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کریم مهد تمدن  ها در قرآن 
طیبه حیدری1

چکیده
که همواره مورد توجه  تمدن و تمدن آفرینی در زندگی اجتماعی بش���ر از موضوعاتی اس���ت 
مورخان و اندیش���مندان بوده و هس���ت. با توجه به اینکه دنیای معاصر نیازمند ش���ناخت 
و بهره من���دی از آموزه ه���ای ن���اب و حقیقی جهان اس���الم اس���ت، این مقاله با اس���تفاده از 
که به مسائل اجتماعی پرداخته اند،  کریم، منابع تفس���یری و تاریخی و منابعی  آیات قرآن 
تمدن آفرینی را تبیین و بررسی می کند. در پژوهش حاضر پس از بررسی مفهومی واژه های 
تم���دن، فرهنگ و دین، دی���ن الهی به عنوان عامل تعیین  کننده در ایجاد تمدن، فرهنگ 
که از توانایی الزم در ایجاد  و س���بک  زندگی معنوی و مادی جامعه بش���ری شناخته ش���ده 
تم���دن پای���دار، ش���کوفا و س���عادتمندانه برخوردار اس���ت. ه���دف از این تحقی���ق بیان این 
که دین و انبیاء الهی با ظه���ور در میان جوامع، پیام ها و قوانین سیاس���ی،  مس���ئله اس���ت 
اجتماع���ی، تربیت���ی و اخالقی ناب ب���رای تمدن آفرینی و اداره جوامع انس���انی آورده اند؛ در 
گون معرفتی، اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به  گونا نتیجه پیامبران الهی در ابعاد 
عنوان انس���ان های برجسته  الهی در میان بش���ریت نقش مؤثری در تصحیح عقاید، افکار، 
اندیشه و تمدن جامعه انسانی داشته اند و تعالیم آنان نیروی الزم را برای ایجاد توسعه و 

تحول در تمامی بخش های اجتماعی دارد.
ک���ه محل ظهور انبیاء الهی بوده پیامبران هم���واره نقش اول را در تکوین   در تمدن های���ی 
ساختار تمدن ها به ویژه در تعلیم و تربیت و چگونه زیستن انسان ها و مدیریت اجتماعی 
و معارضه با حکام جور را بر عهده داش���ته اند و رهنمودهای آنها هدایتگر جامعه بشری در 
که محل  س���خت ترین شرایط بوده است. در این مقاله سعی شده است مهد تمدن هایی 

ظهور انبیاء الهی بوده و برخی عوامل فروپاشی آنها بررسی شود.
کلیدی: تمدن، فرهنگ، دین، پیامبران، قرآن.  گان   واژ

1. مقدمه
که بر مبنای تعالیم  کتاب هدایت گر انسان است و در همه عرصه های خود دارای اعجاز است  قرآن 
کرده و س���عادت ابدی را برای  حیات بخش آن می توان زندگی و تمدن جامعه انس���انی را پایه ریزی 

او به ارمغان آورد. اندیش���مندان و مفس���ران مس���لمان تا حدودی به مع���ارف اجتماعی قرآن توجه 

کرده ان���د و با ش���یوه های مختل���ف و دامن���ه داری پیرامون دیدگاه ق���رآن درباره اجتماع، سیاس���ت، 

گفته اند. یکی از حوزه ه���ای اجتماعی، حوزه تمدن آفرین���ی مکاتب انبیا  اقتص���اد و فرهنگ س���خن 

کارشناسی ارشد، رشته تفسیر و علوم قرآن،  مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.  1 . دانش پژوه 
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که در قرآن ذکر ش���ده و علل  که بر مبنای آن مباحث���ی پیرامون تمدن هایی  اله���ی در جامعه اس���ت 

که پیامبران مبلغان و مفس���ران وحی الهی بودند تعالیم  ح می ش���ود. از آنجایی  فروپاش���ی آنها مطر

حاصل از آموزه های وحیانی نیز عامل اساسی در دگرگونی فرهنگ ها و ساختار های اجتماعی بوده 

کردن ابعاد تأثیر آموزه های وحیانی انبیا بر زندگی   اس���ت. در این راس���تا، هدف از این تحقیق آشکار 

انسان هاست.

گزیدن، همکاری مردم با یکدیگر  تمدن در لغت فارسی به معنای شهرنشین شدن، خوی شهری  

کردن اس���باب ترقی و آس���ایش خود آمده اس���ت. در لغت عرب تمدن از واژه  در امور زندگانی  و فراهم 

کریم لفظ مدینه به معنای مطلق ش���هر اطالق شده و  َمَدَن و جمع آن ُمُدن و مداِئن اس���ت. در قرآن 

کریم فقط مدائن  اس���ت. واژه التین Civilization به  به معنی محل اقامت اس���ت و جمع آن در قرآن 

کردن می آید. که به همان معنای شهرنشینی و متمدن  معنای استقرار یافتن است 

ابن خلدون تونس���ی، قدیمی ترین متفکر مس���لمان، تمدن را حالت اجتماعی انس���ان می داند. 

کبر هاش���می رفس���نجانی نیز در کتاب فرهنگ قرآن می نویس���د: »تمدن در اصطالح نوع خاصی از  ا

خ می نماید«. )والیت���ی، 1387، 21/1( ویل نیز  که در جوامع وی���ژه ر توس���عه مادی و معنوی اس���ت 

دورانت معتقد اس���ت: »تمدن مجموعه س���اخته ها و اندوخته های مادی و معنوی جامعه انسانی 

ک���ه اندیش���مندان از تمدن ارائه  اس���ت«. )وی���ل دوران���ت، 1390، 1/ 5(  در می���ان تعاریف مختلفی 

کرده اند، تکیه بر امور معنوی و اخالق نقطه مشترک بیشتر تعاریف است.

کش���یدن و اعتال بخش���یدن )دهخدا، 1343،  228/30- واژه فرهنگ در زبان فارس���ی یعنی باال 

227( و نیز به ادب، عقل و خرد، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، علم و دانش، بزرگی، سنجیدگی، 

کتاب، لغت، هنر، صنعت، ارزش ها و راه و رسوم زندگی یک جامعه و آثار علمی و ادبی یک  حکمت، 

قوم یا ملت )عمید، 1385, 762/2( اشاره دارد. 

