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According to the narrated and historical evidence, the government of Prophet Suleiman is one of the
greatest, most important and influential powers throughout human history and is always considered by
different religions, especially monotheistic religions. There are references to this rule in the Holy Quran. Of
course, the characteristics of the Prophet Suleiman’s government is discussed in greater detail than other
stories in the Qur'an and it has been named the kingdom of Solomon. The issue the present research looks
to discuss is the possibility of proving the government of Suleiman as a monotheistic civilization with the
criteria of civilization studies. This article examines and analyzes the kingdom of Suleiman with the aim of
discovering and approving  it as a civilization, it deals with the civilizational indicators and rules of this
kingdom in which the verses of the Holy Quran and the characteristics of the kingdom of Solomon are
analyzed alongside the components and indicators necessary to prove the civilization of a government from
a civilizational perspective. Furthermore, important components such as ideology and doctrine, leadership
and management, macro component of authority and power in components such as military authority and
security, economic, political, scientific and technological authority as well as astounding extraordinary
powers, geographical components and territories, social and cultural factors especially in important
indicators such as justice and fighting oppression, welfare and development, architecture and urban
planning, law and social order have been considered. The result is that kingdom of Solomon is rare and
unique in these components and indicators of civilization in his time and even many of them until now. The
salient truth in the civilization of Solomon is the formation and prolongation of the existence of such a
kingdom based on monotheism, which has paved the way for the creation of a great and unique civilization.
It is clear that the formation of a great and strong religion-based and monotheistic civilization is in fact proof
of the a priori history of monotheistic civilization, which is effective in acknowledging the possibility of the
subsequent formation and re-formation of a religious and monotheistic civilization in the form of a modern
Islamic civilization or civilization under the Mahdi.
Keywords: Monotheistic civilization, Quran, Kingdom of Suleiman the Prophet, Components and
Indicators of Civilization.
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 چکیده
خش،سحکامررسسسرر  نایسلکررشس کررشسا سهررانسلی ررشساسدررااه س ررا  برراساسررادس ا  

هانسبز گ،سمهمساس أث اگذا س  سطرا سح راتس را  شسببراسبرا  ساسمرا  س ا ر سق  ت
ادا ا شسب سا نسسقرآن کریما ژ سا  ایس اح  نساسس.س  سهن بگشسا  ایسمخت فسب 

هانس الرسسحرراتسسر  نایسل رکسسبر سحکامسسا ا س ا  .سالکت سما اانسا ژگش
ُم ر س» رانسبثرشسدر  ساسا ستیس رک راسبر س،سب سطا س زئرشقرآنهانس  گاس استای
عناایسد  ساسس.سم ئ  سپژاهشسپ شس اسامکایساثکاتس السسس  نایسب «سس  نای

پژاهال ساسس.سا نسمیال سباسبا سشساسااکاانسهانس ن ی  س ن یس اح  نس  سمر ا 
سهراسام  سس  نای،سباسه ِفسکبفساساثکاتستیس  سقامرسس ر س نر ی،سبر سدرا  

اسسقرآن کرریمپا ا  ،سک س  ستیسباس اشس ث   ش،سا ست اتسقااع س ن لشسا نسم  سمش
هرانسز  سبراانساثکراتسهراساسدرا  هانسم ر سسر  نایسبراسمهل ر  طک قسا ژگش

دناسررایسپا ا ترر ساسررس.سهن نرر نس نرر لشسبررا یس رر سحکامررس،سا سمن رراس نرر ی
مهل ر ساقتر ا سکالیهانسمهنشسچایسا  ئالاژنساسمکتب،س هکانساسم  ا س،سمهل  

ها شسچایساقت ا سل رامشساسامن رس،ساقتر ا ساقتیرا ن،سس اسرش،ساسق  تس  سمهل  
الگ ز،سمهل  س غااف را شساسهانسعج بساسدگ سع نشساسفناا نساسهن ن نسق  ت

هانسمهنشسچرایسا ژ س  سدا  عاص سسا م نش،سعااملسا تناعشساسفاهنگشسب 
 افتگش،سمرنا نساسدهاسا ن،سقالایساساسر ست زن،س فا ساس گ تانساسظ مع الس

هراسل مسا تناعشس  سل اسگافت سد  ساسس.سلت ج ستلک سم  سس  نایس  سا نسمهل  
ل  راساس  سهانس ن لشس  سعیاس ا ساسحتشسب ر ا نسا ستیس راکنای،سکرماسدا  

گ رانساسل  اسبا  ساسرس.سحی یرسسبا  رت س  س نر یسسر  نای،سدرکلماا  نسبش
ن نسم کشسباساسادس اح  مثا نساسس،سک س م ن سا جا س  س ن یس  اا سح اتسچ
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ل  اس اس قمس   ساسس.سبر  هشساسرسس برک لس ر س نر یسبرز گساسقراِنسبز گساسبش
مثا ساس اح  گاا،س  ااقعساثکاتسا ا سسابی سپ ب نشس ن یس اح  نساسرسسکر س  ن

  سقالربسسم ا ساس اح  گاا  س ی  ِقسامکایس بک لسپ  نشساسمج  س  س ن یس  ن
س ن یسلا نساسالمشس اس ن یسمه انسکا ا شس ا  .س

هرانسهاساسدا  ،سم  سس  نایسلکش،سمهل  قرآن ن یس اح  ن،س:واژگان کلیدی
س ن لش.س

  مقدمه

هاا و به طور بارز و شااص  تییایش شاده و قادرت قرآن کریمحکومت حضرت سلیمان در 
سات. از طرفای در ر ه هارم انگیزی برای ایش حکومات مرارش شاده اهای شگفتویژگی

زمان دارای مقام نیوت است و مأموریت قدرت ایش حکومت حضرت سلیمانی است که هم
رو انگیزه ( است. ازایش261)بقره: « ُملک سلیمان»از دولت او عیارت  قرآنالهی دارد. تعییر 

ر در کند. نکته دیگابرای بررسی و واکاوی ابعاد مختلف ایش حکومت عظیم اهمیت پیدا می
هاای تمادنی در حیاات تااریخی بشار اساته  راکاه کنار ایش واقعیت، اهمیت حکومات

تاریش رارت تققاک یاک اند تا حد زیادی عاالیهای تمدنی توحیدی درواقع توانستهقدرت
ارمغان آورند. بنابرایش فهم  یستی ابعاد قادرت و دولات جامعه مرلوب را در عصر صود به

کته مهم آنکه ملاک سالیمان تاا  اه انادازه در قامات یاک کند. نسلیمان ضرورت پیدا می
گنجد و تا  ه حد به یک تمدن بزرگ نزدیکی و شیاهت دارد. پس آنچه حکومت تمدنی می

مسئله پژوهش پیش روست، امکان ارائه ایش ملک در قامت یک تمدن حقیقی استه یعنای 
دیگار آیاا عیارتانست. بهتوان ملک سلیمان را مساوی تمدن سلیمان به طور واقع دآنکه می

 توان ادعا کرد که  نیش ملکی در اندازه یک تمدن بزرگ قابل طرش است )بیان مسئله(؟می
ای صاورت پذیرفتاه اساته درباره موضوع تمدن و سلیمان، کارهای پژوهشای پراکناده

)منتظرالقاائم و « هاای دینایساازی در حکوماتتوسعه و تمدن»که در مقاالتی  ون  نان
های توسعه و تمدن در دو حکومت حضرت داوود و سلیمان ، به شاصصه(2۸۱۱انی، سلیم

هاای ای باه شااص پرداصته شده، ولی بیشتر توجه آنها به ارائه الگو دینی بوده و توجه ویژه
رو احصاای اند، بلکه تمرکز بقث مربوط به توسعه اسات. ازایاشتمدنی و ترییک آنها نداشته
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ت تمدنی بودن ایش ملک ارائه نداده است، و از طرفی تمرکازی نیاز باه د و اثیااکاملی در ابع
بررسای »طور ویژه در حکومت حضرت سالیمان نادارد. در مقالاه دیگاری نیاز باا عناوان 

هاای آن باا های تمدن آصرالزمان از منظر قرآن کریم با تقلیل همانندیها و شاص ویژگی
هاا و ، به برصی ویژگای(2۸۳0پاشاکی، )صوشدونی و شیدینی « های اولیای الهیحکومت
هاا و های تمدنی حکومت  ند اولیای الهی پرداصته شده، اما به طور ویژه به مؤلفهشاص 
های تمدنی حضرت سلیمان اشاره نشده، بلکه به طور کلی و غیرمتمرکز باه بقاث شاص 

پرداصته شده است.  حکومت حضرت سلیمان و شیاهت آن با حکومت حضرت مهدی
باه ( 2۸۳۱)منتظرالقائم و سالیمانی،  سازینقش پیامبران ابراهیمی در تمدنچنیش کتاب هم

نگار باه های دولت سلیمان پرداصته، اما به طور کلی و در نگاهی جامعمیاحثی حول ویژگی
 میاحث تمدنی ایش دولت نپرداصته، بلکه گزارشی موردی ارائه کرده است. 

