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    دانشیار دانشگاه اصفهانالقائم / اصغر منتظر
  14/5/1393ـ پذیرش:  30/12/1392دریافت: 

  چكيده
ـ برانگهمواره از موضوعات مهـم و چـالش  ، ینیدهاي ومتکو پیشرفت در حسازي موضوع تمدن ز در حـوزه فرهنـگ و   ی

ت یو شـفاف مسـئله   شـدن بـه روشـن   يزیـاد  کمـ کن مقولـه،  یا یخیتارهاي مصداق ی، بررسکشیب. تمدن بوده است
سـازي  پیشـرفت و تمـدن  هاي و شناخت شاخصه یبررستحلیلی به ـ  این مقاله به شیوه توصیفی. کندمیها يپردازهینظر

ن، کـی همچـون م  وسـف ی یومتکحهاي یژگیاست. و پرداخته نهین زمیدر ا ییو ارائه الگو وسفیومت حضرت کدر ح
ـ در حـوزه عمـل، امن   یافکار یه عبارتند از: اختکد دارد أکیدر اقتصاد ت یبر چهار راهبرد اصلم، یظ و علین، حفیام ـ ی  یت روان
ـ هـاي  جامعـه و شـناخت از چـالش    يحفظ توازن اقتصـاد  ي، ضرورت پژوهش مستمر براياقتصاد تیامن يبرا رو. شیپ

ـ ا یبه خوب يو فساد اقتصاد یو مبارزه با قحط يعدالت اقتصاد يوسف برایحضرت چهارده ساله  يزیربرنامه ن اصـل را  ی
ـ ق اسـت. بـر ا  یمدت و دقبلند يزیرازمند برنامهیندر جامعه  یعدالت اجتماعاجراي ه کند کمیتأیید  ومـت  کحن اسـاس،  ی

ـ یومـت د کارگزار حک يموفق دانست و آن حضرت را الگو یومت الهکح یکاز  ياتوان نمونهمی را وسفی و عامـل   ین
  .شمار آوردبه يبه اخالق اقتصاد

  است، اقتصاد.یسازي، ستمدن ،ینیومت دکح ،وسفی حضرت :هاکلیدواژه
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  مقدمه
خ بشـر  ینده تـار یه در حال و آکبلست، یخ بشر نیتارۀ اء تنها مرتبط به گذشتیتمدن انب يگذارریثأت تیاهم

؛ 137ــ 59(اعـراف:   شـامل جامعـه  انـد،  ژه داشـته یه به آن توجه وکاء، یتمدن انب یان اصلکاست. ارمؤثر ز ین
(قصـص:   ارکـ ، )6؛ احزاب: 25(حدید:  ومتک، ح)9؛ حجرات: 42؛ مائده: 25(حدید:  ، قانون)105و انبیاء:  128اعراف: 

پاداش و اجر معنوي فراوان بـراي کوشـش و تـالش    بر  پیامبراکرم د بوده است.یو تول )39؛ نجم: 27ـ25
 گیـري از منـابع طبیعـت را نکـوهش نمـوده اسـت      کوتاهی در امـر تولیـد و بهـره   و تأکید کرده، تولیدي 

  .)19، ص 17تا، ج (حرّعاملی، بی
و توجه آنـان بـه   سازي ، تمدنيسازفرهنگهاي نهیآنان در زمهاي تیگواه فعالز ین یاله يایخ انبیتار

ومـت  کابعـاد گونـاگون ح   یبـه بررسـ  . این پـژوهش،  است يو اقتصاد ی، اجتماعیاسی، سیاخالق یمبان
 ،موفـق  یومت الهکح یکعنوان به شان،یا یومتکح يراهبردها یپردازد تا با بررسمی وسفیحضرت 

 ،وسـف یحضـرت   يپـر مـاجرا   یو متمـدن ارائـه داد. زنـدگ    ینیشرفته دیومت پکح از ییالگوبتوان 
ف  «د: یفرمامی بارهنیاست. قرآن در ا يرفتار يو الگوهاها متکحها، سرشار از عبرت وسـی یکَانَ ف لَقَد

جـوگر و  وافـراد جسـت   يوسف و برادران او بـرا ی يهمانا در ماجرا؛ )7(یوسف:  »وإِخْوته آیات للسائلینَ
  است.هایی نشانه يجوقتیحق

ن موضـوع  یـی سـپس بـه تب  ف، یـ را تعرسازي ومت، توسعه و تمدنکحهاي ابتدا واژهن نوشتار، یدر ا
 در را فرمـانبردار  و فرمـانروا  امتیـاز  کـه  است نهادي عبارت از کلمه، ةگستر به . حکومتزیمپردامیمقاله 
 ملـت  نام به انسانی اجتماع از ايویژه نوع ترکیب به محدودتري مفهوم در و کندمی مشخص جامعه یک

 يراهبـرد هـاي  ست از: برنامـه ا ز عبارتینسازي . تمدن)26، ص 1376(ظریفیان شفیعی،  است شده توصیف
، ص 1391القـائم،  (منتظر نیت نـو یان مـدن یـ بن يبرا يو اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعیاسیسسازي نظام يبرا

ژه در قرآن مـورد  یطور وهبن، یدر زم یمان الهکحاعنوان به آنان یاء و معرفیانب يهاتیفعال. توجه به )172
اما خواننـده بـا تعمـق    رده، کاء اشاره نیانبسازي به تمدن به صراحتقرآن هرچند توجه قرار گرفته است. 

اء یـ ه انبکـ بـرد  می یته پکن نیبه ا ...مت وکچون علم، حهم یبه صفات یاله ياین بودن انبیات و مزیدر آ
ز یـ ر نیاء شـده اسـت. تفاسـ   یانبهاي تیبه فعالهایی ز اشارهیتاب مقدس نک. در اندداشتهسازي نقش تمدن
ق یـ دقهـاي  یق و بررسـ یمباحث عم ياما حاواند، اء نداشتهیانبسازي تمدنهاي تیبه فعال یمینگاه مستق

ز غالبـاً  یـ ن یخ عمـوم یهمـراه اسـت. تـوار    یو اجتمـاع  یاسـ یرد سیکـ ه گاه با روکات هستند یرامون آیپ
ن مقولـه  یـ متـر بـه ا  کز یـ د نیـ قـات جد یگـذارد. تحق مـی  ار خوانندهیاء در اختیرامون انبیپ یلک یاطالعات
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 يبـرا سـازي  از آنها نقـش تمـدن   یبرخچراکه  ؛ر نبوده استیثأتیز بین ناالبته نوع نگاه محقق اند.پرداخته
ي جوامع امـروز  يقابل اجرا براریغ یآن را مدلن نقش معتقد باشند، یبه ا ز اگرین یبرخ. ستندیاء قائل نیانب