گی زندگی انس���ان یا جنبه های  گفته ان���د: »فرهنگ ویژ برخ���ی اندیش���مندان در تعریف فرهنگ 

جدا  کننده انس���ان از حیوان اس���ت«. )کاش���فی، 1387، ص 24(  یکی از عناصر اساس���ی در به  وجود  

که تمامی عناصر دیگر به نوعی تحت شعاع دین قرار دارد. دین در لغت  آمدن تمدن ها دین است 

کیش، مذهب، ایمان و ش���ریعت، توحید، عبادت، عادت، تدبی���ر، ملک، پاداش، غلبه،  ب���ه معنی 

اس���تعداد، س���یرت، راه  و روش، پرهیزگاری، ج���زاء، انقیاد، رأی و... )دهخ���دا، 1343،  574/24-

ع، خواری و اعتقاد و امت آمده است )قرشی، 1371، 381/2- 572( و نیز به معنای جزاء طاعت، ور

که برای اداره  380(. از نگاه اندیش���مندان، دی���ن مجموعه عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتی اس���ت 

فرد، جامعه انسانی و پرورش انسان ها از طریق وحی و عقل در اختیار آنان قرار دارد )جوادی آملی، 
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1383، ص 27(.

2. نقش دین در ایجاد تمدن
دانش���مندان معتقدن���د دین نقش مهم و تعیین کنن���ده ای در پیدایش تم���دن دارد و هیچ پدیده ای 

مانند دین بر ملت ها تأثیر گذار نبوده  اس���ت. )حجازی، 1352، ص 57( س���ید  جمال الدین حس���ینی 

اندیش���مند مصلح جهان اس���الم در مورد نقش دین در تمدن معتقد اس���ت: »دین سلس���له انتظام 

هیأت اجتماعیه است و بدون دین هرگز مدنیت محکم نخواهد شد« )اسدآبادی، 1389، ص 92(. 

آیت اهلل جوادی آملی نیز معتقد است: 

ک���رده و او را وارد وادی حریم انس���انی می کند.  ج  دی���ن، انس���ان را از توحش حیوانی خار
گفتار،  گام می نهد و زمام  چنین انس���انی با رعایت و عمل ب���ه قوانین الهی به مرتبه عقالن���ی 
کم  ک���ردار او را عق���ل عهده دار می ش���ود. در چنین حالت���ی نظم و امنیت اله���ی را حا رفت���ار و 
می کن���د و ب���ه دنب���ال آن عناصر و عوامل تم���دن در چهارچوب برنامه الهی در جامعه ش���کل 

می گیرد. )جوادی آملی، 1384، ص49(

3. مهد تمدن ها از نگاه قرآن
در بررس���ی های انجام  شده از نخستین اس���ناد به  دست  آمده از دوره پیش از تاریخ در زمینه اولین 

تمدن ه���ای بش���ری مانند تاریخ س���ومری ها و بابلی ها، انبی���اء الهی همواره نق���ش اول را در تکوین 

س���اختار تمدن ها به ویژه در تعلیم و تربیت انس���ان، چگونه زیس���تن، مدیریت اجتماعی و معارضه 

با حکام جور را بر عهده داش���ته و رهنمود های انبیاء الهی در طول تاریخ پا  به  پای عقل و اندیش���ه 

همواره هدایتگر بشر در سخت ترین شرایط بوده  است. این بخش از پژوهش به بررسی محل ظهور 

که محل ظهور پیامبران  تمدن ها می پردازد. منظور از تمدن  ها در این قس���مت تمدن هایی است 

کریم به نوعی از آنها س���خن به میان آمده اس���ت. مورخان بزرگ جهان تصریح   الهی بوده و در قرآن 

گاهواره تمدن  انسان است و منطقه ای به نام هالل خصیب )که از دره نیل  که مشرق  زمین  می کنند 

ش���روع ش���ده و تا مس���یر دجله و فرات و اروند رود ادامه پیدا می کند( زادگاه تمدن های بزرگ جهان 

گفته شده قدمت تمدن  است. این مسئله از آثار باستانی به دست  آمده در این مناطق پیداست. 

انسانی در این مناطق به هفت  هزار  سال یا بیشتر می رسد )مکارم شیرازی، 1371،  368/7(.

3-1. بین النهرین

کز ش���کل گیری تمدن  گفته می ش���ود، یک���ی از قدیمی ترین مرا ک���ه امروزه ب���ه آن عراق  بین النهری���ن 
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که در این سرزمین جریان دارد.  باس���تان بوده است. منشأ این تمدن  رودخانه دجله و فرات بوده 

اقوام���ی چ���ون س���ومری ها، بابلی ها و آش���وری ها در این س���رزمین تمدن های درخش���انی به وجود 

آوردند. سومری ها در حدود 5000 سال قبل از میالد از مکانی در مشرق  زمین به بین النهرین سفلی 

گسترده دنیا  آمده و در فاصله س���ال های 3500-4500 س���ال قبل از میالد نخس���تین تمدن شهری 

خ داده و  که در ای���ن منطقه ر را ایج���اد  کردن���د. )بی آزار ش���یرازی، 1386، ص 12( از ح���وادث مهمی 

ب���ه ظهور تمدن های مهم انجامید می توان به بعث���ت پیامبران الهی مانند ادریس )طّباره، 1388، 

ص93( و یون���س نبی؟ع؟ در بابل پایتخت دولت آش���ور و در موصل عراق )طباره، 1388، ص 85-

که داستان  85(، زاده  ش���دن حضرت ابراهیم؟ع؟ در شهر اور )طباره، 1388، ص 53(، طوفان نوح 

کوه ه���ای آرارات در  که  کش���تی آن حض���رت را  آن در ال���واح س���ومری و بابل���ی ذکر  ش���ده و محل فرود 

کرد.  منطقه ارمنستان دانسته اند )طباره، 1388، ص 43-29(، اشاره 

که به ادریس وحی می ش���ده و  در م���ورد حض���رت ادریس؟ع؟ علما در قصص اس���المی متفقن���د 

کتاب های آس���مانی ادریس نامیده   گویند به خاط���ر درس )مطالعه(  صاح���ب صحفی بوده اس���ت. 

