
 تمدن بشریت ساختارش مصر در نق

 چنین کریم قرآن در که ذاتی همان است، جهانیان پروردگار که خدایی ذات مخصوص ستایش

 ان که درآیید مصر به همگی: گفت و: »ترجمه «آِمنِین   للاُ  ش اء   إِنْ  ِمْصر   اْدُخلُوا: »فرماید می

 جز برحق معبود نیست که دهم می گواهی و ،«بود خواهید ایمن آزاری گونه هر از للا شاء

 صلی مصطفی محمد حضرت پیامبرما و سردار که دهم می گواهی و الشریک، و واحد للا

 و آل همه بر و او بر الهی برکات و سالم و درود خداست، فرستاده و بنده وسلم علیه للا

 . جزا روز به تا او راستین پیروان و اصحاب

 !بعد اما

 و عرب ها تپنده قلب و مکان رسالت های آسمانی  و ها تمدن مهد مصر ما عزیز کشور

چنانچکه للا  است همراه امنیت و امن با کریم قرآن در آن ذکر که است کشوری و است اسالم

 ّللَاُ  ش اء   إِنْ  ِمْصر   اْدُخلُوا »سبحانه و تعالی به زبان حضرت یوسف علیه السالم میفرماید:

 ایمن آزاری گونه هر از للا شاء ان که درآیید مصر به همگی: گفت و»ترجمه:« آِمنِین  

 خداوند اجر نصیب شاعر کند که در شعری میگوید:« بود خواهید

 هستند ی مختلفنژادها و انواع از مردممیبیند که ***  ببیند را آن قطرهای و زمین که هر

 ه استندید رادنیا  مردم و دنیا  *** پسندید را مردمش و مصرهر که          

از زبان  را آن ه و تعالیسبحانللا  چنانکه برکت است و خیر کشور مصر ماکشور عزیز  و

 ق ال   »که میفرماید: است کرده توصیف زمین های گنجینه به السالم علیه یوسف حضرت 

ائِنِ  ع ل ى اْجع ْلنِي ز  ِفیظ   إِن ِي األ ْرِض  خ   سرپرستىِ  بر مرا :گفت  یوسف»ترجمه:«ع ِلیم   ح 

 در«، هستم دانا نگهبانى من تردید، بی كه بگمار سرزمین  این غذاییِ  و مالی هاى خزانه

 پدر این کشور یعنی مصر  از و گفت سخن موسی با متعال خداوند سینا مبارک سرزمین

 السالم علیه اسماعیل حضرت مادر علیها السالم هاجر ما مادر با السالم علیه ابراهیم پیامبران

 .کرد ازدواج سلمو علیه للا صلیحضرت محمد  پیامبرمان پدر بزرگکه 

 ،ه استکرد سفارش نیکی به مردمش و مصر به سلم و آله و علیه للا صلی ما پیامبر و

شما با  است با ارزش سرزمینی آن و کرد خواهید فتح به زودی  را مصر شما: فرمود چنانکه

 .مردم این سرزمین نیکی بکنید

 طول در  سرزمیناین  در بسیاری های تمدن است، تبشری های تمدنو مهد  مادر مصر

 با را خود نآ مردم ،شاهد آن بوده است اسالمی و قبطی رومی، یونانی، عونی،فر عصرهای

 عشق، با مصر مردم تاریخ طول در نده اکرد اصالح یبردبار و بزرگ تمدن خاص ترکیبی

 های تفاوت و تاریخ طول در مصر مردم اند شده مشخص بردباری و سخاوت دوستی،

 و ها ارزش اساس بر را خود تمدن مصر و اند شده ترکیب محکم بافت یک در ها فرهنگ

 شده بنا مدارا و اخالق ها، ارزش از غیر بر که تمدنی اینکه درک با است کرده بنا اخالق

 .کشد می دوش به آن تأسیس های پایه و بنا مبدأ در را خود سقوط عوامل است،



 بوده مفید بشریت برای مختلف هنرهای و علوم در که است کرده ایجاد بزرگی تمدن مصر

 در و اند داشته بزرگی سهم دانش و علم های زمینه در تاریخ طول در مصریان زیرا است،

 همچنان آبادی و کشاورزی سازی، مومیایی شناسی، ستاره مهندسی، پزشکی، های زمینه

 از یکی اهرام اینجا در و هستند، تمدن سازندگان هم هنوز اعصار طول در مصریان اند بوده

 است. آنها بزرگ تمدن بر بلند شاهدی عنوان به جهان هفتگانه عجایب

 خدا پیامبر و است بخشیده غنا دانش و علم با را بشری تمدن بشریت طلوع از نیز مصر

او : فرمود او مورد در سلم و آله و علیه للا صلی ما پیامبر بود مصری علیه السالم ادریس