نـه مطـرح   ین زمیـ ل در ایذهاي ق، پرسشیدن به اهداف تحقیرس يت موضوع و برایدانند. نظر به اهممی
  شده است:

عـدالت   ياصالح اقتصاد و برقرار يدر راستا وسفیحضرت  سازيخصوصیات و روند تمدن. 1
 بود؟ چگونه یاجتماع
 ست؟یچ یم الهکمدل نمونه حاعنوان به وسفیحضرت  یومتکح، يمهم اقتصاد يراهبردها. 2

 حضـرت یوسـف  «، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است: ؤاالتساین گویی به براي پاسخ
ها در عبودیت خداونـد، مسـیر   توانست با محوریت هدایت انسانو دولتمرد،  پیامبري الهیعنوان به

رو، ازایـن وظیفه خویش برگزیند و به اصالح محیط اجتماعی بپـردازد.  عنوان به اقتصادي رااصالح 
سازي و ایجاد حکومت الهی مـورد توجـه جوامـع    الگویی پیشرفته در مسیر تمدنعنوان به تواندمی

هـاي امـروزین علـوم انسـانی،     حکومت موضوعی بسیار وسیع بوده و در شاخههرچند . »قرار گیرد
مهم این است کـه  مسئله ، اما ي پیدا کرده استاو اقتصاد ابعاد گستردهشناسی است، جامعهچون سی

هاي انسـانی در تشـکیل آنهـا    نقش فعالیترسد، به نظر میاست.  از ارادة الهیناشی حکومت انبیاء 
کـه   ن استایبرداري دارد. اما حقیقت ت الگوهاي الهی قابلیحکومت. بنابراین، در حاشیه قرار دارد

، یکـی : مهم را نادیـده گرفـت  مسئله  نباید دو، ها در پیشبرد مقاصد دین الهیدر بررسی نقش انسان
سازي مردم بـراي برپـایی قسـط و    ترغیب و آمادهو دوم،  نقش خود پیامبر در برپایی حکومت الهی

گرند و نقش مردم و پیامبران مکمل یکدین، عدالت اجتماعی که رکن مهم دولت موفق است. بنابرای
الگـوي  تـوان  اساس حرکت انبیاء براي برپایی قسط به دست خود مردم اسـت. اینکـه چگونـه مـی    

هاي بعـدي اسـتفاده کـرد، بـدین معناسـت کـه در هـر الگـو         تمحکومتی الهی انبیاء را براي حکو
آمـده و  دسـت بـه مسـئله   هـاي متعـدد بـه   که با رهیافتو راهبردها، ها اي از اصول، ویژگیمجموعه

تواند براي آینده، الگـوي  گونه هم میکند، بداناسبات خاصی را بین حاکم و شهروند تعریف میمن
هـایی از حاکمیـت الهـی اسـت و     هاي الهی پیامبران نمونـه حکومت ،رفتار حکومتی شود. در واقع

کـه در ایـن   ها را در جامعه داراست. چنـان سازي در بعد حکومتقابلیت پیادهآن،  عناصر و اجزاي
برداري بـراي  ت الگـو کـه قابلیـ   را پژوهش بعضی از عناصر و اجزاي حکومت حضرت یوسـف 

  هاي کنونی دارد، بیان شده است.دولت

۱۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  وسفيحضرت ومت كح
ی مـ یامبران ابراهیـ ن پیتـر از بزرگ یکی میحضرت ابراهة نواد، عقوبیحضرت فرزند  ف نبیوسی

آن قـرآن بـه نـام    هـاي  از سـوره  یکیاست و آمده د یست و شش بار در قرآن مجیب است. نام یوسف
(مسـترهاکس،   »خـدا خواهـد افـزود   «ه کـ ن اسـت  یاقل از تورات، بنا به نوسف، ی یباشد. معنمی حضرت

  .)968، ص 1377
مورد حسادت برادران خود واقع شد و از پـدر دور   کیودکدوران  دره کاست  يادهیبرگز، وسفی
و  یزنـدان، بـا فرزانگـ    یاز دوران طـوالن پس و ها و رنجها شی، آزماهایپس از گذراندن سختوي . ماند
د. یـ ز آن دسـتگاه گرد یـ ومـت مصـر شـد و عز   کرت حادار صـد ه از خود نشان داد، عهـده ک يزگاریپره

، ص 1، ج 1370اثیـر،  (ابـن  ردکـ رحلـت   یسـت سـالگ  یه در صـد و ب کنیم مقتدر مصر بود تا اکهمچنان حا
  .)257ص ،1، ج 1375؛ طبري، 174ـ152

 محسـوب  ین مهمـ کـ خـود ر  يبراهریک  شده وبیان صادق  يایسه رؤ وسفی ۀ حضرتدر قص
نش یـ ه با بکپادشاه مصر  يایؤو ر وسفیان مجاور یزندان يایؤ، رکیودکدر  وسفی يایشود. رؤمی

ن یـ شـود. ا مـی  رقابت برادران با او آغـاز  وسفی يایبا فاش شدن رؤر شد. به هر حال، یتعب وسفی
ک   «: اسـت  يبعـد هـاي  تیـ مکحا يبرا يت دارد و آغازیمکاز حا یرنگرقابت،  بـر تَبِیـکجی ککَـذَلو« 

ت یـ مکه حاکـ ن اسـت  یـ انگر ایـ ب، کریمـه  هیآ ند.یگزمین صورت پروردگارت تو را بریو بد ؛)6: وسف(ی
ن یـ ه از اکـ اسـت   یصـفت ، يزگاریمانند علم و اخالص و پرهاو، هاي یژگیگر ویز همانند دین وسفی

 دایـ ومت بـر مـردم را پ  کح یستگی، شایپس از گذراندن مراحل، یم الهکن حاید و ایآمی اجتباء به دست
  .)49، ص 1387(دیباجی، ندکمی

امـه  علّث اشاره شـده اسـت.   یل االحادیاز علم تأو یبه آگاه، وسفیحضرت هاي یژگیدر مورد و
ۀ شـ یق و ریشـناخت حقـا   يمعنـا ا و بـه یـ ر رؤیـ را فراتـر از علـم تعب   »ثیل االحادیتأو«مفهوم  یئطباطبا

مـثالً   ...ا بـوده اسـت  یـ ؤاعـم از ر  یث، مطـالب یـ ه احادکد یآمیات بریاز ظاهر آ« داند.می عالمهاي دهیپد
ن علـم  یوسف خبر داده شده است، هم جـزو همـ  یش از وقوع به یپ 15یۀ ه در آکبرادران  یینها ییرسوا