ند نخست حکومت عصر حضرت سالیمان را در قاواره رو کار قابل توجهی که بتواازایش
هاای مهام تمادنی از منظار یک تمدن دینی بررسی کناد و دوم آنکاه آن را در قالاؤ مؤلفاه

شناسان ارائه دهد، تاکنون صورت نپذیرفته است. ایش جنیه مهِم نوآورانه پژوهش پایش تمدن
حضارت سالیمان در روست. بنابرایش هدت مقاله حاضر، بررسی و واکاوی حکومت عصر 

تراز یک حکومت تمدنی است. بدیهی است اثیاات تمادنی باودن ایاش حکومات نشاانگر 
 های دینی و توحیدمقور در ایجاد یک جامعه تمدنی برای بشر است.کارایی حکومت

هاای تمادنی ملاک هاا و شااص در ایش مقاله با روش تقلیل مقتوا به بررسی مؤلفاه
های مهام تمادنی ترییاک واکاوی آنها، ایش موارد با مؤلفهسلیمان پرداصته و ضمش بررسی و 

تاوان ایاش دست آید که میداده شده است تا میزان تمدنی بودن ایش ملک سنجیده شود، و به
 عنوان یک تمدن ارائه کرد یا نه؟ حکومت دینی را به

هاا تصادیقی بار بدیهی است اثیات وجود یک تمدن دینی و توحیدی در گذشاته ملات
مقور و توحیدگرا در قالؤ تمدن نویش اسالمی یا تمدن مهدوی برپایی یک تمدن دیش امکان

 صواهد بود. 
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 چهارچوب نظری 

دانناد، جاز آنکاه شناسان هر تمدنی را لزومًا اثرگذار، برجسته، فراگیر و مانادگار نمایتمدن
هاای شااص ها یاا ها، با عنوان مؤلفههای صاصی باشند. برصی از ایش ویژگیدارای ویژگی

شناسان مختلف اسات، اماا ها نیز در بیان تمدنتمدنی یاد شده است. الیته تعداد ایش مؤلفه
اند و ایش تکثار در ماوارد سانها در کلیت و حقیقت وجودی یکتوان گفت که ایش مؤلفهمی

شناساان متعددی قابل تجمیع است. در یک گزارش کلی از ایش تعییرات، بسایاری از تمادن
: 2۸۳0)ر. ک. غالمای، کنناد نظم و حکومت را سه مؤلفه اصلی تمدن معرفای مای قانون،

هاای ها برای ماندگاری به عناصر یاا مؤلفاهاند، تمدن(. هر ند ایش سه مؤلفه بسیار مهم12
فراتری از اینها نیاز دارند. به طور صالصه در بیان برصای نظام اجتمااعی، توساعه سیاسای، 

)ر. ک. ت، عدالت، اقتصاد و فرهنا،، آزادی و... آماده اسات سیک زندگی، ترقی و پیشرف
( سایرره فراملای، 2شناسان نیز عواملی نظیر )(. از نظر برصی دیگر از تمدن12-12همان: 

( شامولیت در رواباف فرهنگای، سیاسای، ۸( نداشتش انقصار به مرزهای جغرافیاایی، )1)
: 2۸۳0بیش و میرحساینی، )جهان( قدرت نفوذ مررش شده است ۱اقتصادی و اجتماعی و )

اند تمام ایش موارد در ُنه مورد کلی قابل تجمیاع و گنجاایش (. برصی دیگر نیز ادعا کرده0۱
 . عوامال انساانیه ۸. عوامال جغرافیااییه 1. ایادئولویی و دیاشه 2اناد از: است که عیارت

. علام و ۳. سیاسات صاارجیه ۱. عوامل نظامیه 0. عوامل سیاسیه 2. عوامل فرهنگیه ۱
رو )همان(. همچنیش موارد دیگری در مرالعات نظری تمادنی مرارش اسات. ازایاشفناوری 

شناسان مرارش ها متعدد و مختلفی در بیان تمدنها و شاص طور که بیان شد، مؤلفههمان
 شدنی است. های جزئی تجمیعهای کلی و شاصهاست که همگی آنها در مقور
هاای تمادنی کاه هاا و شااص لیات و حقیقات مؤلفاهباه کدر پژوهش حاضر باتوجه

میناا « مؤلفاه»اند،  ند مقور مهم و اصلی برای هر تمدن با تعییر شناسان مررش کردهتمدن
تر کاه قابلیات تجمیاع در یاک مقاور اصالی ها موارد جزئیقرار داده شده و ذیل ایش مؤلفه

هاا و باه شده است. ایش مؤلفههای تمدنی مررش «شاص »)مؤلفه( را داشته باشند با تعییر 
ها در ادامه پژوهش به طور تفصیلی آمده کاه از های آنها یعنی شاص دنیال آن زیرمجموعه



 431     / مهدی خوشدونی یدیتوح تمدن کی قامت در میکر قرآن در «مانیسل ُملک» یواکاو

هاای هاا و شااص ذکر آنها به جهت تکرار نکردن در ایش بخش صاودداری شاده و مؤلفاه
ردی نیز زیرمجموعه آن در صود متش پژوهش آمده است. در ایش الگو که در ادامه آمده در موا

که تری شود.  نانمؤلفه باشد و صود شامل ابعاد کو کممکش است یک مقور مهم، کالن
صود شامل ابعادی  ون اقتدار سیاسای، اقتصاادی، نظاامی و امنیتای، « اقتدار»مؤلفه کالن

ها نیز امکان ایاش را کاه در هار دو مؤلفاه جاای شود، برصی از شاص علمی و فناوری می
اناد و مسائله ما به جهت تکرار مخل و اصتصار، تنها در یک مؤلفه ذکر شادهبگیرند دارند، ا

هاا و رو قسایمها در تمدن مورد نظار اسات. ازایاشها یا شاص مهم اثیات وجود ایش مؤلفه
صود در ایش پژوهش تأثیری در اثیات اصل نتیجه ندارنده  راکه مهم صودیها بهبندیتقسیم

بنادی رو ایش نوع دساتهها در ایش ُملک است. ازایشا و شاص هنشان دادن وجود ایش مؤلفه
منرقی و تغییرناپذیر نیسات، بلکاه بساتگی باه سالیقه و ذوق و همچنایش بیانش و اندیشاه 

تریش الگو و  هاار وب تاا حاد پژوهشگر دارد. اما در ایش پژوهش تالش شده است جامع
و در نتیجاه تاأثیر شاایانی نادارد و طور که بیان شد، نوع الگممکش ارائه شود. هر ند همان

توانند با الگوی دیگری به واکاوی ایش ملک بپردازند، مهم اثیات تمدنی بودن ایش دیگران می
 ملک مرابک الگوهای تمدنی است.

هاا، مصاادیک آنهاا در ملاک سالیمان در ادامه، ضمش بیان مفهوم و حقیقت ایاش مؤلفاه
دست آیاد. مدنی بودن ملک یادشده در آن مؤلفه بهبررسی و ترییک داده شده است تا میزان ت

های تمدنی بوده پس  هار وب پژوهش حاضر ارائه یک الگو و استفاده از آن در بیان مؤلفه
و در ادامۀ ترییک ملک سلیمان در قالؤ ایش الگوست تا میزان تمادنی باودن ایاش حکومات 

 مشخ  شود.

 « ُملک سلیمان»های تمدنی مؤلفه

ای است که صداوند نیروهای عظیم و امکاناات بسایار از انییای برجسته حضرت سلیمان
تا آنجاا کاه رعاد و بارق، جاش و اناس و هماۀ پرنادگان،  رنادگان و در اصتیار او قرار داده 

دانسات و بار پهناای حیوانات دیگر تقت فرمان آن حضرت بودند. او زبان همۀ آنها را مای
 کرد. بسیاری از سراسر زمیش فرمانروایی می
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نظیار را از صداوناد اعراای حکاومتی بای هاای قرآنای، سالیمان نیایبر اساه داده
ٍ  ِمد  »درصواست کرد که مورد اجابت قرار گرفت:  قاَل َرّب اغِفر لى وَهب لى ُملکا ال ینَبغى اِلَحد

که عصر تمادن  که تا زمان حضرت مهدیطوری(ه به53)ص: « َبعٍى انَّک انَت الَوّهاب
ملاک »از حکومت او با عناوان  قرآنن است، همانند آن تشکیل نخواهد شد. تعییر آصرالزما
 ( بازگوکنندۀ شکوه ایش حکومت است. 017)بقره: « سلیمان

دهنده ایاش حقیقات اسات کاه حکومات و قادرِت بررسی و تقلیل ملک سلیمان نشان
کاه  قیقتی استیک از انییای الهی به اندازه ملک و حکومت سلیمان نیی نیست. ایش حهیچ

تاوان دریافات )ص: مانناد مایاز درصواست آن حضرت از صدا دربارۀ اعرای حکومتی بی
رو بررسی ایش حکومت در قالؤ یک تمدن الزم است.  نانچه صواسته شود ایش (. ازایش۸2

های تمدنی در تریش مؤلفهتریش و برجستهملک عظیم در قامت یک تمدن بررسی شود، مهم
 اند از: حضرت سلیمان عیارتبررسی حکومت 

 . ایدئولوژی و مکتب1

کاه ایاده « لویی»و « ایده»ای است مرکؤ از دو جزء ایدئولویی از نظر ساصت لغوی، وایه
گاهی و... آمده است. ایدئولویی در معنای عام صود  به معنای اندیشه، تصور، عقیده، نظر، آ

را  اه در ُبعاد اندیشاه و  اه در ای از رهنمودهای مکتؤ مترادت مکتؤ است که مجموعه
م(. اما به طور کلی ایدئولویی باه مفهاوم مجموعاه 1616گیرد )تییان، بخش عمل دربرمی

هاای فکاری، ای ازجملاه سیساتمهای ثابت سیاسای و اجتمااعیسامانمند باورها و اندیشه
مشای، عمال یاا فلسفی و ماذهؤ اسات کاه فارد، گاروه یاا جامعاه دارد و در تعیایش صاف

بناابرایش ایادئولویی  .اجتماعی ماؤثر اسات-گیری معتقدان به آنها در مسائل سیاسیموضع
هاست. الیته ایدئولویی در حوزه الهیاات و ها، نظرها، اعتقادات و نگرشای از ایدهمجموعه

مکتؤ دینی، یک تئوری کلی درباره جهان هستی همراه باا یاک طارش جاامع، هماهنا، و 
کناد و هادت آن ساعادت و تکامال در زنادگی مشاخ  مایمنسجم است که راه انسان را 

ای از بایدها و نیایدها در زندگی و رفتار انسان است که مایاه دیگر مجموعهعیارتاوست. به
شود. ایدئولویی به افراد یک جامعه ایش امکاان را سعادت و کمال انسان در دنیا و آصرت می
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نا و مفهوم آن را درک کنند. نکته مهم آنکه دهد که موقعیت صود را بهتر تعریف و بهتر معمی
شاود: کاه گفتاه مایطاوریهاا دارده باهگیری تمادنایدئولویی نقش بسیار مهمی در شکل

بایش و میرحساینی، )ر. ک. جهان« گیری تمدن، وجود ایدئولویی استنخستیش پایه شکل»
2۸۳0 :02.) 

