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 به نام  دا

 

پيبگفتار 
 

ڂ٧ځ اظ ؾرٷطاٶځ ټبڀ ضؾبٮٻ اى ضا ٦ٻ پڃف ضٸ زاضڂس تطرٳٻ 

 .ٖطثځ اؾتبز نالح اٮسڂٵ ؾٯزٹ٢ځ اؾت 

چٽبضقٷجٻ چٽبضٰ ٪بٺ   قبٰٖالٲٻ ؾٯزٹ٢ځ اڂٵ ؾرٷطاٶځ اـ ضا

 ثب  ثطاثط( ټزطڀ قٳؿځ 1335 حٳ٭ 15) ٲڃالزڀ  1956اپطڂ٭ ؾب٬ 

زٞتط  ؾٹڀ  ټزطڀ ٢ٳطڀ زض ٦ٷٟطاٶؿځ ٦ٻ  اظ1375 قٗجبٴ ؾب٬ 23

ضٸاثٍ ٖٳٹٲځ ٦ٷٟطاٶؽ اؾالٲځ زض ؾبٮٹٴ ٦ٷٟطاٶؿٽبڀ اتب٠ تزبضت 

.   اؾت٦طزٺ  قسٺ ثٹز، اڂطازثط٪صاضٲهط 

ڂبز قسٺ  قهت ؾب٬ ٢ج٭   ثطاڀ ٶرؿتڃٵ ثبض  زض ؾرٷطاٶځ  

« ؤحط اإلؾالٰ ٞځ اٮٗٯٹٰ ٸ اٮٟٷٹٴ» ظڂط ٖٷٹاٴ  ټزطڀ ٢ٳطڀ 1375ؾب٬ 
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اظ َطٜ زٞتط ٞطټٷ٫ځ ؾٟبضت زٸٮت قبټځ اٞٛبٶؿتبٴ زض ٢بټطٺ، زض 

 چٷس ٲبٺ ٢ج٭  ثٗس اظ قهت ؾب٬ زض ضٲًبٴ  نٟحٻ ثٻ ٶكط ضؾڃس، 24

 ٢ٳطڀ اظ َطٜ ثرف ٞطټٷ٫ځ ؾٟبضت اٞٛبٶؿتبٴ رٳٽٹضڀ 1435

اؾالٲځ اٞٛبٶؿتبٴ زض ٢بټطٺ تزسڂس چبح ٪طزڂس ٸ ٲٹضز  اؾت٣جب٬ 

ثٗس اظ چبح . ربٲٗٻ ٞطټٷ٫ځ ٲهط  ٸ ٲحهالٴ ٖعڂع ٢طاض ٪طٞت 

ٲزسز آٴ، اڂٷزبٶت ثٻ ڂبز  آٸضزٰ ٦ٻ زاٶكٳٷس ٸ پػٸټك٫ط  ٲڃٽٵ 

تهٳڃٱ ٪طٞتٻ ثٹز تب اؾتبز ذٹارٻ ثكڃط احٳس  اٶهبضڀ  چٷس ؾب٬ ٢ج٭ 

تإؾڃؽ ٦بٶٹٶى ثٻ ٶبٰ ثطاڀ احڃبڀ  ٲڃطاث ٧ٞطڀ ٖالٲٻ ؾٯزٹ٢ځ ثٻ 

زؾت ڂبظز  ٸ زض  ٶرؿتڃٵ «  ٶكط آحبض ٸ ا٧ٞبض اؾتبز ؾٯزٹ٢ىءپطٸغٺ»

ثبظتبة »٪بٰ   زض اڂٵ ضاٺ،  ضؾبٮٻ ڂبز  قسٺ ٖالٲٻ ؾٯزٹ٢ځ ضا  ثٻ ٲخبثٻ 

ثٻ ظثبٴ «  زټٷسٺء ٖهبضٺء زڂس٪بٺ ټبى ټٷطى ٸ ازثى ٖالٲٻ ؾٯزٹ٢ى

قڃٹاڀ  ٞبضؾځ تطرٳٻ ٦طز ؛ زض ټٳڃٷزب ثبڂؿت ڂبزآٸض قٹٰ ٦ٻ 

تطرٳٻء آحبض  اؾتبز ؾٯزٹ٢ځ ٦بض آؾبٶځ ٶڃؿت  ٸ قرهڃت غضٞٷ٫طڀ 

 .ثبڂؿت ثٻ آٴ زؾت ٲځ  ڂبظڂس ٦ٻ اٸ  ټٳبٶب  اؾتبز اٶهبضڀ اؾت 

 ؾٟبضت اٞٛبٶؿتبٴ اٞتربض زاضز ٦ٻ ثطاڀ ٲٗطٞځ ٶرجٻ ٪بٴ  

ٞطاٲٹـ  قسٺ اٞٛبٶؿتبٴ ٸ احڃبڀ ٲڃطاث ٲٗٷٹڀ قبٴ ، ٪بٰ ټبڂځ ضا زض 

:  اڂٵ ضاٺ  ثط ٲځ زاضز اظ ټٳڃٷطٸ  ٲب ٲبٶٷس آ٢بڀ اٶهبضڀ ثبٸض ٲٷسڂٱ ٦ٻ 

ؾٯزٹ٢ځ ڂ٧ى اظ ٢ٯٻ ټبى ثٯٷس ٖٯٱ ٸ ٞطټٷ٩ نس ؾب٬ اذڃط ٦كٹض » 