م بـه  کـ علـم و ح  يبه اعطاوسف، ة یسور 22یۀ در آ. )86، ص 11ق، ج 1415طباطبایی، ( »شودمی محسوب
وسـف  یه یکـ هنگام؛ )22(یوسـف:   »ولَما بلَغَ أَشُده آتَینَاه حکْما وعلْما« اشاره شده است. وسفیحضرت 

  .میم و علم دادکد به او حیمال رسۀ کبه درج
 ییم شـدن بـا دانـا   که حاکآن است  يمعنام و علم بهکح یم، همراهینکومت فرض کم را حکاگر ح
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ت، یـ عـالوه بـر علـم و دانـش، شـامل هـوش، درا      م، کحـا  ين علم برایمالزم است. ا یومتکبر امور ح
ز پـس از  یـ ن وسفی يشود. چنانچه برامی مراحل تقوا حاصل یه طکاست  يگاه معنویت و جایریمد
  .سخت حاصل شد یمراحل یط

  وسفيحضرت  يهااستيس
فروختـه شـد. بـرادران     شـف و ک یاروانۀ کـ لیتوسط برادران به چاه انداخته شد، بـه وسـ  ، نبی وسفی
ننـد،  کمـی  شـف کنـد، او را  اوسـف ۀ یه تشنکهستند  يانماد دو گروه از جامعه، يعبور اروانکوسف و ی

هـا،  شـود بـا گـروه    يه قرار است اسوه و هـاد ک وسفیسوي دیگر، دهند. از می را از دست يو یول
ز مصـر و  یـ عزة خـانواد آمـوزد. گـروه سـوم،    مـی  شـود و تجربـه  می روهق گوناگون روبیاحزاب و سال

 ر خـواب خـود را از او  یـ ه تعبکـ هسـتند   یانیز زنـدان یـ ز مصر و گـروه چهـارم ن  یهمسر عز یرانشهوت
ر یدر مسـ رو، زایـن اشـود.  مـی  وسف به دستگاه فرعون مصریاز آنها سبب شناخته شدن  یکی. پرسندمی
ر کـ به ظـاهر دوسـت و همـراه، امـا بـه ف      یمانع هستند و برخ یه برخکهستند  يافراد ،وسفیت یمکحا

 نـار زده کگـر،  یدعبـارت  بهو  شودمی مورد غفلت واقعتوسط دو گروه اول،  وسفی اند.شیمنافع خو
 يبـرا  ير ویدر مسـ  وسـف یان همبنـد  یز مصـر و زنـدان  یعزة شود. عالوه بر دو گروه فوق، خانوادمی
ـ ا وسـف یننـد.  کجاد یمانع ا ینیت دیمکحا یین است در برپاکت قرار دارند و ممیمکدن به حایرس ن ی
و  )40ــ 37 یوسف:(است منزلی، س)56یوسف: (است نفسیل به خدا ادامه داد و با سکر را با صبر و تویمس
    د.یومت گردکجاد حیا موفق بهساز، برنامه تمدن یکبا  و )56ـ54یوسف: (است مدنیس

  سفْاست نَيس. الف
است نفـس بـا آنهـا رفتـار     یسۀ ست و از حربا روهت با آنها روبیمکر حایدر مس وسفیه کگروه سوم، 

 یمعرفـ » فـار یفوط« بـه نـام   يمصـر  يز مصـر را مـرد  یـ عزز مصـر اسـت. تـورات،    یـ عزة خـانواد نمود، 
بـه نـام    یرا شخصـ  وسـف یفرعـون زمـان حضـرت     یغالب مورخان اسـالم  و )1: 39(پیدایش، ندکیم

ه از کـ آمـده اسـت    آبـوفیس ا یـ  بوفسن فرعون ینام ا، یونانیدر متون دانند. می بن الولید العمالقیالریان
، ص 1386؛ اطلـس قرآنـی،   161، ص 1، ج 1370اثیـر،  (ابـن  شمرده شده است )Hiksos(هیکسوسسلسله فراعنه 

هـا مهاجمـان را   مصـري . هـاي بیگانـه اسـت   معنی حاکم بـر سـرزمین  یونانی به اي لمهک هیکسوس. )51
  .)20، ص 1386 ،ی(اطلس قرآننامیدند هیکسوس می

۱۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

وسـف از آن  ی. ار دشـوار در راه او نهـاده شـد   یبسـ  یه آزمـون کتا آنز مصر ماند، یوسف در خانه عزی
ن یتـر از مهـم  ییکـ ران قـرن نـوزدهم،   کد. متفیومت را بدو بخشکمت و حکسرفراز برآمد و خداوند ح

چـون  هم یشناسـان دانسـتند. جامعـه  مـی  مانکاز فساد حا يرینترل قدرت و جلوگکرا  یراسکدمو يایمزا
 یشـرق  يژه اروپـا یوبه، ییار اروپایبس يشورهاکان سال بر یارشان سالکاف یاجتماع يرهایه تأثک، مارکس

را یـ ز؛ باً منسوخ شده استیامروزه تقردگاه، ین دیاما ا اند.نده بود، قدرت را ذاتاً فسادآور خواندهکه افیسا
هـم در خطـر    یکراتکدموهاي روابط قدرت است و نظامها ان انسانیهم روابط م يدارهیدر جوامع سرما

ط یه در شـرا کـ ، شـهوت و غضـب،   وسفی. در داستان )75، ص 1369(مک فرسون،  م قدرت هستندکترا
اسـت نفـس   ی، سوسفی ياست از سوین سینخستن، یبنابرا اند.نترل شدهکانگرند، به شدت یقدرت طغ

ه پاسـخ  کـ ن است یانگر ایات قرآن بیآ. ، حفظ کردنداشت یومتکه هنوز حک یطیدر شرا را يه وکاست 
ـ بـا   »نـه «ن یبود. ا »نه« ،هایخواهامکن یبه ا وسفیم یمستق نعمـت خداونـد بـر او و در نظـر      يادآوری

بـه   ییخـدا  یدن نشانیخوش نشان داد و با د يه ابتدا روکنیهمراه بوده است. نه ا یگرفتن حد و مرز اله
 اشـاره دارد مسـئله   نیـ ز بـه ا یـ . تـورات ن )1980، ص 4ق، ج 1412(سـیدقطب،   دیشـ کخود آمد و دست باز 

  .)20ـ7: 39(پیدایش، 

  است منزليس. ب
در  يو .)628، ص 3ق، ج 1415(بغـدادي،   بـدون جـرم در زنـدان بـود    شتر، یا بیمدت هفت سال  وسفی

ان بـه پرسـتش   یت زنـدان یهدا يبرادر زندان،  يرد. وک ید و ارشاد افراد زندانیغ توحیزندان شروع به تبل
(رسـولی محالتـی،    فطرت آنان داشت يداریدر ب یسع میرد و مانند جدش ابراهکی میخداوند استدالالت