دئولویی قاوی و در بررسی ملک سلیمان مشخ  است کاه ایاش دولات دارای یاک ایا
تنها در ملک سلیمان بینی توحیدی است. ایش مکتؤ، نهمکتؤ دینی پایدار، بر اساه جهان

هاای غیرتوحیادی باه پایدار بوده است، بلکه ایشان صویشتش را ملزم به دعوت تمام قادرت
کرد و تماام تاوان صاود را در گساترش و سایرره ایدئولویی توحیدی و مکتؤ دینی صود می

 کرد.یدی در سرتاسر حیره نفوذ و قدرت صویش در جهان میمکتؤ توح
ا عامل موفقیات و  قرآن کریمباره اینکه اساسًا ا مرابک اذعان سلیمان در نکته مهم درایش

های بزرگ آن عصر و همچنیش تشاکیل  نایش ُملاک سیرره نفوذ ایشان در برابر سایر قدرت
ه 01و  00حکومت ایشان است )نمال: های توحیدی و ایدئولویی قوی عظیمی، تنها کتاب

 (.53ص: 
ا از شارک معرفای کارده  قرآن کریمصداوند در  سلیمان را از زمره یکتاپرستان الهی و میارا

کناد )انعاام: است که همچون سایر انییا مردم را به توحید و پرستش صدای یگانه دعوت می
ای یگاناه و میاارزه باا (. دعوت سلیمان و تیلیغ او نیز توحیدی است: دعوت به صد40-44

کاه ایاش واقعیات را در مظاهر شرک و سرکشی مقور رسالت و تیلیغ سلیمان اساته  ناان
کناد و در ابتادای دعوت ملکه سیأ به پیوستش به ایدئولویی حاکم بر ملک صود مرارش مای

دارد و مکتؤ حااکم بار دولات دعوت صود، مقتدرانه بقث توحید و صدامقوری را بیان می
ُه ِم  ُسَلیَماَن إ» نویسد:کند. ایشان در ابتدای نامه صود به ملکه سیأ مید را ابراز میمقتدر صو نَّ

ْعُلدوْا َللدىَّ  ََ الَّ 
َ
ِحیِم  َ ْحَمِ  الدرَّ ِه الرَّ ُه ِبْسِم اللَّ دونِى ُمْسدِلِمیَ   َو ِإنَّ َُ (ه ایاش ناماه از 50-51)نمال:  َو َْ

بخشنده مهربان. توصیه مش ایش است کاه باه باشد: به نام صداوند سلیمان است، و  نیش می
 «که تسلیم حک هستید.جویی نکنید و به سوی مش آیید، درحالیمش برتری

پوشی نیست کاه آنچاه باعاث سایرره و دسات حقیقت در عصر سلیمان قابل  شمایش 
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های مهمی  ون ُملک سیأ که آنها نیز بسیاری از باالتر حکومت سلیمان در مواجهه با قدرت
اناد شاده، های مهم تمدنی نظیر اقتصاد، مدیریت، توسعه و توانمندی نظامی را داشتهفهمؤل

وجود ایدئولویی برتر و وابستگی توحیدی دولت سلیمان بوده، که بر اساه آن، به توساعه و 
)ر. ک. منتظرالقاائم و سالیمانی، های آن عصر دست یافته است قدرتی فراتر از سایر قدرت

های مهم تمدنی نسیت به سایر رقیا در ایاش آنچه دست برتر را در مؤلفهه یعنی (45: 2۸۱۱
که وجود آورده، ماهیت برتر مؤلفه مهم و تأثیرگذار مکتؤ و ایدئولویی استه  ناندولت به

دارند شود، ایشان بیان میهای مالی ملکه سیأ برای حضرت سلیمان آورده میوقتی پیشکش
(. 50صادی دولت او بسیار باالتر از حکومت سیأ است )نمل: که با پشتوانه الهی، قدرت اقت

به عیارتی آنچه او را توانمندتر در عرصه اقتصاد نسیت باه رقیاا کارده، ایادئولویی توحیادی 
 حکومت اوست.

داناد و اباراز روست که سلیمان همه حقیقت ملک و قدرت صود را از صداوند مایازایش
دسات آورد. و مدد الهی توانسته است  نیش قدرتی باه دارد که بر اساه پشتوانه توحیدیمی

 (.۱6و  2۳داند )نمل: لذا پیوسته صود را ملزم به شکرگزاری در برابر صداوند متعال می
ساازی اسات و توان گفت مؤلفه یادشده بسیار مهم و تأثیرگذار در تمادنجرئت میبنابرایش به

ها نیاز قدرتمنادتر رااهر تواند در سایر مؤلفهمی هر تمدنی ایدئولویی برتری داشته باشد، مرمئناً 
شود. آن مؤلفه مهمی که دولت سلیمان را تا ایش حد مقتدر، باشکوه و باعظمت ساصت، ماهیات 

جوار عصر او بسیاری از های هممؤلفه ایدئولویی و مکتؤ دینی و توحیدی اوسته  راکه دولت
و... را داشتند، اما ایش ایادئولویی قاوی و برتار های دیگر  ه در ُبعد اقتصادی و  ه نظامی مؤلفه

پرساتی و ای که میتنی بر یگانهملک سلیمان بود که او را نسیت به دیگران برتر ساصته ایدئولویی
عیادت صداوند یگانه بود. از طرفی تمام تالش سلیمان در صدور ایش ایدئولویی به ساایر جواماع 

شده در بهتریش وجه بوده و بر اساه همیش ایدئولویی بود رو در ملک سلیمان مؤلفه یادبود. ازایش
های مادعی در آن تر راهر شود و با وجود سایر قدرتهای تمدنی قویکه توانست در سایر مؤلفه

 عصر، بر همه آنها سیرره و در برابر آنها دست برتر را داشته باشد. 
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 . مدیریت و رهبری 2

و اثرگذار در آهن، کلی حرکت و رشد و تعالی یا رهیری و مدیریت جامعه نیز نقشی اساسی 
(. در نگارش 21: 2۸۳۸)سعیدی روشش، ها دارد افول و انقراط جامعه و به دنیال آن تمدن

هاای ضاروری در ایجااد وجود حاکمیات شایساته و حکماران صاال  از مؤلفاه قرآن کریم
رو از (. ازایش2۸ن: )هماای مرلوب و برصوردار از رشد و تققک تمدن اسالمی است جامعه

رانی یک جامعه به سوی سعادت و منظر اسالم حکومت و شریعت در کنار هم توانایی پیش
ای در رشد تمدنی را دارا صواهد بود. وجود رهیرانی بازرگ و شایساته نقاش بسایار برجساته

ه آهن، تمدنی جامعه دارند. بنابرایش اگر هر حکومت و مکتیی رهیرانی شایسته و الیک داشات
سازی مدیریت کنند، قرعًا صواهد توانست در کناار باشد که بتوانند جامعه را به سمت تمدن

ارمغان آورد. پس هار های الزم، حرکت دقیقی را برای رسیدن به تمدن باشکوه بهسایر مؤلفه
 صواهد.تمدنی رهیر یا رهیرانی شایسته و الیک می

ارث صالفت الهی بر زمیش را باهپس از پدرش  ، حضرت سلیمانقرآن کریمبر اساه 
دا َعَعْلندا  »گوید: می که صداوند به داوودبرد و صلیفه زمیش شده یعنی همچنان یدا ااووا ِإنَّ

(. 00)نمال: « َو َوِرَث ُسَلیماُن ااووا»فرماید: (، در جای دیگر می70)ص:  «َخِلیَفًة ِفى اْْلَْرِض 
ارث بارد. لاذا امر صداوناد از پادرش باه رو آن حضرت صالفت الهی روی زمیش را بهازایش

سلیمان دارای ویژگی رهیری منصوب از جانؤ صداوند است. مادیریت و رهیاری او کاه در 
وجاود آورد. تماام ایاش سازی پدرش، داوود، بود، توانست یک ملک عظیم را بهادامه جریان

هیری توحیدی آور در عصر سلیمان به سیؤ رانگیز و حیرتهای شگفتها و پیشرفتقدرت
و نیوت حضرت سلیمان است. سلیمان به سیؤ برصورداری از نعمت اتصال به منیع وحای 

(، 20( و دانش الهی و فهمی عمیک و بصیرت دینای )انییااء: 40ه انعام: 005)ر. ک. نساء: 
 گیری یک تمدن عظیم سوق دهد.توانست جامعه عصر صویش را به سمت شکل

مهم تمدنی وجود رهیران شایسته و مدیران الیاک اسات کاه باه های رو یکی از مؤلفهازایش 
بهتریش شکل آن در عصر حضرت سلیمان وجود دارند و آن رهیاری شخصای  اون سالیمان 