کرده و طرز دوختن لباس  که خیاطی  کسی بوده  ش���ده  است )برجی،  1387، ص 31(. او نخستین 

کردند. تا  را ب���ه انس���ان ها آموخت و از  آن  پس مردم به تدریج از لباس های دوخته  ش���ده اس���تفاده 

قبل از ایشان مردم برای پوشش خود از پوست حیوانات برای لباس استفاده می کرده اند. حضرت 

که با قلم خط می نوشت و عالوه بر مقام نبوت بر علومی مانند نجوم  کس���ی بوده  ادریس نخس���تین 

کتب  و حس���اب و هی���أت احاطه داش���ت )طباطبای���ی، 1374،  99/14( و آنها را تدری���س می کرده و 

آس���مانی و س���خنان حکیمانه را به انس���ان ها می آموخ���ت )محمدی اش���تهاردی، 1387، ص 37؛ 

قرشی، 1371، 340/2(.

که دارای ش���ریعت و  که او نخس���تین پیامبر اولوالعزم اس���ت  درباره حضرت نوح؟ع؟ آمده اس���ت 

کار نجاری اش���تغال داش���ت. )ر.ک: هود: 27، 71 و 107؛ اس���راء: 3( این امر  کتاب مس���تقل بود و به 

کوچک برخوردار  کشتی های  که مردم آن عصر از ابزار و دانش ساخت قایق و  نشان  دهنده آن است 

کار آشنایی داشتند. در تواریخ و تفاسیر آمده  کرده  بودند و با فن و صنعت این  بوده و آ نها را اختراع 

که خداوند  کرد تا مانع نفوذ آب در آن ش���ود و مس���لم است  کش���تی را قیر اندود  که حضرت نوح؟ع؟ 

که دارای سه یا هفت طبقه بوده و استحکام الزم را داشته  کشتی با آن عظمت را  چگونگی ساخت 

کرده است )محمدی اشتهاردی، 1387، ص 47(. به او وحی 

که در قرآن ذکر شده است. در جامعه زمان نوح؟ع؟  تمدن نوح از قدیمی ترین تمدن هایی است 

انواع بیماری های اخالقی و فاصله طبقاتی رواج داش���ت. با مبعوث  شدن حضرت نوح؟ع؟ ارتباط 
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انس���ان از طریق وحی با مبدأ غیب، اش���اره به اصول دین و شریعت، ایمان به مبدأ و معاد و روز جزا 

برای بشر بیان شد. )مکارم شیرازی، 1371، 19/ 84(

در م���ورد حضرت ابراهیم؟ع؟ نیز بیش���تر علما، مورخین و باستان شناس���ان زادگاه آن حضرت را 

کلدانیان دانس���ته اند. س���رزمین اور در بابل و در جنوب عراق بوده است. تحقیقات نشان  ش���هر اور 

که اور شهری با عظمت، ثروتمند و پایتخت ملتی بزرگ بوده است، بنابراین، او تبعه یک  می دهند 

ملت متمدن بوده  است. حضرت ابراهیم را پایه گذار علم و تمدن عصر خود دانسته اند. او با دعوت 

به س���وی توحید و یگانه پرس���تی جهش فکری عظیمی را در میان مردم خود پدید  آورد و توجه آنان 

را از پرس���تش مظاهر طبیعت مانند س���تاره، ماه و خورش���ید به س���وی خالق آنها سوق داد. )بی آزار 

شیرازی، 1386، ص 211(

که بسیاری از علوم و صنایع توسط حضرت ابراهیم؟ع؟  خ مشهور معتقد است  ویل دورانت مور

کشورها را باید در دین و مذهب  به بشر آموخته  شده  و ریشه بسیاری از علوم و صنایع مصر و سایر 

کرد. )بی آزار ش���یرازی، 1386، ص 211( حضرت ابراهیم؟ع؟ با ساختن خانه  ابراهیم؟ع؟ جس���تجو 

خداوند توانس���ت از یک  س���و پایه گ���ذار بیت و معبدی برای پرس���تش خدای یگانه و از س���وی دیگر 

که  کعبه پایه گذار فرهنگ و تمدنی شد  کانون وحدت و همبستگی باشد. او با ساختن  ایجاد کننده 

زمینه ساز توسعه اقتصادی و بازرگانی شهر مکه شد )بی آزار شیرازی، 1386، ص 135(. حرام  بودن 

جنگ در ماه های حرام و احترام فوق العاده به مس���جد الحرام ش���هر مکه را به محیطی امن تبدیل 

کند.  که توانست بعد ها تمدن عظیم و پویای اسالمی را پایه گذاری   کرد 

3-2. مصر

یکی از مهم ترین س���رزمین های زایش تمدن، سرزمین مصر اس���ت. مصریان سابقه فرهنگ خود را 

عصر نوس���نگی در 5000 سال پیش از میالد مسیح می دانند. )لوکاس، 1387، 2/ 59( فرهنگ مصر 

در مباحث هنری و علوم عقلی مش���هور اس���ت. در س���رزمین مصر از ابتدا اعتقاداتی چون اعتقاد به 

الوهیت یا ش���به  الوهیت فرعونیان وجود  داش���ته  اس���ت. تعدادی از فراعنه معاص���ر برخی پیامبران 

اله���ی مانند حضرت ابراهیم؟ع؟، حضرت یوس���ف؟ع؟، حضرت موس���ی؟ع؟ بوده ان���د. برای مثال 

حضرت ابراهیم؟ع؟ مقارن با حکمرانی یکی از فرعونیان مصر به نام »هیکسوس« به سرزمین مصر 

کرد و به مدت 20 س���ال به ترویج دین الهی و هدایت مردم آن س���رزمین پرداخت و در این  عزیمت 

کلده، بابل و زادگاه���ش آموخته بود به مصریان تعلیم داد )بی آزار ش���یرازی،  که از  م���دت علوم���ی را 

کرد )بی  1386، ص 210(. وی با آموزش به مردم مصر در شکوفایی هر  چه بیشتر تمدن مصر تالش 
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آزار شیرای، 1386، ص 210؛ ویل دورانت، 1390، 215/1(.