هایشـان  بدین معنا که خوابرد؛ کمند از آنها را بهره دو تنر خواب خود، ی. از علم تعب)251ـ249، ص 1374
 آگاه و مدبر را نشـان  یمکشود، حامی م مصرکحا يه به زودک، وسفین دانش جامع یرا تعبیر نمود. ا

د و نبـوت و  یـ را مطرح نمـود و از معـاد و توح   ین دو نفر، مقدمات مهمیر خواب ایرا با تعبیز؛ دهدمی
  ن دانست.یدیبۀ شتن را منتقد جامعیفر سخن گفت و خوکمان و یا

از  ین درسـ یـ ااست منزل اسـت. در واقـع،   یس، وسفیحضرت  ياست از سوین سیدومن، یبنابرا
مـان و  یاز ااي گسـتره د و یـ بزدا يرکـ ف یط خود را از آلودگید محیه هر انسان باکفرهنگ و تمدن است 

را آرام و گـام بـه گـام     یدوستان زندان ، ووسف در زندانی يگسترنیامل به وجود آورد. دکو ت یدامنکپا
ه تنها در قرآن آمده اسـت. تـورات از   کاست  يزیح فراخواندن، چیصح ینیدة دیو نشر عق یتاپرستیکبه 
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تـر  طور مفصـل بهر خواب، ی. البته داستان تعب)54ـ53، ص 2، ج 1383(بیومی،  اورده استیان نیبه م یآن سخن
  آورد:می وسفیقرآن کریم در بیان دیدگاه  .)23ـ1 :40(پیدایش،  در تورات آمده است
ـ باورند، رها یمان ندارند و به آخرت بیه به خدا اکرا  ین مردمییمن آ ـی ام و آردهک م، ین پـدرانم، ابـراه  ی

 يم و بـرا یورز كبه خدا شر يروچیه به هکرسد یسزد و نمنمی ام. ما راعقوب را گردن نهادهیاسحاق و 
ـپاس  یش خدا بر ما و بر مردم است. اما بیاز فضل و بخشاهایی نها نمونهیا م.یبشناس یکیاو شر شتر مردم س

قهار؟ شـما بـه   ۀ گانی يا خدایگون بهتراند نده و گونهکان پرایخدا !من یدو دوست زندان يگذارند. اینم
ـ یپرستید، نمیاانتان نهادهکایه خودتان و نکرا هایی او جز نام يجا ـ هـا  امد و خداوند بر آن ن  یچ برهـان یه

 بیشتر مـردم ن درست، اما ین است دید. ایه فرمان داده جز او را نپرستکننهاده است. فرمان تنها خدا راست 
  ).40ـ37: وسفدانند (ینمی

ند و خـط  کمی وصل یو عوامل روحان یرا به وح يه تمام امور مادکاست  یمکحاۀ نمون نبی وسفی
ا و یـ ه او همـه ظـواهر دن  کـ د یـ آمـی وسف برة یسور 40ه یاز مضمون آدهد. زمین را به آسمان پیوند می

 یـک عنـوان  بـه  يشـمارد. و می را از آن خدا یومت اصلکداند و حمی نادرست يرا پندارهاها یدلبستگ
ن سـخن  یـ نگـرد. ا مـی  ز با نگاه اراده خداونـد یومت را نکگردد، حمی زیم نکحا يه به زودک، یامبر الهیپ
و  ینـ ید يومـت بـا باورهـا   کح یـک انگر یـ ه بکـ  اسـت  ین اصـل منشـور دولتـ   یترمهمدرواقع  وسف،ی

  .)1960، ص 4ق، ج 1412(سیدقطب،  ن اسالم استیل دکن شیتراملکن و یترروشن

  است مدنيس. ج
افت. ورود او بـه دربـار پادشـاه مصـر و نشـان دادن      یپادشاه مصر، به دربار راه  يایر رؤیبا تعب، وسفی

منصب با انتخاب خود به او بدهـد. و او را بـه    یکشنهاد یه پادشاه به او پکدانش سرشار خود، سبب شد 
رد و کـ مصـر را   يداراو درخواست خزانه ز ازین وسفی. )54(یوسف:  ستود »نیام« و »نکیم« یژگیدو و

  .)55(یوسف:  خواند »میعل«و  »ظیحف«خود را 
ــه يگنجــور ــا، خزان ــدر آن روز چه ــد وزارت دارا يزی ــیمانن ــان ی ــروز  یو اقتصــاد و بازرگ در ام

ماننـد   يزیـ گـاه او چ یه پسـت و پا کـ د یـ آمـی . البته از تورات بر)44ـ1: 41؛ پیدایش 56ـ54یوسف: (است
: 41(پیـدایش،   وسف پادشـاه نشـد  ی. بنابر گزارش تورات، )44ـ40: 41(پیدایش، امروز است يریوزنخست

عنـوان  به را يو اقتصاد یر اصالح نهاد اجتماعیمه، مسکبا نفوذ در دستگاه حا وسفین، ی. بنابرا)57ـ33
  د.  یش برگزیفه خویوظ

ز یـ ر اقتصاد دولت مصر شـد و عنـوان عز  ی، وزيارگزاران وک با درخواست فرعون و یامبر الهین پیا
ه عمـالً  کـ اسـت   یسـ ک، وسـف ی. )70ــ 61، ص 2، ج 1383(بیومی،  ردکر) را از آن خود یوزمصر(نخست

۱۴     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

و  یمهـم اجتمـاع  هـاي  با برنامه يگام برداشت. و یالهسازي تمدن يدر راستا ل داد وکیتش ینیدولت د
 یعنـ یمرتبط بـا آن ( هاي دهیو پدها زه گفتهیق از علل و انگیرد. شناخت عمکار خود را شروع ک ياقتصاد

شـد در  موجـب  ه کـ ن شناخت بـود  یهم. ت با خود داشتیمکابزار مهم حا عنوانبه ث) رایل االحادیتأو
جامعـه  هـاي  بیزدودن آسـ  يبـرا  يت اقتصـاد یریحل را در به دست گرفتن مدمصر، راه یط بحرانیشرا

  .)67ـ66، ص 1387(دیباجی،  دیدمی ا پند دادن به پادشاهیو نه در موعظه  مصر
 یومتکـ ران ارشـد دسـتگاه ح  یمد يارات برایحدود اخت، یکراتکدمهاي ومتکحهاي یژگیاز و یکی
شـور و  کت آن یریمـد ة نحوا ب يادیارتباط زسازمان،  یکا یو  شورک یک یماندگا عقبیشرفت یاست. پ