های بزرگ تاریخ بشار را است که به پشتوانه نیوت و اتصال به منیع وحی توانسته یکی از قدرت



 8011پاییز و زمستان / دوم/ شمارۀ  اول/ سال  اسالمیهای گفتمان تمدنی انقالب پژوهش      411

مادیریت و رهیاری و در ترییاک ملاک انگیزی شکل دهاد. بناابرایش در مؤلفاه به نقو اعجاب
هاای سلیمان، وجود فرد الیک و توانمندی  ون سلیمان نیی که دارای دانش فراوان و توانمنادی

 کند. فردی است، ایش ملک را در ایش مؤلفه دارای نصاب بسیار قابل قیولی مررش میمنقصربه

 . اقتدار 3

اقتادار اسات. اقتادار باه معناای  های مهم و ضروری برای یک تمدن، وجاودیکی از مؤلفه
الملال و در بایش رواباف موضوعات تریشتوانمند شدن، توانایی و قدرت است. اقتدار از مهم

« مشاروعیت» راساتایهام که گاهیاسته  نان« قدرت مشروع»ادبیات سیاسی به معنای 
رده ازجملاه . اقتادار ابعااد و وجاوه مختلفای دا(162: 2۸20)شجاعی زند، رود کار میبه

اقتدار در ُبعد سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، نظامی و امنیتی. پس هرآنچاه منجار باه 
قدرت و اقتدار شود صود یک مؤلفه برای اقتدار است و از یک منظر هریاک از ابعااد مؤلفاه 

ه مهم توان از ایش مؤلفرو میشمار آید. ازایشتنهایی یک مؤلفه مستقل نیز بهتواند بهاقتدار می
های مهمی  ون سیاست، علام، اقتصااد، نظاامی و مؤلفه یاد کرد و مؤلفهعنوان یک کالنبه

ساز اقتدار و قدرت برای حکومت و جامعه شاوند. باه همایش توانند زمینهامنیتی، هریک می
های مهام اند. پس یکی از مؤلفهدلیل در الگوی پژوهش حاضر ذیل مؤلفه اقتدار آورده شده

 گیری، تداوم و ثیات تمدنی، مؤلفه اقتدار است. رای شکلبشناسان صی تمدناز نظر بر
تاوان ایش مؤلفه با وجوه مختلف صاود وجاود داشاته، و مای« ملک سلیمان»در بررسی 

نظیر است، کاه های بارز دیگر ایش ُملک، قدرت و اقتدار نامقدود و بیگفت که از مشخصه
 زجمله:شوده اهای مختلفی نمایان میدر جلوه

 الف( اقتدار سیاسی 

ها، وجود حکومتی مقتدر و مستقل در گیری و شکوفایی تمدنهای مهم شکلیکی از مؤلفه
اند که از نظار سیاسای ها نیز زمانی به رشد و شکوفایی صود رسیدهُبعد سیاسی است. تمدن

ررسای (. در ب۳2: 2۸۳2)سانچولی و ابویساانی، حاکمیت آنها در اوج اقتدار باوده اسات 
ملک سلیمان مشخ  است که ایش حکومت در اوج اقتدار سیاسی بوده و توانسته است باه 

هاای کاه از منظار دادهطوریرقیؤ در آن عصر دست یابده بهیک اقتدار سیاسی بایسته و بی
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روایی، ایش اقتدار باعث شد سلیمان بتواند به گستره سرزمینی زیادی از زمیش دست یابد و بر 
که از او با عنوان یکی از  هار پادشاه مقتدر روی زمیش با تعییار طوریکنده به آنها حکومت

یااد شاده اسات )ر.  در طول تاریخ تا قیل از حکومت حضرت مهدی« َملک االرض»
ق: 0071ه الیساتوی، 743ق: 0002شاریف قریشای، ه 122: 2، ج 2۸01ک. ابش بابویه، 

520.) 
 ی بزرگ و مدیری توانا بود. حضرت سلیمانمداری فرزانه، جنگاورسیاست سلیمان

پار ه ایجاد کرد و تمام تالش صود را در حاذت در حوزه سیاست داصلی یک حکومت یک
هاای مهمای بارای تادبیر اماور کار گرفت و برنامهمابیش آنها بههای فیقیایل مستقل و پیمان

کاه باا بیشاتر داصلی حکومت صود بنیان نهاد. در حاوزه سیاسات صاارجی آن نقال اسات 
ها را به قلمارو سارزمینی ها و حکومتهای بزرگ در ارتیاط بود و بسیاری از سرزمیشقدرت

صود اضافه کرد و بر آنها سلره یافت یا آنکه با آنها ارتیاط برقرار کرد و ضمش دعوت آنهاا باه 
م )ر. ک. منتظرالقائحکومت توحیدی صویش، با آنان تفاهم همکاری و همراهی امضا کرد 

 (.22: 2۸۱۱و سلیمانی، 
برصی قدرت را در اصرالش سیاسی به معنای توانایی اجارای کاار صااص و تواناایی بارای 

)ر. ک. اناد وادار کردن دیگران به تسلیم در برابر صواست صود به هر صورتی نیز تعریف کارده
در  کرریم قررآن. ایش حقیقت از منظر داده روایی و ترسایم (262: 2۸۳2سنچولی و ابویسانی، 

هاای بازرگ آن عصار که بیان شاد، قادرتکه  نانطوریملک سلیمان وجود داشته استه به
کام که در روایت آمده است، ایشان حاکم سراسر زمایش، یاا دساتتسلیم ایشان بودند و  نان

های بزرگ و قدرتمند عصار صاویش باوده اسات. در ترسایم حاکم بخش اعظمی از سرزمیش
درت سلیمان آنکه بلقایس، ملکاه سایأ، دارای لشاکری قاوی و انیاوه باوده قرآنی از اقتدار و ق

ة  َو »که مشاوران نظامی او نیز ایش حقیقت را تأیید کردند و به بلقیس گفتند: طوریبه ْوُلوْا ُقوَّ
ُ
نحُ  َ

یٍ ٍِ س  َش
ْ
ْوُلوْا َبأ

ُ
های مختلف و شگفت سلیمان همه ملکۀ سیأ با درک قدرت(. باایش55)نمل: « َ
ساانی عارش او باا شود. او صود زمانی که درباارۀ یاکجیور به سازش و درنهایت تسلیم میم

دا ُمْسدِلِمیَ  »گویاد: عرش موجود در قصر سلیمان سؤال شد، می یَندا اْلِعْلدَم ِمدْ  َقْبِلودا َو  نَّ َِ و
ُ
« َو َ
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ره و تاذکر (ه ما قیاًل از  نیش سلرنت و قدرتی باصیر بودیمه یعنی نیازی به ایاش اشاا07)نمل: 
نیست. ما پیش از دیدن ایش معجزه، از قدرت او و از ایش ویژگی صیر داشاتیم و تسالیم او شاده 

 .(370: 03، ج 0520ایم )طیاطیایی، رو در اطاعت و فرمان او سر فرود آوردهبودیم و ازایش
ار های نقلی )قرآنای، روایای و تااریخی(، مؤلفاه اقتادتوان گفت مرابک دادهبنابرایش می

فرد است که از او در زمره معدود پادشااهان مقتادر سیاسی ملک سلیمان تا حدی منقصربه
 روی کره زمیش در طول تاریخ یاد شده است.

 ب( اقتدار اقتصادی

های مهم تمدنی است. اقتصاد مایه اقتدار است و جامعه و اقتدار اقتصادی نیز یکی از مؤلفه
ای در یک وسیله اقتدار دارد )بیاناات اماام صامناهکشوری که اقتصاد مقکمی داشته باشد، 

 (.16/1/2۸۳0تاریخ 
آید که ایش ملک دارای انیاوهی از ثاروت و مکنات اساته دست میاز دولت سلیمان به

هاای کرانی که در سایه آن رفاهی فراگیر در آن تمدن شکل گرفت و قصارها و کاا ثروت بی
اللاه روی ز قدرت الهی و حکومت صلیفا مجلل و باشکوه ساصته شدند که همگی نمادی ا

فاردی دسات زمیش است. در سایه همیش ثروت انیوه و سرشار، به اقتدار اقتصادی منقصربه
که وقتی ملکه طوریجوار صود نداشته بههای همیک از دولتیافته بود که نیاز مالی به هیچ

کماک ماالی باه سارزمیش او،  سیأ برای جلاوگیری از جنا، و حملاه حضارت سالیمان
توجهی را پیشکش کرد، ایش اقدام موجؤ ناصشنودی سلیمان شد و در پاسخ اقدام ملک قابل

 سیأ فرمود:
ْفَرُحوَن )نمل:  ََ یِتکْم  ٍِ ْنُتْم ِبَو

َ
ا آَا ْم َبْل َ ُه َخیٌر ِممَّ وَنِ  ِبمال  َفما آَاِنى اللَّ ٍُّ ِم َُ  

َ
َ63.) 