حض���رت یوس���ف؟ع؟ نی���ز هنگام س���لطنت یک���ی از فراعنه سلس���له ش���انزدهم فرعونی���ان به نام 

»اپوفس« به مقام وزارت اقتصاد مصر رس���ید و این امر به مهاجرت بنی اس���رائیل به س���رزمین مصر 

انجامید؛ همچنین حضرت موس���ی؟ع؟ در زمان فرعونی به نام »رامس���س دوم« به  دنیا  آمد و بنابر 

که برای حضرت یوس���ف اتفاق افتاد و  کرد. بعد از وقایعی  کاخ او رش���د و نمو پیدا  مش���یت  الهی در 

منجر به زندانی ش���دن او ش���د آن حضرت با تعبیر خواب پادشاه از زندان آزاد شده و به خزانه داری 

مص���ر منصوب ش���د تا بتواند طب���ق تعبیر خواب پادش���اه، مملکت مصر را از قحط���ی طوالنی رهایی 

بخش���د )ر.ک: یوس���ف: 55( و ای���ن آغاز زمام���داری و حکوم���ت حکیمانه و الهی حضرت یوس���ف بر 

سرزمین مصر بود )ر.ک: یوسف: 56(. او توانست با تدابیر حکیمانه خود سال های قطحی مصریان 

که نه  تنها مردم مصر بلکه مردم س���ایر نقاط همجوار با مصر را  کند به گونه ای  را ب���ه  خوب���ی مدیریت 

که موجبات سکونت  کنعانیان و خاندان یعقوب؟ع؟  گرس���نگی و قحطی نجات داد. از جمله  نیز از 

کرد )ر.ک: یوسف: 100(.  آنان در مصر را فراهم 

ش���خصیت اله���ی و تدابیر حکیمانه حضرت یوس���ف؟ع؟ در ام���ور خزانه داری و نف���وذ او در قلب 

گیر ش���ود و بدین  ک���ه ایمان به خداون���د یگانه در تمامی س���رزمین مصر فرا فرع���ون مصر باعث ش���د 

گذشت زمان و مبارزات حضرت موسی و هارون؟ع؟  که این تمدن با   وسیله تمدن الهی ایجاد  شد 

و به دلیل آمادگی فکری مردم در عصر حضرت داود و س���لیمان؟ع؟ به اوج ش���کوفایی خود رس���ید. 

کشورداری را بر اساس توحید و عدالت به مصریان آموخت. به تدبیر و سیاست  یوسف؟ع؟ فرهنگ 

که باعث نجات  ح پانزده  س���اله اقتصادی به فرعون ارائ���ه داد  م���دن و اصالح محیط پرداخت و طر

سرزمین مصر شد. )بی آزار شیرازی، 1386، ص 211(

که  وجه برجس���ته آن حضرت عالوه بر توحیدگرایی، مدیریت بحران قحطی بود. به این صورت 

کشاورزان نظارت داشت و سرانجام با طراحی و ساخت  کشت  کاشته و بر  گندم  چندین سال فقط 

گندم می شد و نیز جیره بندی محصوالت،  که مانع فس���اد غالت و  انبارهای غالت یعنی »س���یلوها« 

کمیت  کمیت تسلط بخشید تا حا گذاشت. وی اخالق توحیدی را بر حا دوران قحطی را پش���ت سر 

نیز توحیدی ش���ود. در  واقع به وس���یله حضرت یوس���ف؟ع؟ چند نهاد اجتماعی تقویت ش���د مانند  

نهاد دین بر مدار توحید، نهاد اخالق الهی، نهاد سیاست، نهاد اقتصاد و مدیریت برنامه ای. 

3-3. فلسطین

فلس���طین مهد فرهنگ و تمدن پیامبران الهی بوده اس���ت. حضرت ابراهیم؟ع؟ در مس���یر مهاجرت 
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خ���ود وارد این س���رزمین ش���د و مدت���ی در آنجا اقامت  کرده ب���ه تبلیغ فرامین اله���ی پرداخت. حضرت 

ابراهی���م در طول مدت اقامت خود در فلس���طین، مقبره خانوادگی خود را در ش���هر الخلیل )حبرون( 

ک���رد. پیامبرانی مانند حضرت داود؟ع؟، حضرت س���لیمان؟ع؟، حض���رت زکریا؟ع؟ و حضرت  ایج���اد 

کدام به سهم خود باعث پیشرفت تمدن این سرزمین  یحیی؟ع؟ در این ش���هر زندگی می کردند و هر 

شدند. فلسطین زادگاه حضرت عیسی مسیح؟ع؟ نیز است. )بی آزار شیرازی، 1386، ص 107- 105(

کرد و نهاد  حضرت داود؟ع؟ قواعد پرستش را منظم کرد. حکومتی عادالنه و آمیخته با حکمت ایجاد 

که می توانست آن  حقوق و قضاوت به وسیله او تقویت شد. آهن به اذن الهی در دست وی نرم شد 

کوه ها را  که می خواه���د درآورد )صنعت ذوب آهن(. خداوند  گرم  کردن در آتش به هر ش���کلی  را بدون 

)برای صنایع معماری و فلزات( به تسخیر وی درآورد و با وحی خود  او را صنعت ذوب فلزات و زره بافی 

که داش���ت )ر.ک: ص: 20( به دفع  کالم خود علم داوری و قضاوتی  با آهن آموخت. با حکمت و نفوذ 

فس���اد پرداخت. او در اواخر عمر خود مأمور ساختن خانه خدا )بیت المقدس( در سرزمین فلسطین 

که از طریق س���اختن و ف���روش زره امرار  معاش می کرد و بدین وس���یله از  ش���د. داود؟ع؟ پیامبری بود 

دسترنج خود استفاده می کرد )بی آزار شیرازی، 1386، ص 136؛ خیری، 1391، ص 39(. 