عنـوان  بـه  ،ین دولتـ یت نـو یریو مـد  خوب يدارومتکاز دو عنصر حت، یریسازمان دارد. در دانش مد
ارات یـ ره اختیـ بـا دا  یقـ یارتباط عمن دو مفهوم، یشود. امی ادیدر حال توسعه  يشورهاک يدیلکم یمفاه
بـر  ، ياقتصادهاي آوردن چرخارشان به گردش درکثر که حداکوجود دارند  یرانیم دارند. مدکر و حایمد

در  یرده و حتـ کـ  ینکشـ ه ساختارکـ هستند  یسانکمشخص جامعه است. در مقابل، هاي تیاساس ظرف
مان خـالق بـه   کران و حاین مدیش ببرند. ایگام پ ت خود جامعه را چندیتوانند با خالقمی ط بحرانیشرا

، 1379و هیـوم،   (ترنر عمل خود برخوردار باشندة ارات الزم در حوزیه از اختکنند کن یتوانند چنی میشرط
ة نـد ینما ،)54(یوسـف:   ار رفتکه او ب يه توسط پادشاه مصر براک وسفی يبرا »نکیم«. صفت )304ص 
  م است.کو قدرت حا ار تامیاخت

ه منظـور  کـ نـد  کینقـل مـ   عبـاس ابنن از کیم يح معنای، در توضیعی، مفسر بزرگ شمرحوم طبرسی
  .)312، ص 5، ج 1372طبرسی، ( همچون سلطه خود او بوده است ياهمانا سلطهن منزلت، یپادشاه مصر از ا

آورد. در ارتباط بـا موضـوع   دست هت بیمکو حا يزیربرنامه يبرا یافکارات یاخت وسفین، یبرابنا
ه هـر  کـ ن اسـت  ایـ ه تمـدن  یـ م عالیاز مفـاه  یکید گفت: اصوالً، یبا وسفی يخواست مقام از سودر

بـدون  دانـد،  یمـ  یاحـراز مقـام  ۀ سـت یس خود را شاکط مستعد خود بپروراند و هر یرا در مح ياستعداد
  ار اجتماع شوم.کدار رشتهسر »توانممی من«د یبگویاد ترس 

شناسـند، از  نمـی  ه او راکـ  یسـان ک ياز باشـد بـرا  یـ ه نکـ آنجا  یه آدمکرواست د: یگومی زین کثیرابن
ظ یخـود را حفـ   وسـف یه کـ چناند. یـ خـود را بـاز گو  هـاي  یژگیو وها ییاراکند و کش یش ستایخو

خواست امـارت  در ییاست بر روا ین نشانیرت) خواند. ای(صاحب دانش و بص مین) و علیدار ام(خزانه
ق، 1419کثیـر،  (ابـن  ش سـراغ دارد یدر خو ارها راک ياقت اجرایو ل ییو توانا يداره امانتک یسک يسو از
  .)347، ص 1، ج 1375؛ طبري، 210، ص 1ق، ج 1407، همان؛ 254، ص 2ج 
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ان یبـه مصـر  آموختـه بـود،    يه خداونـد بـه و  کـ ث، یـ ل االحادیبا علم تأو، میابراهة نواد وسفی
ط یاسـت مـدن و اصـالح محـ    یر منـزل و س یبه ظاهر برده بود. بـه تـدب  آموخت، هرچند  یفرهنگ آزادگ

ه در زنـدان بـود، فرهنـگ    کـ هرچنـد   بـه پادشـاه مصـر ارائـه داد،     ياقتصادۀ پرداخت و طرح پانزده سال
داد.  ییرهـا  ید و عـدالت آمـوزش داد، و مـردم را از هفـت سـال قحطـ      یـ را بر اسـاس توح  يشوردارک

ـ (را در آنجـا برافراشـت   ین و داد و درسـت یـ را به مصر برد و پرچم د یپرستتایکمان و یا ییروشنا ، آزاریب
 ين و اجـرا یوسف عبـارت بـود از: تـدو   یدستورالعمل رو، ازاین. )70 ص ،2، ج1383 ،میویب؛ 211 ص، 1386

  نجات مصر. يبرا یو اجتماع ي، اقتصادیاسیشرفت سیفرهنگ پ

  در مصر يوسفآثار شناسي باستان
ـ   ه توسط باستانک یفراوانهاي بهیتکاز  یکچیهدر  بـه   ياماً اشـاره یدسـت آمـده، مسـتق   هشناسـان مصـر ب

ـ   کنرفته و سرگذشت او مـنع  وسفی بـه نـام    یشخصـ پـیش، قبـر   چنـد سـال    یس نشـده اسـت. ول
در آن  يابـه یتکافته شـد و  کاالت مصر بوده، شیاز ا یکیم کو حا وسفیه معاصر ، ک)EL-keb(کابـال
بـر مـردم عـارض شـده و او بـا       يومـت و که در زمـان ح کاست  يایه شامل شرح قحطکدست آمد هب

ن یـ ده اسـت. ظـاهراً ا  یرهان یزدگان را از گرسنگیقحطبود، رده کره یذخ یفراوان يهاه در سالک یگندم
  داده است. يرو هیکسوسدر زمان شاهان  یقحط

شباهت تـام  در تورات و قرآن آمده،  وسفی با آنچه راجع به حضرتمسئله  نیا، جان الدراز نظر 
ن زمـان بـه   یـ ثراً متعلـق بـه برزگـران بـوده اسـت، در ا     که در گذشته اکمصر،  یه، اراضکنیژه ایودارد. به

  د.یآمیت پادشاهان درکیها به ملوابسته به پرستشگاه یاراض ياستثنا
 یاراضـ آذوقـه،  یـۀ  ته يمصر بـرا  یاهاله کنیبر ا یمبن، )22ـ18: 47(پیدایش،  ت توراتیبا روامسئله  نیا
دو مسـئله  ، گـر ید يردنـد، مطابقـت دارد. از سـو   کمی به فرعون واگذار كل خورایتحص يش را برایخو

 رکـ ذ رئیس ساقیان و رئیس خبازانعنوان به ه در قرآن آمده و تورات از آن دوک، وسفی یهمراه زندان
مسـئله   هاست.ر خوابیامالً منطبق بر تعبکوسف، ی یترقور است. داستان کمصر مذهاي بهیتکدر ند، کمی
 وسـف یت یز مربوط به اشخاص مهم و سرشناس است. وصـ یان نیان مصریردن اجساد در مک ییایموم
د مـورد توجـه قـرار    یـ ه باکـ اسـت   يامسئله  زین »نکیش« سپردن او در كنعان و به خاکبر دفن در  یمبن
ن یـ ش ایمعروف بود. چند سال پ وسفیه به قبر کن وجود داشت کیدر ش يش، قبریپها رد. از قرنیگ