آنچاه خادا باه مان ماز ملاک و ماال  خواهید با مال دنیا به من یاری رساانید شما می

شمار[ عطا فرموده بسایار بهتار از ایان مرتهار هدیاه شماسات کاه باه شاما داده بی

 شوید.است؛ بلکه شما مردم دنیا خود بدین هدایا شاد می

نیاازی مرلاک او باه ایش نوع برصورد با ایش کمک مالی دولت همسایه، از یک منظار بای
 رساند.دی دولت سلیمان را میهای مالی و توانمندی اقتصاکمک



 411     / مهدی خوشدونی یدیتوح تمدن کی قامت در میکر قرآن در «مانیسل ُملک» یواکاو

همچنیش هریک از شیاطیش )همان جنیان سرکشی هستند که در حکومت سلیمان مجیور 
دانستند برای او در دریاها غواصی، و مروارید و دیگار به صدمتگزاری شدند( که غواصی می

ی (. بناابرایش غواصا507: 02، ج 0520کردناد )طیاطیاایی، منافع دریایی را استخراج مای
آورد. آنهاا ارمغاان مایشیاطیش برای استخراج مروارید، ثروت را برای ایش دولت و ملک باه

بها و باارزش  ون ُدر و جواهر را افزون بر مروارید، برای ایشان بسیاری دیگر از اشیای گران
که نخستیش کسی که از دریا لؤلؤ و مرجان استخراج کرد حضارت کردنده  ناناستخراج می

 (.52: 4تا، ج بود )ر. ک. حقی بروسوی، بی سلیمان
پس دولات سالیمان در مؤلفاه اقتصاادی، در بهتاریش و بااالتریش وضاعیت نسایت باه 

 عصر صود قرار داشته است. های همقدرت

 پ( اقتدار نظامی 

رو ایاش (. ازایش16/1/2۸۳0ای در تاریخ قدرت نظامی مایه اقتدار است )بیانات امام صامنه
هاای قادرت مهمی در پدیداری و پایاایی و حتای سایرره تمادنی دارد. از ابازارمؤلفه نقش 

وجود لشکری انیوه از انواع صنوت، حتی غیار بشار از جنیاان گرفتاه تاا  حضرت سلیمان
های ابزاری است کاه صداوناد باه صلیفاه صاود روی زمایش داده اسات. پرندگان و از قدرت

آوری در اصتیار ایشان بود. به عیارتی لعاده و شگفتابنابرایش آمادگی ابزاری و توانمندی فوق
ُحِشدَر ِلُسدَلیماَن ُعُندوُاُم ِمدَ  »جنیان و پرندگان، بخشی از نیروهای نظامی آن حضرت بودناد: 

یِر  ْنِس َو الطَّ  (.22)نمل: « اْلِج ِّ َو اْْلِ
 سه نوع لشکر داشته است: لشاکرهایی از نمل مشخ  است که سلیمان در آیات سورۀ

و بارای سالیمان ساپاهیانش از »جش، انس و پرندگان. در ایش پیوند در سورۀ نمل آمده اسات: 
گااه کاه باه وادی دسته گردیدنده تا آنآوری شدند و ]برای ریه[ دستهجش، انس و پرندگان جمع
هایتاان داصال ای مور گاان، باه صاناه ای ]به زبان صویش[ گفت:مور گان رسیدند. مور ه

 (.2۱و  22)نمل: « مال کنندسلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را پای شوید، میادا
نظیار باا بنابرایش از عرایایی که حضرت سلیمان در اصتیار داشت، قدرت و آمادگی نظامی بی

افراد بسیار و قدرتمند بود که هیچ ارتشی توان ایستادگی در برابر آن را نداشته مانند تهدید ملکاه 
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به ارسال نیروهای نظامی قدرتمند با افراد فراوان، بارای نیارد، در صاورت  سلیمان سیأ از سوی
ُوْم ِبُجُندوا  »فرماید: می قرآن کریمدر  که صداوند از زبان سلیمانتسلیم نشدن آنانه  نان ینَّ َِ

ْ
َفَلَندأ

توانای مقابله باا  (ه لشکری به سوی آنان گسیل صواهم داشت که کسی را52)نمل: اَل ِقَبَل َلُوْم ِبَوا 
تربیات  هاای آماادگی نظاامی حضارت سالیماناز دیگار نموناه« آن نیاشد و همانندی ندارد.

ِإْذ ُلدِرَض َلَلیدِه »بیناد: نمایی از آنهاا ساان مایهای نفیس و تیزروست، و ایشان برای قدرتاسؤ
ْحَبْبُت ُحبَّ الْ 

َ
ى َ اِفَناُت اْلِجیاُا  َفَقاَل ِإنِّ  (.57-50)ص: « َخیِر ِباْلَعِشى الصَّ

ای  اون اقتادار نظاامی باه دلیال ماهیات و عوامال تاوان گفات در مؤلفاهبنابرایش مای
اقتدارآفرینی که در ملک سلیمان وجود داشت، در طاول تااریخ تااکنون تمادنی باه  نایش 

 نظیر است. عواملی دست نیافته، و در ایش مؤلفه تمدنی از حیث ماهیت اقتدار نظامی بی

 علمی و فناوری ت( اقتدار 

م است که علام و فنااوری، در برتاری و کماال تمادنی جواماع جایگااهی ویاژه دارده  مسلا
که ایش اقتدار صاستگاه و عامال اقتادار اقتصاادی، نظاامی، سیاسای، فرهنگای و... طوریبه

 (. 1۳/26/2۸۱۱ای در تاریخ صواهد بود )ر. ک. بیانات امام صامنه
از پیاامیرانی  قرآن کرریمکه در مهم علم استه  نان هایبقث فناوری یکی از صروجی

ها و ابزارهای متناسؤ با عصر صویش را در شود که با استفاده از علم اعرایی، فناورییاد می
 کار گرفتند.عصر صویش بهجهت صدمت و رفاه جامعه هم

در ر ه حکومت عصر سلیمان، نیی الهی است که دارای دانشای سرشاار و متصال باه 
رو ایشان دارای بصیرت و فهمای عمیاک و دارای حکمات و علام اساته است. ازایشوحی 
 فرماید: که صداوند می نان

ینا ُحکمًا َو ِلْلمًا  ََ ْمناها ُسَلیماَن َو  الًّ آ (ه و حکم حک را به سلیمان فهماندیم و 11)انبیاء: َفَفوَّ
 هر دو را فرزانگی و دانش داده بودیم.

ینا ااُو  ََ ٍْ آ دَلنا َللدىَو َلَق دِضى َف َّ دِه الَّ ٍُ ِللَّ  ِثیدر  ِمدْ  ِلبداِاِم  َا َو ُسدَلیماَن ِلْلمدًا َو قداال اْلَحْمد
 (؛ 51نمل: )اْلُمْؤِمِنیَ  

 ما به داود و سلیمان دانش مویژه
ً
ها ویاژه [ دادیم، و آن دو گفتند: همه ستایشو یقینا
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 رتری عطا کرده است.که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود بخداست؛ همان

وصی و وزیر حضرت سلیمان، عاصف بش برصیا نیز از زمره کساانی اسات کاه از صزیناه 
بخشی و اقتدارافزایی ایش حکومات مند است و ایشان نیز از ایش دانش در تعالیدانش الهی بهره

نمایی بیش جاش و اناس و باه منظاور نشاان دادن شاوکت و که در قدرتکنده  ناناستفاده می
گیری از علم الهای، تخات بلقایس را باه قدرت و اقتدار حکومت سلیمان به ملکه سیأ، با بهره

یدک ِبدِه » کند:زدنی برای ایشان حاضر میبرهمکمتر از  شم َِ َنا آ
َ
ُم ِلْلٌم ِمَ  اْلکتاِب َ ٍَ ِضى ِلْن قاَل الَّ

ا ِلْن  ا َرآُم ُمْسَتِقرًّ ٍَّ ِإَلیک َطْرُفک َفَلمَّ ََ ْن یْر
َ
ىَقْبَل َ ُم قاَل هضا ِمْ  َفْ ِل َربِّ  (.11)نمل: « ٍَ

ایش دانش سرشار و حکمت برگرفته از عالم ربوبی در صدمت بشر و جامعه آن روز قارار 
ای را بارای حکومات و دولات آن عصار آورد و زمیناه باروز گرفت و پیشرفت بسیار فزاینده

 اضر پدید آمد.های بسیار شگفتی را نسیت به عصر صود و حتی در زمان حفناوری
استفاده از فناوری ذوب فلزات همچون آهاش و ماس کاه از زماان حضارت داوود، پادر 

ٍَ »سلیمان، شروع شده صود یک فناوری بزرگ در آن عصر بوده است:  ا َلدُه اْلَحٍید َلنَّ
َ
)سایأ: َو َ

َسْلنا َلُه َلیَ  اْلِقْطر»؛ «و آه  را هم برایش نرم  رایم(ه 01
َ
عدن ماس گداصتاه را (ه و م01)سیأ:  َو َ

 « برای او جاری گردانیدیم.
منابع ماس و آهاش باه میازان بسایار اساتخراج و ذوب شاده  بنابرایش در زمان سلیمان

هاای ذوب دهد که برصی از اصول ساصتمان کاورهشناسی نشان میکه کشفیات باستان نان
ت شاده اسات. رعایا های ذوب آهش و ماس داود و سالیمانفلزات امروزی در بنای کوره

های مخصوص دریاانوردی در دولات او های جنگی و کشتیهمچنیش ساصت نخستیش ارابه
 (.20-22: 2۸۱۱)ر. ک. منتظرالقائم و سلیمانی، وجود داشته است 

هاای عجیاؤ، ساازی و معمااریبنابرایش اقدامات و کارهایی  ون غواصی، سااصتمان
ت نظاامی پیشارفته و ناویش و هاای عظایم، سااصت تجهیازاساصت رروت سنگیش و دی،

در  کارگیری فنااوریهای ذوب آهش و مس همه و همه نشان از وجود دانش و بهساصت کوره
 نظیر است. آن عصر بوده که در آن برهه زمانی بی
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 انگیزهای عجیب و شگفتث( قدرت

 قرآن کررآ  ککیک نکته مهم در بقث اقتدار ملک سلیمان آنکه در واکاوی ملک سلیمان در 
عالوه وجوه مختلف ابعاد اقتدار، الزم است یک بقث دیگر نیز به طور ویژه مررش شود، که 