گسترش داد و به عمران و آبادانی روستاها توجه خاصی  حضرت سلیمان؟ع؟ نیز امور بازرگانی را 

کاریزها و استخرهایی پرداخت  داش���ت. او برای توس���عه اقتصادی قلمرو حکومتی خود به احداث 

)م���کارم ش���یرازی، 1371، 363/6، 361، 320، 284 و 418/15، 225 و  85/16؛ رس���ولی محالتی، 

که  1387، ص 528- 526؛ و حجازی، 1352، ص 100(.  او بعد از پدرش به ساختن معبد اورشلیم 

کرده  بود ادامه داد. این معبد بعد از س���اخت، نیکوترین  مصالح س���اخت آن را حضرت داود فراهم  

که آثار بعضی از آنها  بنای دنیا و فخر اورش���لیم ش���د. در زمان او ساختمان های دیگری نیز بنا ش���د 

کنونی موجود است )بی آزار شیرازی، 1386(. هنوز در منطقه بعلبک لبنان 

که وقتی بلقیس وارد قصر سلیمان؟ع؟   از دیگر نشانه های عظمت سرزمین سلیمان؟ع؟ آن بود 

ش���د س���طح حیاط آن را از شیشه شفاف س���اخته  بود و آب از زیر آن جاری  بود. این معماری چنان 

ک���ه بلقیس به تصور وجود نه���ر آب لباس خود را باال زد تا خیس نش���ود.  طبیع���ی به نظر می رس���ید 

)مراغ���ی، بی ت���ا، 19/ 144؛ رس���ولی محالت���ی، 1387، ص 545؛ محمدی اش���تهاردی، 1387، ص 

کرد.  گس���ترش فرهنگ و هنر نیز توجه خاصی داش���ت و حروف عربی و س���ریانی را ابداع  342( او به 

)بی آزار شیرازی، 1386، ص140؛ حجازی، 1352، ص 100( 

در زمان حضرت سلیمان؟ع؟ پیشرفت های زیادی در هنر معماری و حجاری پدید  آمد. )بی آزار 

کشتیرانی و  ش���یرازی، 1386، ص 138؛ حجازی، 1352، ص 100( همچنین توس���عه امور بازرگانی و 
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توس���عه ش���هرها برای او اهمیت خاصی داشت )بی آزار ش���یرازی، 1386، ص 139؛ حجازی، 1352، 

که حضرت س���لیمان؟ع؟ پایه گذار آن بود تمدنی ش���کوفا  گفت تمدنی  ص 95(. بنابراین، می توان 

گلیم  ک���رده و به بافت���ن حصیر و  کمال آفری���ن ب���ود. او مانند پدرش از دس���ترنج خ���ود امرار  معاش  و 

می پرداخ���ت )ب���ی آزار ش���یرازی، 1386، ص 139؛حج���ازی، 1352، ص 98(. عیس���ی؟ع؟ یک���ی از 

که در س���ی  س���الگی به رسالت مبعوث ش���د. مادرش مریم فرزند عمران  پیامبران اولوالعزمی اس���ت 

یکی از بزرگان پارسای بنی اسرائیل از نسل حضرت سلیمان بود )محمدی اشتهاردی، 1387، ص 

گذران���د. هر  چند برای  423(. عیس���ی؟ع؟ بیش���تر دوران حی���ات خود را در س���رزمین بیت المقدس 

تبلیغ و ارش���اد مردم خود با حواریونش به دیگر نقاط نیز می رفتند )محمدی اش���تهاردی، 1387( 

که قوم  کرده و ت���الش می کرد  ص 432 و 438(. او در دع���وت خ���ود م���ردم را به رس���الت خود دعوت 

کتاب  که در میان آنان ایجاد ش���ده  بود رهایی بخش���د. فخرالدین حجازی در  یه���ود را از انحرافاتی 

کرده بود:  خ���ود معتقد اس���ت حضرت عیس���ی؟ع؟ تم���دن معاصر خود را بر پای���ه چند اصل اس���توار 

)حجازی، 1352، ص 110- 102(

الف( مبارزه با شرک و الوهیت انبیاء؛

که با ایمان و اعتقادات مردم بازی می کردند؛ کار و فاسدی  ب( مبارزه با روحانیون جیره خوار ریا

ج( مبارزه با استبداد و استعمار حکام رومی؛

د( مبارزه با تجمل پرستی و ثروت اندوزی. 

3-4. اردن

اردن یکی از نخس���تین خاستگاه ها و زیستگاه های بش���ری در روی زمین است. به این سرزمین به 

که نام نهری اس���ت. )بی آزار ش���یرازی، 1386، ص 153-157(  گفته می ش���ود  زب���ان عب���ری )یردن( 

در این س���رزمین پیامبرانی مانند نوح، لوط، هود، ش���عیب، موس���ی، هارون، ایوب، یوشع، داود و 

س���لیمان زندگی می  کردند )بی آزار شیرازی، 1386، ص 157-153(. برخی از آثار تمدنی دوران این 

کنونی نیز بر  جای  مانده  اس���ت. حضرت لوط؟ع؟ بر مردم ناحیه س���دوم مبعوث  پیامب���ران ت���ا عصر 

کریم این شهرها را  کرد. قرآن  ش���د و آن قوم را از بت پرس���تی بر حذر داشت و به یگانه پرستی دعوت 

که مهمترین  »مؤتفکات« نامیده است. مردم این شهرها به انواع آداب ناپسند اخالقی مبتال بودند 

کبی���ره هم جنس بازی بود. حضرت لوط؟ع؟ این عمل ننگین را فاحش���ه نامید و  گناه  ای���ن رذایل، 

عامالن آن را فاس���ق، مجرم، مس���رف و ظالم دانس���ت. جناب لوط؟ع؟ با مبارزه با این عمل زشت، 

ک���رد )حجازی، 1352، ص 72-0 71؛ بی آزار ش���یرازی، 1386، ص  خدمتی بزرگ به تمدن انس���انی 
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73 و 167 و 171(. 