 تأثير اسالم                       

 

6 
 

ٲب ثٻ حؿبة ٲى آڂس ٦ٻ ؾڃٳبى ٸى زض ٚجبضى اظ ؾٹء ٞٽٱ ټبى 

تبضڂرى ٲٛكٹـ ٪طزڂسٺ ٸ ٢طاض زاقتٵ اڂكبٴ زض پؿتٽبى ضؾٳى 

ح٧ٹٲتٽبى پڃكڃٵ ٦كٹض، ٖسٺ اى اظ ٞٗبالٴ ؾڃبؾى ضا ٸازاقتٻ اؾت تب 

  « ٶتٹاٶٷس قبټس ٲ٣بٰ ٖٯٳى اڂكبٴ ثبقٷس

  ثب زض ٶٓط  زاقت اټٳڃت آحبض ٧ٞطڀ ٖالٲٻ ؾٯزٹ٢ځ  ؾٟبضت 

« ٖالٲٻ نالح اٮسڂٵ  ؾٯزٹ٢ځ » اٞٛبٶؿتبٴ ، ٦تبثربٶٻ  اڀ ضا ثٻ ٶبٰ 

ؤحط اإلؾالٰ ٞځ » تبؾڃؽ ٸ ٶبٲ٫صاضڀ ٦طز  ٸ ثٻ ٶكط   ٲزسز ضؾبٮٻء  

 زؾت ڂبظڂس ٸ چبح رٷس ضؾبٮٻء زڂ٫ط اؾتبز  « اٮٗٯٹٰ ٸ اٮٟٷٹٴ

ؾٯزٹ٢ځ ضا ٶڃع ضٸڀ  زؾت زاضز ٸ اڂٷ٥ ربڀ اٞتربض اؾت ٦ٻ 

تطرٳٻء احط ڂبزقسٺء ٖالٲٻ نالح اٮسڂٵ ؾٯزٹ٢ځ ضا ٦ٻ تٹؾٍ 

زاٶكٳٷس آ٪ب ٺ ٲڃٽٵ  اؾتبز  اٶهبضڀ نٹضت ٪طٞتٻ اؾت ،  ثٻ 

 .ذٹاٶٷس٪بٴ ٖعڂع  ت٣سڂٱ  ٲځ زاضڂٱ

 ٸ ٦تبة ټبڀ قجڃٻ  چٹٴ ڂ٧ځ اظ اټساٜ ٶكط ٲزسز  اڂٵ ضؾبٮٻ

آٴ، آ٪بټځ ثركځ ٸ ضټٷٳبڂځ ثٻ  ٲحهالٴ ٖعڂعڀ اؾت ٦ٻ زض ٶٽبز 

ټبڀ تحهڃٯځ رٳٽٹضڀ ٲهط ٲكٛٹ٬ ٞطا٪ڃطڀ زاٶف اٶس ، اظ ټٳڃٷطٸ  

ٲٷبؾت اٶ٫بقتڃٱ ثطاڀ ا ؾتٟبزٺ ثڃكتط آٴ ٖعڂعاٴ  ٸ آٲٹظـ ضٸـ 

تطرٳٻ  ٸ ٲ٣بڂؿٻ ٲڃبٴ ٲتٵ انٯځ ٸ ظثبٴ تطرٳٻ ، ٲتٵ ٖطثځ ضؾبٮٻ ضا 

 .ٶڃع زض آذط يٳٳڃٻ ٦ٷڃٱ تب  اؾتٟبزٺ اظ آٴ ، زٸ چٷساٴ ٪طزز 
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ؾعاٸاض  اؾت تب اظ ثطازض ٪طاٲځ ٸ زاٶكٳٷس  آ٪بٺ  ٸ ٲتٗٽس 

 (ڂٹ- اٰ-اؼ) (پٹټٷتٹٴ)  اؾتبز زاٶك٫بٺ؛ ٸارٻ ثكڃط احٳس اٶهبضىخ

 ٦ٻ ضؾبٮٻ تطرٳٻ قسٺ ذٹڂف ضا  ثطاڀ ٶكط زاالؼ ، ت٧ؿبؼ ، اٲطڂ٧ب

ٲزسز ٞطؾتبزٺ اٶس ، ثٻ آضظٸڀ ؾالٲتځ ، ؾطثٯٷسڀ ٸ ٲٹ٣ٞڃت 

 .ٸاهلل اٮٳؿتٗبٴ . ټٳڃك٫ځ قبٴ ، ؾپبؾ٫عاضڀ  ٶٳبڂٱ

 