 السالم علیه او میگوید:«ریدالق فیض» در للا رحمه منوی و قلم نوشت  با کهبود  کسی اولین

 لباس بدوخت که است کسی اولین او: گفت و کرد نظر و نوشت حساب در که بود کسی اولین

 فرزندان از بسیاری زیرا شود نمی ختم السالم علیه ادریسو تنها این به حضرت  بپوشید و

 .بودند سرآمد امروزی و قدیم از اعم ها زمینه از بسیاری در مصر

***** 

 معبود نیست که دهم می گواهی است، جهانیان پروردگار که خدایی ذات مخصوص ستایش

 صلی محمد حضرت ما پیامبر و سردار که دهم می گواهی و الشریک، و واحد للا جز برحق

 وصحبه آله وعلى ، علیه وبارك وسلم صل   اللهم خداست، فرستاده و بنده وسلم علیه للا

 .أجمعین

 ها قحطی و خطرها در جهان برای پناهگاهی مصر که شود می متوجه بشر تاریخ متفکر

 از بسیاری زمان آن در که قحطی از نجات برای علیه السالم یوسف خدا پیامبر است بوده

و  کرد تدوینبرای نجات مردم از قحطی  ای برنامه بود کرده احاطه را همسایه کشورهای

ضرورت بود و این بود  تنگاتنگ انداز پس و منطقی مصرف دقیق، تولید سخت، کار به این

 به برای عمیقی دره هر از مردم و یافت دست اقتصادی و متمدن قدرت و رفاه، به کشورکه 

 .آمدند مصر به آن نعمت آوردن دست

 عزیز رؤیاي تفسیر عنوان به السالم علیه یوسف حضرت زبان از را داستاناین  كریم قرآن

ُعون   ق ال   »چنانچکه للا تعالی میفرماید: است كرده نقل مصر أ بًا ِسنِین   س ْبع   ت ْزر  ا د  ْدتُمْ  ف م  ص   ح 

ا ی أُْكْلن   ِشد اد   س ْبع   ك  ذ لِ  ب ْعدِ  ِمنْ  ی أْتِي ثُمَ *  ت أُْكلُون   ِمَما ق ِلیاًل  إاِلَ  ُسْنبُِلهِ  فِي ف ذ ُروهُ   إاِلَ  ل ُهنَ  ق َدْمتُمْ  م 

فِیهِ  النَاسُ  یُغ اثُ  فِیهِ  ع ام   ذ ِلك   ب ْعدِ  ِمنْ  ی أْتِي ثُمَ *  تُْحِصنُون   ِمَما ق ِلیاًل   یوسف:»ترجمه« ی ْعِصُرون   و 

 که اندکی جز ـ کنید می درو که را آنچه و کنید کشاورزی جدی ت با پیاپی سال هفت: »گفت

 سخت قحطیِ  سال هفت رونق، دورانِ  آن از بعد سپس*.بگذارید کنار اش خوشه با ـ خورید می

 بذر برای را آن که اندکی جز خورید، می اید گذاشته کنار ها سال آن برای را آنچه که آید می

 مردم نصیب فراوانی باران كه رسد فرامی سالی سال هفت آن از بعد کنید*سپس می ذخیره

و به  «گیرند مى عصاره روغنی های دانه و ها میوه از فراوانى، اثر بر سال، آن در و شود مى

 دیوار خود بزرگ تاریخ طول در زیرا شدند، متوسل پناهجویان و این بسیاری از ترسندگان

 منطقه را بدش داشته است. امنیت بوده و دشمنان و خطرات دفع برای بزرگی



 اینجا در گذاشت، بشری تمدن بر عمیقی تأثیر خود طوالنی تاریخ طول در مصر که همانطور

 نیروی درخشان، انرژی با را جهان تمام که است جدید جمهوری که حاضر مصر نیز

 و ساز و ساخت در عظیم های تالش و کند می خیره ملت یک رهبری ارادهو عزم  محرکه،

 و آب تغییرات اثرات با مواجهه در و افراطی افکار و تروریسم با مواجهه در بازسازی

 های حل راه ایجاد برای تا آورد هم گرد خود خاک در را جهان ارشد رهبران توانست هوایی

 جهان تمام به صلح سرزمین ازو  کنند تالش آن با مقابله برای اساسیو خطرناک  پیامدهای

 مشترک سرنوشت وحدت چارچوب در بشریت همه نفع به هم با بیایید» فرستادن دعوتنامه

 .«کنیم کار جهان این در بشری

 یارب تو کشور مان مصر و سایر کشورهای جهان را در پناه خود داشته باش.

 