کاروان های تجاری ب���ود. اهالی این س���رزمین به تجارت  مدین ش���هر ش���عیب؟ع؟ محل تالق���ی 

با مصر، لبنان، فلس���طین و سوریه مش���غول بودند. )بی آزار ش���یرازی، 1386، ص 177( اهل مدین 

ب���ه خدای یگانه ایمان نداش���تند. عالوه  بر  آن، این مردم در معامل���ه بدترین مردمان بودند. هرگاه 

چی���زی را می فروختن���د آن را ب���ا پیمانه و ت���رازوی ناقص به ط���رف دیگر معامله تحوی���ل می دادند. 

ش���عیب نبی؟ع؟ برای اس���تواری بنیان دین و تمدن مردم خویش ندای توحید و یکتاپرس���تی س���ر 

کم فروش���ی و  کرد و همچنین به مبارزه با   داد. او ب���رای اص���الح عقی���ده و اخالق مردم تالش ف���راوان 

که موجب س���لب اعتماد عمومی و اخالل در نظ���م اجتماعی و اقتصادی  خیان���ت در اقتص���اد مردم 

می ش���ود، پرداخت. چنین خیانتی اس���اس هر تمدنی را از  بین  می برد )حج���ازی، 1352، 82- 81؛ 

مکارم شیرازی، 1370، 202/9 و  333-335/15(. 

کیلومتری أمان  کهف ه���م در میان دو روس���تای رقی���م و ابو علند واق���ع در هف���ت  غ���ار اصح���اب 

پایتخت اردن است. )حجازی، 1352، ص181- 176( حفاری های باستان شناسان وجود مکانی را 

به نام »ارم« در منطقه جنوب اردن ثابت  کرده  است )بی آزار شیرازی، 1386، ص 164(. 

3-5. حجاز

که حضرت ابراهیم؟ع؟ با حضرت اسماعیل؟ع؟ و حضرت هاجر؟اهع؟ به آن  حجاز س���رزمینی اس���ت 

که این خود به آبادانی سرزمین مکه  کن شدند  کردند. هاجر و اسماعیل در حجاز سا مکان هجرت 

کعبه  منجر ش���د. س���ال ها بعد ابراهیم؟ع؟ مأمور س���اختن خانه خدا در آن محل ش���د و بدین سان 

پایگاه یکتاپرستی شد. در حجاز، مکه و مدینه نقطه  اتصال تجارت هند و مصر و شام بود. بازارهای 

کاال، رفت و  آمد مس���افران،  که بعضی موس���می و بعضی همیش���گی بر پا می ش���د، انبارهای پر از  مکه 

خریداران و فروش���ندگان به دین ش���هرها جنب و ج���وش و رونق می داد. بازار )ع���کاظ( محل تجمع 

که نشانگر رفاه زندگی آنان است. مردم جزیرةالعرب و حجاز بت ها را با همه مظاهر آن  شاعران بود 

می پرستیدند. )مولوی نیا، 1388، ص 419 و 420( 

س���ال ها پس از نسل حضرت اسماعیل؟ع؟ پیامبر اس���الم حضرت محمد؟ص؟ در این سرزمین به 

دنیا آمد )مولوی نیا، 1388، ص 365( و حجاز مهد یکتا پرستی و تمدن عظیم اسالم شد. بیشتر مردم 

معاصر حضرت محمد؟ص؟ بت پرست بودند. حضرت محمد؟ص؟ به انتقاد از اعتقادات آنها پرداخت 

ک���ه او را مخل ع���ادت و نظام اجتماعی خود می دانس���تند به  )مولوی نی���ا، 1388، ص 433(. قری���ش 

شدت به مقابله با آن حضرت و پیروانش برخاستند و فشارهای مشرکان باعث هجرت آن حضرت به 
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مدینه شد )مولوی نیا، 1388، ص 459(. هجرت او به مدینه منجر به تأسیس دولتی الهی و اسالمی 

بر پایه توحید، برادری )ر.ک: حجرات: 10(، مساوات، تعاون، همکاری، همبستگی و عدالت شد. بعد 

از تشکیل و ثبات این دولت ده سال بعد، پیامبر؟ص؟ شهر مکه را بدون هیچ مقاومتی فتح کرد و اهالی 

گرفته  آن را با آنکه در سال های اولیه دعوت حضرت محمد؟ص؟ به شدت مورد ظلم و ستم و آزار قرار 

بود، مورد عفو و بخشش قرار دادند )مولوی نیا، 1388، ص 538(. 

که حاوی پیام ها و دستورات خداوند است، طی 23 سال  کریم  کتاب آس���مانی پیامبر؟ص؟ قرآن  

کتاب حاوی ش���ریعت  از آغ���از بعث���ت تا هنگام رحلت آن حضرت نازل ش���د )تدریجی یا دفعی(. این 

کلیه امور زندگی فردی، اجتماعی، سیاس���ی، م���ادی و معنوی زندگی  و دس���تورات اله���ی برای اداره 

انس���ان است. )گوس���تاو لوبون، 1380، ص 127( مهمترین اساس شریعت الهی حضرت محمد؟ص؟ 

که همان پایه های تشکیل دهنده تمدن اوست، عبارتند از:

الف( ایمان به خدای یگانه؛

کرامت انسان؛ ب( شرافت و 

ج(مبارزه با جهل و خرافات و بت پرستی؛

د(خردگرایی؛

ه( توجه به علم و دانش؛

کوشش؛  کار و  و( توجه به 

ز( توجه به اخالق. 

3-6 . احقاف

س���رزمین احقاف در جنوب عربس���تان واقع ش���ده و ریگس���تانی می���ان یمن و عمان ت���ا حضرموت و 

ش���حر است. )بی آزار شیرازی، 1386، ص 164( از تمدن های عاد و ثمود و سایر طوایفی  که در یمن 

که نمایانگر  و حضرم���وت زندگ���ی می کردند در ح���ال  حاضر فقط نام���ی در البالی تاریخ باقی  مان���ده 

تمدنی عالی، ریشه دار و ثابت برای آنهاست )زیدان،  1386(.