در  یائیاشـ ن جسد، یشده بود. همراه ا ییایان مومیبه رسم مصره در آن بود، ک يافته شد و جسدکشقبر 

۱۶     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

، ص 1335(الـدر،  بسـتند مـی  مـر کبـه   يمنصـبان مصـر  ه صاحبکاست  يریاز آنها شمش یکیه کقبر بود 
  ت است.  ین روایا یخیت تاریصحت و واقعدست آمده، بیانگر هب نجایه تا اک یقرائن. )46ـ45

  ارگزارانكنش يگز يارهايمع
ارهـا  ین معیـ ز باشـد. ا یـ ارگزاران نکـ نش یگـز  يارهـا یان معیـ ب يبـرا  ياتواند نشانهمی وسفیان یجر

  ند از:اعبارت

  و انتخاب ييشناسا. ۱
 فعـال اسـت. حضـرت رسـول     آمـد و ارهـاي ک بـه انسـان  وابسـته   یاجتماع ـ  یاسینظام س یک يبقا
  ند:یفرمامی

بهتـر از   یان مردم، شخصیداند در ممی هکیحالد، دریبه امور مردم نما یدگیرا مأمور رس یس شخصکهر 
ـ انـت  ین خاناامبرش و مسـلم یناً به خدا، پیقیامبرش وجود دارد، یتاب خدا و سنت پکتر به او و آشنا رده ک

  ).291، ص 8، ج 1363است (امینی، 
م بـا آنهاسـت.   یمسـتق ریم و غیمسـتق  يگـو وق نسبت بـه افـراد، گفـت   یشناخت و تحق يهان راهیاز بهتر
ارگزار کـ بـرد و او را   یاو پـ هـاي  ییت و توانـا یبه شخص وسفیگو با وپادشاه مصر، با گفترو، ازاین
  .)45ـ33: 41(پیدایش،  ردکخود 

  تيرش مسئوليپذ. ۲
خـدمت بـه مـردم     يبـرا  يالهیه وسـ کست، بلین یطلباستیر يبرا یومت اسالمکاست در حیر يتصد

ه جامعـه مصـر را   کـ ، يو فشار اقتصـاد  یسالکنجات مردم از بحران خش يبرا وسفیاست. حضرت 
 یخـود درخواسـت سرپرسـت    یحت و افران نمودکومت کت در حیرش مسئولیرد، اقدام به پذکمی دیتهد

رش یه داوطلبـان پـذ  کـ دهـد  مـی  نشـان  وسـف یومـت را نمـود. رفتـار    کح يخزانه و امـور اقتصـاد  
دا یـ پ ییگران نسبت به آنها آشـنا ینند، تا دکان یش را بیخوهاي ییو تواناها تیتوانند قابلمی ،هاتیمسئول

 »دارنـده قـدرت اسـت   و سـابقه خـوب، نگـه    ینـام یکن«باره فرمودند: نیدر ا یعلیرالمؤمنین نند. امک
  .)4810ح ، 3، ج1366آمدي، (تمیمی

 نقـل نـد؟  ک ییز است انسان خودسـتا یا جایه آکال ؤن سیدر پاسخ ا، از امام صادق تفسیر عیاشیدر 
ه فرمـود مـرا بـر    کـ را  وسـف یگفتـار   يادهیا نشـن یندارد، آ یه ناچار شود مانعکیهنگام يآر«: کندمی

  .)55یوسف: ، ذیل 10، ج 1374شیرازي و دیگران، (مکارم »ن و آگاهمیه امکن قرار داده یخزائن زم



   ۱۷ سازي انبياي ابراهيمي؛ مديريت اقتصادي و عدالت اجتماعيتمدن

  تيمسئول يدارط و صفات عهدهيشراـ 
صـفت بـراي پـذیرش مسـئولیت و انتخـاب      و پادشاه مصـر، چهـار    گفتمان یوسفدر مجموع، 

 تخصص داري، پاسداري و تعهد، آگاهی وکارگزار ذکر شده که عبارتند از: مکنت و توانایی، امانت
  .)81، ص 6، ج 1383(قرائتی، 

  يينت و تواناكمـ  الف
کارآمد باشد، الزم است مـورد اعتمـاد مـردم و حکومـت      خود کارگزار حکومت براي اینکه در کار

مکنـت و  نـد،  کنقل مـی  یوسفحضرت هایی که قرآن از زبان پادشاه مصر براي باشد. از ویژگی
  .)77(همان، ص  توانایی است

  يدارامانتـ  ب
در وي، انـت بـه   یز مصـر و عـدم خ  یعزقصر  یدر اندروناو  یدر دوران فرزندخواندگ وسفیرد کعمل
ـ  وسـف یاسـت.   وسـف یانـت  یو عـدم خ  يداراز امانـت  ياخا، نمونهیطمع زلیۀ قض شـف  ک یدر پ
انـت  یز مصـر بدانـد در نهـان بـه او خ    یه عزکفرستاده پادشاه را برگرداندم  يگفت: من از آن روت، یواقع

  .)52(یوسف:  رساندینمجه یاران را به نتکانتیرنگ خیه خدا نکردم و بداند کن

  و تعهد يپاسدارـ  ج
المال بـر شـرط پاسـداري و تعهـد تأکیـد      ت بیتردر هنگام پذیرش وزارت مالی و صدا یوسف

  .)55 :وسفی( نمود

  و تخصص يآگاهـ  د
شـان،  یتوجه دارنـد. ا مسئله  نیبه ا یعلامیرالمؤمنان ند. هست ازمند افراد متخصص و آگاهینها ومتکح
ا را از یـ حن... و افـراد باتجربـه و با  کشه یارگزارانت اندک يارهاکدر «د: یفرمامی وکرده،  را سفارش کمال
  .)53، ن 1382، البالغه(نهج »نیان آنان برگزیم

  ؛به مقولـۀ دانـایی و تخصـص توجـه نمـود     ، ر پذیرش مسئولیت حکومتید حضرت یوسف
  توصـیف نمـود   »علـیم «خود را بـه صـفت    وشمارد میآن را یکی از ضروریات پذیرش مسئولیت 

  .)55(یوسف: 

۱۸     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

  بر شناخت ياقتصاد مبتن يبرا يوسف، مدليدولت ـ 
اسـت.  آشـکار   یبـه خـوب   ینـ یاداره دولـت د  يت آن برایتوجه به عامل اقتصاد و اهمامبران، یم پیدر تعال