دهنده تمام ابعاد مؤلفه اقتادار نوعی پوششباشد و ایش بقث بهتنها مخت  به ایش تمدن می
های عجیاؤ های اقتدار دولت سلیمان سایه افکنده و آن وجود قدرتاست که بر تمام مؤلفه

هاای اسات. در ایاش ملاک وجاود کارهاای شاگفت و بازرگ و نیاز قادرت انگیزو شگفت
رسانده حضاور افاراد برصاوردار از قادرت نظر مایهایی طییعی بهالعاده گویی پدیدهصارق
 یز شگفتی نیست. در سورۀ نمل از آزمون دشاوار  العاده در میان درباریان سلیمانصارق

میان آمده اساته از جشا و انس سخش به اعم برگزارشده در میان سپاهیان حضرت سلیمان
جایی سریع یک تخت، بیش جش و انسی که وصایا نیای باوده اسات. نمایی برای جابهقدرت

هم زدن و برنده شدن انسان در برابر جنیاان، سرانجام با آوردن تخت در کمتر از یک  شم به
 ب نزد اوست:یابده انسانی که تنها بخشی از علم الکتانمایی پایان میایش قدرت

ا  دا َرآُم ُمْسدَتِقرًّ ٍَّ ِإَلیک َطْرُفک َفَلمَّ ََ ْن یْر
َ
یک ِبِه َقْبَل َ َِ َنا آ

َ
ُم ِلْلٌم ِمَ  اْلکتاِب َ ٍَ ِضى ِلْن قاَل الَّ

ى ُم قاَل هضا ِمْ  َفْ ِل َربِّ ٍَ  (.04)نمل:  ِلْن
د کسی که نزد او دانشی از کتاب مالهی[ بود، گفت: من آن را پیش از آنکه چشام خاو

آورم. پس چون مسلیمان[ آن مترت[ را نزد خاود مساتقر دیاد، را بر هم زنی برایت می

گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید کاه آیاا سساسارزارم یاا ناسساسای 

گازارد و هار کاس کنم و هرکس سساس گازارد، تنهاا باه ساود خاویش ساساس مایمی

 و کریم است. نیازگمان پروردگارم بیناسساسی کند، بی

العااده اسات. های عجیؤ و صاارقهای قدرتحضور جنیان در ایش ملک صود از نمونه
اش، نشانه اقتدار حکومت وی است. حضور از جنیان در قلمرو حکومتی استفاده سلیمان

آنان در صدمت ایش حکومت و تمدن و کمک در انجام کارهای گونااگون و بازرگ، ازجملاه 
العااده از دیگار عجایاؤ ایاش کریان و انجام کارهای مهم و فاوقشهرسازی، حضور در لش

دیطیِ  » کنناد:سازند و هم غواصی میقدرت استه جنیانی که هم قصرهای زییا می ِمدَ  الشَّ
دیطیَ   دلَّ َبّندا   »(ه 47)انییااء: « َم  َیغوصوَن َلُه وَیعَملوَن َلَماًل اوَن ذِلک و ّنا َلُوم حِفظدیَ   والشَّ
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ِنیَ  ِفى اْْلَْصفاِا »(ه ۸2: )ص« وَغّواص یَ  ُمَقرَّ (ه و دیگران از شیاطیش را کاه در ۸۱)ص: َو آَخِر
 )نشان از قدرتمندی(.« پی اضالل صلک بودند، به دست او، در غل و زنجیر کشیدیم

 ارائه کردند آمده است: در سورۀ سیأ دربارۀ صدماتی که جنیان به حضرت سلیمان
کردند و هرکس از آنها از دساتور وردگارشان پیش او کار میو برخی از جن به فرمان پر 

چشاندیم. مآن مترههان[ بارای او هرچاه میتافت از عذاب سوزان به او ما سر برمی

هاای ها و دیگها و ظروف بزرگ، مانند حوضچهها، و مجسمهخواست از نمازخانهمی

اشاید؛ و از بنادگان مان ای خاندان داوود، شاکرگزار بساختند. چسبیده به زمین می

 (.43-41اندکی سساسرزارند )سبأ: 

 کم پنج موضوع در پیوند با جنیان مررش شده است:در ایش آیات، دست
ه در ایش راستاههای مس و به. جریان  شمه2  کارگیری اجنا
 (ه1۳۸: 22ق، ج 2۱22ها یا قصر )آلوسی، ها، برج. ساصت مقاریؤ: مقراب1
 هاه. ساصت تمثال۸
 هایی همچون حوضهساصت ررت. ۱
 های ثابت و بزرِگ غیرقابل انتقال.. ساصت دی،2

است و اشرت مخلوقات که دشمش آشکار بشر را  اللهصلیف در جریان تربیت، ایش انسان 
گیرد. در ایش میان، نوع سخش،  گونگی کار میبه صدمت، و آنان را در جهت تأمیش منافع به

« ُملک الهای»گر تواند ارائهتریش وضعیت موجود میدر پیچیدهتعامل و نوع تربیت سلیمانی 
 در ادارۀ توحیدی جامعه باشد.« َمِلک الهی»دهندۀ توانایی یک و نشان

های دیگر توسف باد، دانش منرک طیر و... همه و همه نشان از ِسیر و حرکت به سرزمیش
ت که همگای زمیناه انگیز و عجیؤ در اصتیار حضرت سلیمان اسهای شگفتوجود قدرت

 سازند. نظیر ُملک او را فراهم میاقتدار بی

 . جغرافیا و گستره سرزمینی 4

بخشی از عوامل قدرت، جغرافیای هر حکومت و سرزمیش است. صصای  جغرافیایی نقش 
گیری سایر عناصر قدرت نظیر قادرت اقتصاادی، سیاسای و نظاامی باازی بنیادیش در شکل

اناد. هاای اصالی قادرت یااد کاردهعنوان یکی از بساترغرافیا بهنظران از جکند. صاحؤمی
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)ر. ک. هاای مهام در بررسای قادرت اسات مساحت و گستره سرزمینی نیز یکی از مؤلفاه
(. بنابرایش مؤلفه جغرافیا و گستره سارزمینی، نقاش 0۱-02: 2۸۳0بیش و میرحسینی، جهان

 ها دارد. گیری تمدنمهمی در شکل
رافیای سرزمیش اورشلیم، مرکز حکومات حضارت سالیمان، گفتنای درباره موقعیت جغ

الجیشی مهمی قرار داشته استه  راکه در غارب آسایا و است ایش سرزمیش در منرقه سوق
های جغرافیایی متنوع، و به دریای منرقه صاورمیانه بوده و اکنون نیز ایش منرقه دارای ویژگی

غرافیایی پلی است که سه قاره آسیا، افریقا و مدیترانه متصل است. از طرت دیگر از لقاظ ج
 کند. اروپا را به هم وصل می

هاای تااریخی، به دلیل قرار گرفتش در ایش موقعیت جغرافیایی است کاه مراابک گازارش
های عمونی، موآبی، آرامی، کنعانی، حیشی، مصر، سرزمیش سلیمان توانسته بود با حکومت
)ر. ک. منتظرالقائم و ترش حکومت و قدرت صود بهره گیرد سیأ و... ارتیاط، و از آنها در گس

 (.2۱: 2۸۱۱سلیمانی، 
دسات آماده اما درباره گستره سرزمینی ُملک سلیمان که در اواصر حکومت و قدرت ایشان به

 نان گسترده و سراسری بود کاه برابار گزارشای از  بود گفتنی است حکومت حضرت سلیمان
 اند بر دنیای عصر صود سلره و سیرره داشته باشند: که توانسته از کسانی است او امام صادق

دا اْلُمْؤِمَنداِن َفُسدَلْیَماُن ْبدُ  ااووا مَّ
َ
َبَعدٌة ُمْؤِمَنداِن َو داِفَراِن؛ َفأ ْر

َ
َوا َ َوُذو  َمَلک اْْلَْرَض  لَّ

ُر )اب  بابویه،   (.111 :5، ج 5631اْلَقْرَنْیِ  َواْلکاِفَراِن ُنْمُروُا َو ُبْخَت َنصَّ
چهار نفر بر سراسر زماین فرماانروایی کردناد کاه دو نفار از مؤمناان بودناد و دو نفار از کاافران. 

 النهر و نمرود.و کافران عبارت بودند از برت مؤمنان عبارت بودند از سلیمان و ذوالقرنین

ایش روایت گویای گستردگی حکومت حضرت سلیمان است. الیته باید گفت که حاکمیات  
بساا منظاور های کره صاکی نیست.  همعنای سلرنت بر جزءجزء سرزمیش زمیش الزامًا به سراسر

حاکمیت بخش عمده از جهان یا سیرره کلی بر بخش اعظمی از دنیاسته  راکه ایش تقلیل بار 
تر صواهد بود. الیته بعضی به طور حقیقی ایشان را ملاک و پذیرتر و پذیرفتنیحاکمیت دنیا انریاق

(. در آیه دوازده سوره سیأ آمده 00: 04ق، ج 0015اند )ر. ک. مجلسی، ام زمیش دانستهحاکم تم
ها َشْوٌر َو َرواُحوا َشدْوٌر »است:  وُّ ٍُ یَح ُغ یعنی ما برای سلیمان باد را در شعاع یاک مااه »ه «َو ِلُسَلیماَن الرِّ
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ی از اول روز تا رهار آن که مسیر "غدو" یعنطوریکنند مسخر کردیمه بهها طی میراهی که انسان
یک ماه باشد، و مسیر "رواش" یعنی از رهر تا به عصرش نیز یک ماه باشد، و درنتیجه، از صی  تاا 

(. از آنچاه گفتاه شاد و 302: 00، ج 0520)طیاطیاائی، « به غروب دو ماه مسافت را طی کناد
رو برصاوردار از گستردگی قلما توان دریافت که حکومت حضرت سلیمانهمچنیش ایش آیه می

که سفر در آن به دو ماه طی مسافت نیاز داشته اما او به امر الهی با تسخیر بااد، بوده استه  نان
توان گفت مؤلفه جغرافیایی به بهتریش شکل کرد. بنابرایش میمسافت دو ماه را در یک روز طی می

باشکوه و توحیادی را  ممکش آن در اصتیار دولت حضرت سلیمان قرار داشته و زمینه برپایی تمدن
 برای ایشان موجؤ شده است. 