کریم از آنها یاد شده تمدن  قوم عاد است. آنان دارای تمدنی پیشرفته  که در قرآن  از تمدن هایی 

کاخ های عظیم و باغ های پرطراوت داش���تند.  بودند، ش���هرهایی آب���اد و زمین هایی خرم، سرس���بز و 

که ب���رای هدایت آنان به س���وی س���رزمین احقاف فرس���تاده  ش���د.  حض���رت ه���ود؟ع؟ پیامب���ری بود 

گمراهی، اش���رافیت، تجمل گرایی، اس���تکبار و مخالفت با تبعیض های  ه���ود  نبی؟ع؟ در راه مبارزه با 

کرد. او با دعوت آنان به توبه و بازگش���ت به س���وی خداوند در صدد بود  ش���دید طبقاتی تالش فراوان 
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کند. )بی آزار شیرازی، 1386، ص162(   تمدنی آباد و سرسبز و سالم را بر اساس دین الهی پایه گذاری 

3-7. حجر و مدائن

این ش���هرها میان ش���ام و مدینه قرار داش���تند. )رضایی، 1379، ص 150( مردم این مناطق تمدن 

کرده  بودند.  کوه برای خود ایجاد   که از بریدن قطعات  پیش���رفته داش���ته و س���اختمان های عظیم 

آنان زندگی مرفهی داش���تند، اما بت می پرستیدند. خداوند حضرت صالح؟ع؟ را برای هدایت قوم 

ثمود فرستاد. حضرت صالح؟ع؟ آنان را به پرستش توحید و نفی هر نوع شرک و استغفار و بازگشت 

که خداوند وس���ایل و امکانات عمران و آبادانی  کرد  گوش���زد  کرد و به آنان  به س���وی خداوند دعوت 

کنید -آیه 61 سوره هود به این موضوع اشاره دارد- اما  زمین را در اختیار شما قرار داده تا آن را آباد 

کرده و در نتیجه دچار عذاب الهی شدند. آثار مدائن صالح؟ع؟ پایتخت  آنان پیامبرشان را تکذیب 

قوم ثمود در شمال حجاز است )بی آزار شیرازی، 1386، ص 250-253(. 

3-8. سبأ

ک���ه در دو هزاره اول قب���ل از میالد نقش  س���بأ ن���ام قوم و س���رزمینی در جنوب  غربی عربس���تان بوده 

مهمی در تاریخ عربستان داشته است. در تورات این نام )shaba( » شبا« ذکر شده است. )رضایی،  

گام  نهادند.  که به آستانه تمدن  1379، ص55( قوم سبأ، نخستین قوم در عربستان جنوبی بودند 

این تمدن، مش���هورترین و نیرومندترین تمدن و به لحاظ پایداری، بادوام ترین تمدن بوده است. 

در دو س���وره از قرآن از آنان یاد ش���ده است و س���وره ای به نام آنان نازل شده است )بی آزار شیرازی، 

1386، ص 316(: »قطعًا براى ]مردم[ س���با در محل سکونتش���ان نشانه ]رحمتی[ بود: دو باغستان 

کنید. شهرى است خوش  گفتیم:[ از روزِى پروردگارتان بخورید و او را شکر  از راست و چپ ]به آنان 

و خدایی آمرزنده« )سبأ: 15(.

این قوم در س���رزمین یمن فعلی زندگی می کرده اند. آثار باس���تانی به دس���ت آمده نش���ان دهنده 

گذشته است. )رضایی، 1379، ص 55( مفسرین نام ملکه سبأ را  تمدن عظیم قوم سبأ در روزگاران 

که دختر یکی از پادشاهان یمن بوده است. هر  چند نام او در قرآن نیامده  است.  بلقیس می دانند 

)طباره، 1388، ص 437؛ ابن عاشور، بی تا، 37/22( قوم سبأ سد بزرگ و تاریخی خود به نام مأرب 

کوهستان را در  کوه موسوم به بلق ساختند تا سیالب های  یا سد عرم را نزدیک یمن میان تنگه دو 

کنند و بدین  وسیله از خسارت سیل و خشکسالی ناشی از  پشت سدهای بزرگ و محکم نگهداری 

کوهستان  کمبود آب رهایی یابند )ابن کثیر دمشقی، 1419ه�.ق،  6/3(. در نتیجه فاصله بین تنگه 

کردند )بی آزار شیرازی، 1386، ص 332(.  بلق و شهر مأرب را به بوستان های سرسبز و خرم تبدیل 
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این س���د بر  اساس مشاهدات خاورشناس���ان معروف، مشتمل بر دقایق فنی مهم و از شاهکارهای 

مهندسی است. 

4. علل فروپاشی تمدن ها
کمال آفرین  گر در مسیر پیروی از تعالیم الهی باشند تمدن هایی پویا، شکوفا،  تمدن های انس���انی ا

گمراهی  کت و  گر به آفاتی دچار ش���وند در مس���یر هال و س���عادت زا خواهند بود، اما همین تمدن ها ا

کرده  است.  گون اشاره   گونا خواهند   بود. قرآن به این آفات در آیات 

4-1.  تکذیب آیات الهی و اصالح ناپذیری

کرده و در مقابل فرمان حق تس���لیم نش���ود و به  گر تمدنی پیامبران خود را تکذیب  از دیدگاه قرآن ا

ُبوا 
َ

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َفَکّذ
َ

تکذیب آیات الهی بپردازد، س���رانجامی جز نابودی نخواهد  داش���ت: »َکّذ

َعْبَدَنا َو َقاُلوا َمْجُنوٌن َو اْزُدِجَر؛ پیش از آنان، قوم نوح ]نیز[ به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن 

کشید« )قمر: 9(. گفتند: دیوانه اى است و ]بسی[ آزار  خواندند و 

 جامعه عاد و ثمود نیز پیامبرش���ان را تکذیب و به همین دلیل س���رانجام نابود ش���دند آیات 18 