 وسـف یه اقتـدار  کـ  یداد. زمان قرار كتوان مالمی وسفیومت کت و برنامه حیرینمونه آن را در مد
 یبـه سـازمانده  ن اقـدام،  یدر نخسـت  يوشـور را خواسـتار شـد.    ک يامور اقتصـاد  يافت، تصدیش یافزا

و  یت، بازرگـان یریالن، سخن از مدکت اقتصاد یری. امروزه در مد)55یوسف: ( پرداخت يت اقتصادیوضع
طـور  ه بـه کند کمی را اقتضا یتیریچ و خم مدیپر پهاي است راهیده اقتصاد و سیچیط پیتوسعه است. شرا

ت اقتصـاد بـا   یریگر، مدیعبارت دبه نوردد.میرا در شورک یکدر  یو بوم یسنتهاي قطع هر گونه ارزش
ر آن قـرار  یه ارزش مزبـور در مسـ  کـ تابد، مگر آنینمرا بر یچ ارزشینفسه هیالن خود، فکتوجه به ابعاد 

 يجـار  یتفـاوت  كن اصل با انـد یز همیاقتصاد خرد ن تیرینداشته باشد. در مد ينگرفته و با آن برخورد
 امـا اصـول  ؛ اسـت  يعمل اقتصادهاي و حوزهها وهیشدارد، تفاوت جدید م و یقد است. آنچه در اقتصاد

هـا،  ارزشمسـئله   تنهـا شود و نهمی الن محسوبکتوسعه هاي از چالش یکین مسئله یامروزه ا اند.ثابت
توسـعه، ابتـدا   هـاي  رش مـدل یه در پـذ کـ ر آن است، تا آنجا یگبانیگرز ین ریو فق یه موضوع فاصله غنک

  .)Seers, V.19, p. 3(سنجدي میو نابرابر ياریکرا با فقر، ب نسبت آن
 يتـوان دارا مـی  اسـت،  ياعتقادهاي رفتهیبر پذ یه مبتنک، یکدئولوژیومت اکح یکه چگونه در کنیا

ه در کـ اسـت   يامسـئله بـود،  هـا  بـه اعتقـادات و ارزش  ود، در عین حال پایبنـد  ب یالن و جهانکاقتصاد 
وسـف  یار کـ مورخان و مفسـران  ۀ داده شده است. هم به آن پاسخ وسفیومت کح يت اقتصادیریمد

 يو گـردآور  يشاورزکار کمانند سرپرست ي زیا چیو اند دانستهی و امور مال ییر دارایمانند وزي زیرا چ
 یقحطـ هـاي  ، و مصـرف درسـت آنهـا در سـال    یآسودگ يهاساللوها در یآنها در س يدارغالت و نگه

  .)88ـ83، ص 1، ج 1370اثیر، ؛ ابن348ـ347، ص 1، ج1375(طبري، 

 وسفيومت كح يبرنامه اقتصادهاي و شاخصه يمبانـ 
  امنيت رواني، الزمة امنيت اقتصادي. ۱
و  يدارامانـت واژه،  نیـ منظور از ا .)54(یوسف: شد یمعرف» نیام«پادشاه مصر به لقب سوي از  وسفی
ه کـ  شد بموجن بودن خود را نشان داد و یدر عمل امز مصر، یدر خانه عز وسفیمن بودن اوست. یا

ماننـد  ی رونینترل قدرت، عالوه بر عوامل بک يند. براکمصر را به خود جلب کشور ن مقام یاعتماد بلندتر
ن امـر  یـ ارد. یل گکم شکز در خود فرد حایق نیدق ییاجراهاي نی..، الزم است تضم.قانون، مردم رسانه و
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 ،نفـس  همانـا  ؛)53(یوسـف:   »انَ النَفس الماره بالسوء اال مارحم ربـی «ت نفس. یشود، مگر با امننمی محقق
ارات تصـرف،  یـ قـدرت و اخت ن، یبنـابرا . ه مشمول لطف خدا شودکمگر آنند، کمی ناپسند يارهاکامر به 

 ت نفس در برابر آن الزم اسـت یوجود دارد و امنی نفسان انت و خطراتیر آن احتمال خه دکاست  يامر
  .)2005، ص 4ق، ج1412(سیدقطب، 

  جامعه يتوازن اقتصاد يضرورت پژوهش برا. ۲
داري هاي مملکتی، مقـام خزانـه  براي انتخاب یکی از پستشنهاد پادشاه مصر، در برابر پی یوسف

را من نگهدار زی؛ )55(یوسف:  »انّی حفیظٌ علیم«گونه بیان نمود: خود را ایندلیل رد. وي را انتخاب ک
  هستم. و دانا
شـه  یاو هم ين مقام برایبرد و امی ارکرا به  یت سعینها يه در حفظ و نگهدارک یسک یعنی »ظیحف«
همانـا ضـرورت   ت، کـ ممل يدارخزانـه  ين واژه برایاربرد اکام اول ی. پ)382، ص1، ج 1385سیاح، ( است

همـان   یعنی؛ و دائم باشد یشگید همیبان حفاظت، یه اکن است ایام دوم یاست. و پ يحفظ نظام اقتصاد
ه هـر  کـ ن معنـا  یبـد ؛ شـود مـی  ادی» شرفتهیپهاي پژوهش در نظام« ه امروز از آن به پشتوانهکباشد  يزیچ
 قیـ ازمنـد پـژوهش و تحق  یباشـد، ن د بتوانـد سـازگار   یط جدیه دوام داشته باشد و با شراکآن يستم برایس

 ییز بـه ضـرورت دانـا   یـ ن وسفیبودن  »میعل«است.  ين امر ضروریازمند ایز نیاقتصاد نمستمر است. 
  .)71و72، ص 1387(دیباجی،  اشاره دارد یومتکح مسئول یکروبه رشد 
ن یـ شـده و ا  ینف ین رابطه گاهیف است. ایظر يارابطها، ین و دنی، رابطه دشودمیه مالحظه کچنان
ـ ا انیـ از ب نظـر د شده است. امـا صـرف  ییتأ یاند، و گاهشده یگر معرفیدیکبا  دو متضاد  هـا، دگاهیـ ن دی

 يبـه اقتصـاد سـالم بـرا     ین الهـ یـ را نشـانه توجـه د   وسفیحضرت دولت  یخیتار تیتوان واقعمی
ومـت  کگـرفتن ح دست هدر ب یومت الهکاز تالش ح يانمونه وسفیم و رسالت یسالمت جامعه بدان

  اقتصاد است. یدهو سامان

  فوسي يبرنامه اقتصاد
مرحـوم  دسـت آورد.  هبـ  یافکـ ارات یـ اختار، کـ ن یا يدار اقتصاد مصر شد و براعهده وسفیحضرت 
 انیـ ه خالصـه آن ب کـ رده کـ  ل نقـل یوسـف را بـه تفصـ   ی يبرنامه اقتصاد، ت امام رضایبه روا، طبرسی