 . عوامل اجتماعی و فرهنگی5

عوامل اجتماعی و فرهنگی از عوامل مهم زایش تمدنی اساته  راکاه رویاش و شاکوفایی 
فرهنگی و اجتماعی بستر اصلی رشد و شکوفایی تمدنی است و مردم جامعه نیز در زنادگی 

برناد. صاود ایاش مؤلفاه نیاز آن بهاره مساتقیم مای کنناد و ازاجتماعی صود آن را لمس مای
هایی دارد که از جملۀ آن رفاه، عدالت اجتماعی، توسعه و پیشرفت و نظم اجتماعی شاص 

 اند از:ها در ُملک سلیمان عیارتاست. ایش شاص 

 فراگیر و اختیارات فراوان  یالف( رفاه

ومت نیی صدا و عنایت ویژه صداوند در ایش دوره از تمدن رفاه و آسایشی فراگیر در سایه حک
ینا ِمْ   لِّ َشدى)»به ایشان، در جامعه شکل گرفته بود  َِ و

ُ
)نمال:    ِإنَّ َهدَضا لُودَو اْلَفْ دُل اْلُمِبدی  َ

هاایی مانناد ه نعمات«((ه از هر  یز به ما عرا شده است. ایش فضیلت آشاکاری اسات20
هاای ماادی و معناوی گار نعماتعلم، نیوت، ملک، حکم )قدرت بر داوری صقی ( و دی

 (ه عمران و آبادانی در سرزمیش تقت حکومت سالیمان266: 22، ج 2۸2۱)طیاطیایی، 
ْمِسک ِبَغیِر ِحَساب »گوید: می  نان فراگیر است که صداوند به سلیمان

َ
ْو َ

َ
َهَضا َلَطاُؤَنا َفاْمُنْ  َ

یاد باذل و بخشاش کنای، کام (ه عرای ما حساب و اندازه ندارد که اگر تو از آن ز۸۳ص: )
 (.۸21: 22، ج 2۸2۱)طیاطیائی، « صواهی بذل و بخشش بکششود. پس هر ه می
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 ب( عظمت و مکنت الهی 

ای از عظمات و امکاناات گساترده صداوند در آیۀ دوازدهام و سایزدهم ساورۀ سایأ، گوشاه
یر یک ماه باد را مسخر کردیم که صیقگاهان مس کند: برای سلیمانرا بازگو می سلیمان

پیمود، و عصرگاهان مسیر یک ماه را، و  شمه مس ]مذاب[ را برای او روان سااصتیمه را می
کردند و هریک از آنها که از فرمان ما گروهی از جش پیش روی او به اذن پروردگارش کار می

صواسات مای  شاندیم. آنها هر ه سلیمانکرد، او را عذاب آتش سوزان میسرپیچی می
های ثابت ها، و دی،ها، رروت بزرگ غذا، همانند حوضساصتند: معیدها، تمثالیبرایش م

هماه نعمات را داوود، شاکر ایاشای آلکه از بزرگی قابل حمل و نقل نیوده و به آنان گفتیم: 
 (. ۱۸)سیأ: « اْلَمُلوْا َ اَل ااووا ُشکًرا»جا آورید. ولی گروه اندکی از بندگان مش شکرگزارند: به

 ستیزی گستری و ظلمعدالتپ( 

هاسات و یاک ممیازه مهام و ماورد اساتقیال عماومی عدالت یک شاص  مهام در تمادن
 باشد.می

دهاد و صداوند حضرت داوود را صلیفه و جانشیش صویش روی زمیش قرار مای قرآن کریمدر 
اِس ِباْلَحقِّ »فرماید: در پی آن می  «حک داوری کش.به(ه در میان مردم 10)ص:  َفاْحکْم َبیَ  النَّ
ارث برد و صلیفه روی زمیش شده پس از پدرش صالفت الهی روی زمیش را به سلیمان

دا َعَعْلندا  َخِلیَفدًة ِفدى اْْلَْرِض  یدا ااووا»گویاد: می که صداوند به داوودیعنی همچنان « ِإنَّ
رو آن ازایااش(. 20)نماال: « َو َوِرَث ُسددَلیماُن ااووا»فرمایااد: (، در جااای دیگاار ماای70)ص: 

 ارث برد. حضرت صالفت الهی روی زمیش را به امر صداوند از پدرش به
ویژه سلیمان تا حدی بوده است داوود بهستیزی حکومت آلورزی و رلمعدالت و قسف

که قارار اسات  که از منظر روایات اساسًا نمونه قیلی و الگوی حکومتی حضرت مهدی
گستری اسات، کند و ممیزه اصلی منجی آصرالزمان عدالت بیاید تا جهان را پر از عدل و داد

 گستری حکومت سلیمان است.بر اساه عدالت
دى َیْحکدُم  َیُقوُل »آمده است:  در روایتی از امام صادق دى َیْخدُرَج َرُعدٌل ِمنِّ ْنَیا َحتَّ ٍُّ دْضَهُب الد ََ اَل 

َنًة ُیْعِطى  لَّ َنْف  ُل َبیِّ
َ
َوداِبُحکوَمِة آِل ااووا َواَل َیْسأ پایاان (ه دنیا به۸۳۱: 2ق، ج 2۱62)کلینی،  س  َحقَّ
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داوود )داوود و نخواهد رسید، مگر آنکه مردی از ما صروج صواهد کرد کاه طیاک حکومات آل
 «دهد.تمام میصواهد و حک هرکس را بهکند: شاهد و دلیل نمیسلیمان نیی( حکم می
( کاه یکای از شاما )ائماهنپرسیده شد که  نا که از امام صادقهمچنیش، هنگامی

دِه »دست گیرد،  گونه حکم و حکومت صواهد کرد، در پاسخ فرمودند: قدرت را به ِبُحکِم اللَّ
 .«)همان(ه به حکم صدا و الگوی داوری حضرت داوود َو ُحکِم ااووا

دهنده نزدیکی و همانندی حکومت حضرت مهدی با حضرت راجع به روایاتی که نشان
درباارۀ قیاام آن حضارت و شایوه حکومات  آمده است که اماام بااقر است نیز سلیمان

 فرمایند: حضرت مهدی می
یْق  ُه َلُه َشْرَق اْْلَْرِض َوَغْرَبَوا َو یْفَتُح اللَّ اًل َوِقْسطًا  َما ُمِلَئْت ُظْلمًا َوَعْورًا َو ٍْ َتُل یْمََلُ اْْلَْرَض َل

ى اَل یْبَقى ِإالَّ ِایُ  ُمَحمَّ  اُس َحتَّ ؛ 070ق: 5055ٍ  یِسیُر ِبِسیَرِة ُسَلیَماَن ْبِ  ااووا )الطوسى، النَّ
 (.195: 11ق، ج 5046مجلسى، 

که پر از ظلم و ستم شده باشاد. خداوناد کند؛ همچناناو زمین را پر از عدل و داد می

رسااند کاه قتل میدین بهگشاید و چندان از مردم بیشرق و غرب زمین را برای او می

 کند.حکومت می باقی نماند؛ و او به روش سلیمان بن داوود دجز دین محم

 سایره حکومات او همچاون سالیمان نیای»گفته درنهایت با یک عیارت روایت پیش
 در تشییه ایش حکومت و تمدن، توجه مخاطیان را به شیوۀ حکومات سالیمان نیای« است

حکومت او و تمدن عصر او  صواهید بدانیدگوید  نانچه میعیارتی میکند و بهمعروت می
است که با بررسای و تقلیال   گونه صواهد بود، نمونه قیلی آن، تمدن عصر سلیمان نیی

های تمادن آصرالزماان را از آن اساتخراج کارده توان ویژگیآیات زمان حکومت سلیمان می
 مقوری پیش از آن، تنها به طور کامل در حکومت سلیمان نیی وورزی و قسفیعنی عدالت

 قیل از آن در حکومت داوود نیی وجود داشته است.
 آیاد کاه داوددسات مایهای نقلی و تاریخی متون و نصوص مختلف بهاساسًا از داده

هایی که داود به منظور برپاایی عادالت مقور بود و از قضاوتگستر و قانونپیامیری عدالت
. ایش قضاوت مرباوط باه داوری انجام داد، کار قضاوتی مشترک با فرزند صود، سلیمان، بود

بیش صاحؤ گله دام و کشاورزی بود که کشت او توسف دام آن فرد آسیؤ دیده باود. در ایاش 
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هایی به مقوریت عدالت در حکومات هنوجوان بود. ایش پدیدۀ تاریخی، اشار زمان سلیمان
دا با هماان ، و تداوم آن در روش حکومتی سلیمان دارد. نقش سلیمان در حاکمیت ابتداوود

هاای فرهنگی و علمی منجر گردید. بنابرایش، میوه-قضاوت آغاز شد، اما به توسعۀ اقتصادی
درصت عدالت زمان داوود، همان رشد و بالندگی علمی و اقتصاادی و تمادن باشاکوه دورۀ 