کرده اس���ت. قوم لوط نیز به همین دلیل دچار نیس���تی و  تا 33 س���وره قمر نیز این حقیقت را بیان 

که آیات 39-33 قمر به این واقعه اشاره دارد.  نابودی شدند 

کفرورزی 4-2. حق پوشی و 

کفر پیش���گی، حق ناپذیری و عدم تالش در راه خدا یکی از علل نابودی و فروپاشی تمدن ها در آیات 

قرآن ذکر  شده  است. 
گام هایتان را  کنی���د یاریتان می کن���د و  گر خ���دا را یارى  ک���ه ایم���ان آورده اید، ا کس���انی  اى 
کفر ورزیدند، نگونسارى بر آنان باد؛ و ]خدا[ اعمالشان را بر باد  که  کسانی  استوار می دارد. و 
کرده اس���ت، خوش نداش���تند و ]خدا  که آنان آنچه را خدا نازل  داد. این بدان س���بب اس���ت 
که پیش از  کس���انی  کرد. مگر در زمین نگش���ته اند، تا ببینند فرجام  کارهایش���ان را باطل  نیز[ 
کیفرها  کافران را نظایر ]همین  کرد و  کجا انجامیده اس���ت؟ خدا زیر و زبرش���ان  آنها بودند به 

در پیش[ است. )محمد: 10-7(

4-3. غرور و خودبینی

یکی از علل سقوط جوامع و تمدن ها خودبرتربینی و اسارت در چنگال غرور است. بهترین مثال در 

که نسبت به حضرت شعیب پیامبر معاصر خود مغرور  این زمینه واقعه عذاب اصحاب مدین است 

گرفتار شدند. آیات 40-  ش���دند و دعوت او را نپذیرفتند و س���رانجام به این دلیل به عذابی س���خت 
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کرده  اس���ت. آیات 38 و 39 سوره قصص نیز اشاره به غرور و  36 س���وره عنکبوت این حقیقت را بازگو 

ک آنان دارد. آیات 14 و 15 سوره فصلت نیز به غرور و خودخواهی  خودبینی فرعونیان و عذاب دردنا

ک برای آنان داشت.  که سرانجامی دردنا قوم عاد اشاره  می کند 

4-4. غیرخدا را به عنوان معبود برگزیدن

کس به غیر خدا تمس���ک جوید و از او  که هر  در برخی از آیات قرآن نیز به این حقیقت اش���اره ش���ده 

کمک بخواهد س���رانجامی جز تباهی نخواهد  داش���ت. آیات 41 سوره عنکبوت و 257 سوره بقره به 

این نکته اشاره دارد:

کرده اند، همچون داس���تان عنکبوت  که غیر از خدا دوس���تانی اختیار  کس���انی  داس���تان 
گر می دانس���تند،  که ]با آب دهان خود[ خانه اى براى خویش س���اخته و در حقیقت ا اس���ت 

سست ترین خانه ها همان خانه عنکبوت است. )عنکبوت: 41( 

خداوند س���رور کس���انی اس���ت که ایمان آورده اند. آنان را از تاریکی ها به سوى روشنایی به در 
کفر ورزیده اند، سرورانش���ان ]همان عصیانگران[ طاغوتند که آنان را از  می برد. و ]لی[ کس���انی که 
روشنایی به سوى تاریکی ها به در می برند. آنان اهل آتشند که خود، در آن جاودانند. )بقره: 257( 

4-5. سرپیچی از فرامین حق

کریم یکی دیگر از دالیل نابودی جوامع و تمدن را مخالفت و س���رپیچی از برنامه  آیات متعدد قرآن 

و دستورات سعادت آفرین خداوند می داند. آیات 46 – 31 سوره ذاریات بیانگر این حقیقت است.

5. نتیجه گیری
که از رود  گاهواره تمدن اس���ت و منقطه ه���الل خضیب  که مش���رق زمین  کرده اند  مورخ���ان تصریح 

نیل در مصر ش���روع و تا مس���یر دجله و فرات و اروندرود ادامه پیدا می کند، زادگاه تمدن های بزرگ 

جهان اس���ت. این مس���ئله از آثار باستانی به دس���ت آمده در این مناطق پیداس���ت. با بررسی مهد 

کریم هم از آنها س���خن  که محل ظهور و مبعوث ش���دن پیامبران الهی بوده و در قرآن  تمدن های���ی 

که رهنمودهای انبیاء الهی پا به پای عقل و اندیش���ه انسان همواره  به میان آمده روش���ن می ش���ود 

هدایتگر بشر در سخت ترین شرایط بوده است.

که  گرفته توس���ط انبی���اء الهی یا معاص���ر با آنه���ا از جمله تمدن هایی اس���ت   تمدن ه���ای ش���کل 

ک���رده و آنان را از جه���ل و خرافات و  موجب���ات ش���کوفایی، پویای���ی و رونق جامعه انس���انی را فراهم 

که سعادتمندی دو سرا را به  بی عدالتی و... به سوی نور و روشنایی و حیات طیبه و جاودانه الهی 

دنبال دارد، سوق داده است.
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از جمله این تمدن ها می توان به تمدن های ایجاد شده توسط ابراهیم، یوسف، داود، سلیمان 

که توسط خاتم النبیین؟ص؟ ایجاد  و عیسی؟ع؟ و سرانجام تمدن شکوفا، جاودانه و پویای اسالمی 

که این تمدن ها در مس���یر پیروی از تعالیم الهی باش���ند  گرفت تا زمان���ی  ک���رد و نتیجه  ش���ده اش���اره 

گر به آفاتی  کمال آفرین و س���عادت زا خواهند بود، اما همین تمدن ه���ا ا تمدن های���ی پویا، ش���کوفا، 

کت و  کفران نعمات الهی دچار ش���وند در مس���یر هال چ���ون غرور، حق پوش���ی، تکذی���ب آیات الهی و 

گرفت. گمراهی قرار خواهند  
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