرهنگ نیهمچن ]؛87، ص8، ج6[است  »دیساختن شد
ن، پاسخ طرف مقابل در هـر  زدشده است: از دستبرد دشمن حفظ کردن، بازداشتن، پس

 لیـ ذ ن،یمعـ [آنـان   ۀاز حمل یریگجلو یبرا ،که مسلمانان با کافران کنند یجنگ ،یدعو
ـ    شود یگفته م یاقدامات ۀبه مجموع یو در اصطالح نظام ]دفاع ۀواژ  یریکـارگ ه کـه بـا ب
 ۀاز ورود دشـمن بـه منطقـ    یریجهت جلـوگ  ،یکیتاکت یها امکانات و روش ل،یوسا ۀیکل

مقاومت در مقابـل   یکه برا یریتداب گری. به عبارت دردیگ یو انهدام او صورت م یپدافند
چنـد کشـور    ای کیتوسط  یفناور ای یروان ،یاجتماع ،یاقتصاد ،ینظام ،یاسیس حمالت

دشمن،  داتیدر برابر تهد (ع)بیشعی ها تمام مقابله در]؛ 21، ص8[ شود یمؤتلف اتخاذ م
 دهـد  یو نشان م زند موج میمقاومت و استقامت  ۀیروح توان دید که راهبرد دفاعی و می
 ؛سـت ین داتیـ تهد نیدر برابر ا ینینش حاضر به عقب یصورت چیدر ه یمصلح اله نیکه ا

 میتصم ارد،د اریقدرت را در اخت یکه تمام اسباب باالدست یدشمن نیاز جانب ا یلذا وقت
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آورد،  یآن شـهر رو  نیـی بـه آ  نکـه یا مگـر  ،اخـراج کنـد   نیآن حضرت را از مد ردیگ یم
بـار نخواهنـد    ریـ در حال اجبار و اکراه هـم ز  یحت :دیفرما یم یا حضرت با پاسخ کوبنده

از جامعـه   یکه اگر بخشـ  کند ینامه مهم بخش نیبه مؤمن نی. همچن]88 :عراف[االرفت 
تـا خـدا حکـم     ،دیشد، استقامت به خرج ده جادیجامعه ا در یو دودستگ اوردندین مانیا

  ]. 87: عرافاال[ سازد یا جارخود ر
  
  گیری. نتیجه6
ü     نـام یـک سـرزمین پهنـاور کـه      بـود، هـم   (ع)مدین که نـام سـرزمین تبلیغـی شـعیب

نـام  شرق دریای سرخ، غرب تبوک، شمال مدینه و جنوب شامات بـود و هـم   ۀدربرگیرند
  یک شهر در این منطقه؛  

ü هـای اقتصـادی    بتال به ناهنجاریمأمور به اصالح آن شده بود، م (ع)ای که شعیب منطقه
 (ع)فروشی عنوان شده در جریـان شـعیب  فروشی بود و کم آنها کم ۀمتعددی بود که جامع هم

بسیار فراگیرتر از کاستن از  پیمانـه و وزن اسـت،    ،»ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ« ۀبا توجه به آی
 شود. کاری و ... را شامل می مرشوه، اختالس، ک :چونو هر نوع اکل مال به باطل هم

ü ۀاقامـ «، و با توجـه بـه آیـات قـرآن     مراد از قسط در عدل آشکار در مقام اجراست 
، در ردیف و همراه سه اصل توحید، معاد و نبوت ذکر شده اسـت و ایـن   »قسط در میزان

 این مهم دارد. ۀنشان از اهمیت ویژ
ü ی مادی نیز در پی دارد که کمی درآمـد و  فروشی، عالوه از پیامدهای ماورایی، پیامدها کم

  ترین پیامد ماورایی آن است.ممهمترین پیامدهای مادی، و قحطی مه ،ستم نظام سلطه
ü برای پیشبرد هدف اقتصادی تنها بـه یـک    (ع)با توجه به آیات قرآن حضرت شعیب

اعی اجتمـ -راهبرد اکتفا نکرد و از راهبردهای معنوی، علمی، سیاسی، دفـاعی و فرهنگـی  
 برای عملیاتی کردن این اقدام بهره برد.

ü هـا و   ادله و براهینی در کنار تبلیغ، تبیین سـودمندی  ۀراهبرد علمی ایشان با اقام
 حساسیت نسبت به تمام ابعاد تعاملی شکل گرفت.

ü       راهبرد سیاسی ایشان بر این مبنا شکل گرفت که ابتـدا بایـد در یـک جامعـه کـه
ها  سرزمین است، این اصالحات آغاز شود و سپس در دیگر سرزمیناتفاقاً خود از اهل آن 

تسری پیدا کند؛ همچنین ایشان عنصر وحدت را حتی با غیر مؤمنان مـورد تأکیـد قـرار    
 تا بستر مناسبی برای تبلیغ فراهم آید. ،دهد می
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ü        ایشان در راستای راهبرد فرهنگی، تأکید بـه ناهنجـاری رایـج منطقـه کـه همـان
 ؛.بـرد  هایی که آن منطقه مأنوس به آن بودند، بهـره  نماید، و از داستان بود، میفروشی  کم

های انقالبی را ترتیب داد، تـا   های خود شد، و سخنرانی همچنین خود ابتدا عامل به گفته
 تأثیر بیشتری داشته باشد.

ü .راهبرد دفاعی ایشان هم مقاومت و ایستادگی تا نهایت بود 
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