 (.0۳: 2۸۱۱)منتظرالقائم و سلیمانی، سلیمان است 

 ث( شهرسازی و معماری 

های رهور و بروز تمدنی، نمود شهرسازی و معماری ویژه یک تمدن ادها و نمیکی از نشانه
است و اساسًا پایایی و یادمانی یک تمدن یا بخاش عماده از آن در گارو معمااری ویاژه آن 

 تمدن است. 
یابیم ایشان دارای قصر و تشکیالتی باس آبااد اما در بررسی ایش شاص  در ُملک سلیمان درمی

یا و مزیش به بلور و نقوش بلوریش بود. وی توانسته بود به عنایات الهای در و معمور و دارای کاصی زی
نماایش بکشااند. مانند در تمدن عصر صویش را بهای بیسازی نمونهشهرسازی، قصرسازی و برج

صود گویای ایش حقیقت است. سااصته شادن قصار  ها یا معید سلیمانای از کا های افسانهنقل
: 00، ج 0540نما، نشاانه تمادن عظایم در آن دوران اسات )هاشامی، ی آبهااز آبگینه سلیمان

نظیر داستان ورود ملکه سیأ باه کاا  ای از ایش معماری و هنر بیهنگام بیان نمونه قرآن کریم(. 510
کشد که زن باهوش و بادرایتی  ون بلقیس نیاز باا دیادن آن تصویر میبلوریش و آبگون سلیمان را به

که اگر آبی نیاز وجاود پندارده درحالیشود و صقش ایش قصر را مملو از آب میمی د ار صرای دید
 داشت، با روکشی از بلور مزیش شده بود و سر  آن از بلور شفات بود:

اٌ  ُه َصْرٌح ُمَمرَّ ًة َو  َشَفْت َلْ  ساَقیوا قاَل ِإنَّ ُه َحِسَبْتُه ُلجَّ َْ ا َرََ ْرَح َفَلمَّ ِمدْ   قیَل َلَوا اْاُخِلى الصَّ
یَر )نمل:   (.00َقواِر

حیاط قهر درآی. هنرامی که آن را دید، پنداشت آبای فاراوان مچاون به او گفتند: به 

[ است. پس دامن جامه از دو ساق پاایش بااز زد مکاه باه خیاال خاود وارد آب دریاچه

 ای است صاف و هموار از شیشه. شود[. سلیمان گفت: این محوطه

ونه از پیشرفت، حاصل حضور جنیان و کماک آنهاا در معمااری و گناگفته نماند که ایش
یدَب »سازی بود: کا  یِه... یْعَمُلوَن َلُه ما یشاُ  ِمدْ  َمحاِر ٍَ -21)سایأ:  «َو ِمَ  اْلِج ِّ َمْ  یْعَمُل َبیَ  ی
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: 22ق، ج 2۱22اناد )آلوسای، (. بعضی وایۀ مقاریؤ را به معنای کاا  و قصار دانساته2۸
اص  »فرماید: صراحت میز به(. صداوند نی1۳۸ ا   َوَغوَّ یاِطیَ   لَّ َبنَّ (ه بعضای از ۸2)ص: الشَّ

 « کردند.ایش شیاطیِش جش برای ایشان معماری و غواصی می
 نظیر بوده است.توان گفت در عصر سلیمان ایش نوع معماری بیبنابرایش می

 ج( قانون و نظم اجتماعی

قانون و نظم اجتماعی است که در پناه آن آحاد جامعه های مهم تمدنی، داشتش یکی از مؤلفه
به بهتریش نقو از زندگی اجتماعی صویش بهره برند و از حقوق و منافع مادی و معنوی صود 

هایی است که تمایالت فردی و مند شوند. جامعه متشکل از آحاد انساندر بستر جامعه بهره
قعی همه اعضای جامعه و بدون تزاحم منافع شخصی دارند. تأمیش منافع برحسؤ مصال  وا

مال کردن مصال  عمومی و نیز دستیابی به هرگوناه پیشارفت ماادی و با منافع دیگران و پای
معنوی، به وجود قوانیش استوار و کارآمد وابسته است. اما تدویش قوانیش میتنای بار واقعیاات 

ه اسات کاه شاناصت ها، تنها از عهده کسی سااصتحیات اجتماعی و مصال  حقیقی انسان
گونه غرض شخصای و کاملی از انسان و ساصتار وجودی او داشته باشد و از دیگر سو، هیچ

 (.21: 2۸۳۸)سعیدی روشش، سودپرستانه و تأثیر از عوامل بیرونی نداشته باشد 
یاافتگی یاافتگی، اگار نظام ویاژه و ساامانهمه پیچیدگی و توسعهدر ُملک سلیمان با آن

نیود، امکان اینکه اصنات مختلفای همچاون جمعیتای از جاش، اناس و شده حاکم حساب
پرندگان که در لشکر و حکومات ایشاان حضاور داشاتند، بتوانناد باا یکادیگر همکااری و 

 افزایی داشته باشند، وجود نداشت. هم
ای صورت عیان در جامعه بدون صرر و تره و اصتالط آنها صود نمونهوجود جش و انس به

نمال  شده در آن جامعه اسات. در آیاات ساورۀعی و وجود قانون دقیک و حساباز نظم اجتما
سه نوع لشکر داشته است: لشکرهایی از جش، اناس و پرنادگان.  مشخ  است که سلیمان

کاه ساخش مور اه درباارۀ ایش موضوع برای جانداران مختلف نیز آشکار و روشش باوده  ناان
سالیمان. « جناد»کند و ناه حکایت می یمانسل« جنود»در سوره نمل، از  لشکر سلیمان

لشکری از جنیان دارد؟ آیا جاز ایاش اسات کاه آناان را  مور ه از کجا مرلع بود که سلیمان
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طور در ماجرای آوردن تخت دید؟ همیشها و پرندگان، در هییتی مادی میهمچون لشکر انسان
رو تنها با وجاود یاک شصورت عیان مشهود است. ازایبلقیس، حضور دو صنف بشر و جش به

هماه پیچیادگی قانون و نظم اجتماعی امکان همکاری و هماهنگی و کاار ایاش صانوت باا آن
صلقتی و رفتاری وجود داشته است. ماجرای غییت هدهد و بر صورد شادید و قااطع سالیمان 

 باره و تهدید باه مؤاصاذه هدهاد هماه نشاانگر وجاود یاک نظام و قاانون در حکومات درایش
 ست:ایشان ا

یر َفَقاَل َما لى ٍَ الطَّ َفقَّ ََ ْو  َو 
َ
ا َ ًٍ ی ٍِ دُه َلدَضاًبا َشد َبنَّ ْم  داَن ِمدَ  اْلَغدایِبیَ   َْلَُلضِّ

َ
َ ٍَ ُه ٍْ َرى اْلُو

َ
اَل َ

ینّى  َِ
ْ
ْو َلیأ

َ
ُه َ ْاْذبَحنَّ ِبی   )نمل:  َْلَ  (.15-14ِبُسْلَطان  مُّ

ا در مجما  مرغاان و سلیمان ماز میان سساه خود[ جویای حال مرغاان شاد مهدهاد ر 

بیانمش  بلکاه حضاور نماینیافت. به رئیس مرغان[ گفات: هدهاد کجاا شاد کاه باه

رخهت غایب شده،[ همانا که بدون عذر بیاجازه من[ غیبت کرده است  مچنانمبی

او را به عذابی سرت معذب گردانم یا آنکه سرش از تن جدا کنم یا که مبرای غیبتش[ 

 یاورد. دلیلی روشن مو عذری صحیح[ ب

 گیرینتیجه

هاایی  اون دسات آماد کاه در مؤلفاههای تمدنی بهدر واکاوی حکومت سلیمان در مؤلفه
های ویژه اقتدار نظامی و اقتصادی و قدرتایدئولویی و مکتؤ، مدیریت و رهیری، اقتدار به

 نظیار و در ماواردیهاا، کامعجیؤ، مؤلفه جغرافیا و گستره زمینی در مقایسه با سایر تمادن
نظیر است. در شاصصی  ون عدالت در طول تاریخ بشری مراابک داده نقلای تاا رهاور بی

هایی  اون رفااه، توساعه شهرساازی و نظیر بوده است. در شاص بی حضرت مهدی
نظیر بوده است. به طور باارز های تمدنی، و در مواردی حتی کممعماری نیز دارای شاص 

تاریش وضاعیت ع تربیت حضرت سلیمان در پیچیدهآید که  گونگی تعامل و نودست میبه
در ادارۀ توحیادی « َمِلک الهای»دهندۀ توانایی و نشان« ُملک الهی»گر تواند ارائهموجود می

جامعه باشد. بنابرایش ُملک سلیمان بالققیقه در قامت یک تمدن توحیدی قابل ارائاه باوده و 
 است.« تمدن سلیمان» مساوی با« ُملک سلیمان»صراحت گفت که توان بهمی

که حکومتی بر نکته دیگری که از برآیند ایش پژوهش قابل استنیاط صواهد بود اینکه  نان
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ای از تاریخ ایجاد کند، امکان نظیری را در برههاساه ایدئولویی توحیدی توانسته تمدن کم
و وساعتی  ای باالتربرپایی مجدد یک تمدن عظیم توحیدمقور با همان هیمنه یا حتی هیمنه

وساف انقاالب اساالمی و « تمادن ناویش اساالمی»رو نظریه فراتر شدنی صواهد بود. ازایش
دارای پشاتوانه « تمدن مهدوی»شده به مسلمانان با عنوان دادههمچنیش نظریه اعتقادی وعده

 تجربی و عملی موفک صواهد بود. 
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