، در هفت سـال اول، دسـتور بـه انباشـتن آذوقـه داد. بـا فـرا        يدارخزانهمقام ي با تصد وسفی گردد:می
را به مـردم  ها از آذوقه یدر قبال پول نقد بخشدر سال اول،  یبرنامه منظم ی، طیدن هفت سال قحطیرس

۲۰     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  

در قبـال  رد. در سـال سـوم،   کـ را با طال و جواهر معاوضـه  ها آذوقه. در سال دوم، و ثروتمندان فروخت
در سـال  ها، و خانه كدر مقابل امالزها، در سال پنجم، ینکو ها در قبال غالمچهارم، ، سال یلوانات اهیح

(ر.ك:  آذوقـه داد هـا  ارها و خدمات افراد بدانکدر قبال تعهد و در سال هفتم، ها مزارع، باغ يبه ازاششم، 
خـوردار شـد و دسـت    بر یمـ کگونه خزانه دولت از پشتوانه محنیا، نی. بنابرا)315ـ314، ص 1372طبرسی، 

 ينداشتند تا بـا آن فسـاد اقتصـاد    يانهیرا نقدیز؛ بسته شد يت مخرب اقتصادکگونه حرثروتمندان از هر
هـاي  ثروت ،»حشر«سوره هفت ه ی. مطابق آ)267، ص1374؛ رسولی محالتی، 51و5(ر.ك: اطلس قرآنی، ص  نندک

ق یـ دق يزیـ ربا برنامه وسفیاست.  ياقتصادعامل فساد ن و زورمداران باشد، یه در دست مترفکبزرگ 
  مدت، پول را از چنگ آنان درآورد.بلندهرچند  ياشدهو حساب

مردمـان   يرد و آرامـش را بـرا  کم کار یرا بس یر و غنیفاصله فق، وسفیحضرت  یعدالت اجتماع
فتن مـردم  ایـ در دسـت   یت بزرگیموفق، ياصل عدالت اقتصاد يبا اجرا ين به ارمغان آورد. ویآن سرزم

را  وسـف یاست اگـر مـدل حضـرت    روشن جامعه به دست آورد.  يآمدهابه حق خود از ثروت و در
مـورد   یقحطـ ریغ يهـا در سال، دیاضافه تول ) فروش3از یمصرف در حد ن )2سازي رهی) ذخ1ه شامل ک

 بـه صـعود  رو  یذخـائر ملـ   و افته و ثـروت یش ید افزایزان تولیمرد، یقرار گ یجوامع انسانعمل و توجه 
 يدر بـازار  ینـ یومت دکتقاضا در نظام ح عرضه ون صورت، ی. در ا)51و52(ر.ك: اطلس قرآنی، ص  نهدمی
. دولـت  يویـ نـه رقابـت دن  ا رقابت سالم باشـد،  یرات یتعاون در خ آن بر يه اصل رفتارکرد یگمی لکش
ي ریجلـوگ  یگـران فروشـ   ار، انحصـار و کـ از احت جامعه، در بازار دخالت و مصالح فرد و كبا مال ینید

ن را ارکـ رده و محتکـ  يریار جلـوگ کـ موظف است از احت ینی. دولت د)384، ص 1390میرمعزي، (ندکمی
  .)445(همان، ص  نندکمت بازار عرضه یبه ق خود را ياالکه کوادارد 

  
  .)42ـ103، ص2، ج 1383مصر(بیومی، خزانه داري کشور در طی دوران مسئولیت  دیاگرام معیارها و دستاوردهاي حکومتی حضرت یوسفـ 
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  در طی دوران مسئولیت خزانه داري کشور مصر معیارها و دستاوردهاي اقتصادي حضرت یوسفاگرام ید - 
  )172، ص 1390؛ میر معزي، 11، ص 10، ج 1374(مکارم شیرازي، 

  
  
  
  
  
  
  

  گيريجهينت
، یمبـارزه بـا فسـاد اخالقـ     يچهارده ساله را برا یاجتماع و يساز اقتصادبرنامه تمدن وسفیحضرت 

هـایی  یژگـ یبـا و  يدارمقام خزانـه  يرد. آن حضرت داراک یطراح یعدالت اجتماع يو برقرار یاجتماع
بـا   یاز قحطـ  يریجلـوگ  يشـده بـرا  حسـاب  يزیـ ربرنامـه  »میعلـ « و »ظیحف«، »نیام«، »نکیم«همچون 

ومـت  کرد. حکـ اجـرا   یقحطـ  يهـا در سـال  یاضـاف د یـ از و فـروش تول ی، مصرف در حد نيسازرهیذخ
پرستش خـدا و مبـارزه بـا نفـس      همواره بر يوخود را اصالح نفس قرار داد. ۀ برنامۀ لوحسر، وسفی

ـ با رعا یاله یومتکتوانست حد داشت. آن حضرت، کیتأ ات زمـان، بـه اصـالحات    یت شـناخت مقتضـ  ی
گـردد.   یعدالت اجتماع يموفق به اجراشده، یارشناسکمدت و بلند يزیرآورد و با برنامه يرو ياقتصاد

 او راهـا،  یژگـ ین ویـ ازد. می وندیپ يو خداباور یدتیعق یرا به مبان يو اقتصاد یامور اجتماع وسفی
ل یـ در شـناخت و تحل  يباورو خـدا  يدیـ نگاه توحرو، ازایندهد. می نشان يدیمصلح توح یکعنوان به
ه کـ  ،وسـف یشـود.  مـی  محسـوب  ینین دولت دیو منشور ا ینیومت دکن حک، ریاجتماعهاي دهیپد

افـت،  یومـت دسـت   کبـه ح  یوقتـ رده بود، کم ید و مبارزه با نفس تنظیتمام افعال خود را بر محور توح
ومـت  کحکه وسف نشان داد یخود قرار داد. حضرت  یرا در برنامه اصل يو اقتصاد یاصالحات اجتماع

شـت  یو مع يو اقتصـاد  یانسـان و اصـالح امـور اجتمـاع     یو تعال يدیتوان گسترش فرهنگ توح ینید
نار امـور  کدر  يویشت و امور دنیمعکه نشان داد  يت قرار دهد. ویریانسان را مورد توجه، شناخت و مد

وسـف در  یحضـرت   يو اقتصـاد  یهستند. برنامه اصالحات اجتمـاع پرنده  یکهمچون دو بال ، يمعنو
   د.یگرد ن و اجرایساز تدوان تمدنیجر یکقالب 

۲۲     ،۱۳۹۳دوم، بهار  شمارهپنجم،  سال  
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