 ًٞ٭ اٮطحٳٵ ٞبي٭ 
 ؾٟڃط اٞٛبٶؿتبٴ زض ٲهط

 
  ٰ 2015 ٞجطٸضڀ 10 ـ 1393 زٮٹ 21
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بِ ًام خذاًٍذ بخشایٌذٓ هْرباى 
  

 زٸقڃع٪بٴ، ذبٶٱ ټب ، آ٢بڂبٴ؛

: زذتطاٴ، ذٹاټطاٴ ٸ ثطازضاٴ زڂٷځ ٲٵ 
، اٶسڂكٻ ٸ ٖٳ٭  ٲځ ٪ٹڂٷس ٦ٻ اؾالٰ زض ٖهط تبضڂ٥ ٣ٖڃسٺ

اؾالٰ زض ظٲبٴ ٲٷبؾجځ  آٞتبة آٴ اؾت ٦ٻ ٞطٸز آٲس ٸٮځ ح٣ڃ٣ت

َٯٹٔ ٶٳٹز؛ ٖهطڀ ٦ٻ ا٧ٞبض ٸ ٣ٖبڂس ٶبؾبظ٪بض ٸ ٲتًبز زض ٪طزاثځ 

 زض  ٲځ چطذڃسٶس ٸ ٪طزثبز ٖٳٯ٧طز ټبڀ ٪ٹٶب٪ٹٴ ضٸ زض ضٸڀ ټٱ

. حب٬ ٸظڂسٴ ثٹزٶس

ذسا چڃؿت؟ چٻ پڃٹٶسڀ ثب ټؿتځ زاقتٻ ٸ چٻ ٶؿجت ٸ ڂب 

ٶعزڂ٧ځ ٸ زٸضڀ اڀ زض ٲڃبٴ َجڃٗت ٸ ٲبٸضاڀ َجڃٗت ٸرٹز زاضز؟ 

.  اڂٷٽب ټٳٻ ٲؿبڂٯځ اٶس ٦ٻ انٹٮپبڂٻ ټبڀ ٞٯؿٟٻ ضا ٲكرم ٲځ ؾبظٶس

زڂٵ چڃؿت؟ آڂب زڂٵ ضاثُٿ پٷٽبٴ ٧ٞطڀ ٸ ٣ٖڃستځ ٲڃبٴ اٶؿبٴ 

ٸ ذسا اؾت؟ ٸ ڂب آٶ٧ٻ زاڂطپ اٮٳٗبضٞځ اظ ٲؿئٹٮڃتٽبڀ ٶٓطڀ ٸ تُجڃ٣ځ 

ٞطز ٸ ربٲٗٻ زض پطتٹ ٲجبزڀ اٮٽځ ، ٸرساٶځ ، زڂٷځ ٸ ارتٳبٖځ ٲځ 

ثبقس؟  
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، اذال٠ ٸ شات ثٻ ٦ساٰ ٲٹرٹزڀ اَال٠  اٶؿبٴ اظ ٶٓط ٸرٹز

ٲځ قٹز؟ آڂب اٸ زاضاڀ تط٦ڃت زٸ٪بٶٻ اڀ اظ ذڃط ٸ قط اؾت؟ ٸ ڂب 

 الظٲٿ ُٞطتف ذڃط ثٹزٺ ٸ قط اٲطڀ ٲؤ٢تځ ثٻ حؿبة ٲځ آڂس  آٶ٧ٻ

٦ٻ آٴ ضا ٲجبزڀ ٖٯٱ ح٣ٹ٠ ٲكرم ٲځ ؾبظٶس؟ 

ٲٗطٞت چڃؿت؟ آڂب ٲٗطٞت رعء ذٹاؾتٻ ټبڀ ٞطزڀ ثٻ قٳبض 

ٲځ ضٸز ٸ ڂب آٶ٧ٻ اٲطڀ اؾت رٳٗځ؟ ٸ ٧ٞط ثٻ چٻ چڃعڀ اَال٠ ٲځ 

قٹز؟ آڂب اؾتسال٬ ٖٯٳځ اظ رعئڃبت ثٻ ٦ٯڃبت ٸ اظ ٲٗٯٹ٬ ثٻ ؾٹڀ 

ٖٯت ٲځ ضٸز ٸ ڂب آٶ٧ٻ تحهڃ٭ زاٶف اظ ٦ٯڃبت ثٻ رعئڃبت ٸ اظ ٖٯت 

ثٻ ؾٹڀ ٲٗٯٹ٬ ؾڃط ٲځ ٶٳبڂس؟  

ټٷط چڃؿت؟ آڂب ټٷط ت٣ٯڃس َجڃٗت ٸ ثطاٶ٫ڃعٶسپ ٚطاڂع اؾت؟ ٸ 

ڂب آٶ٧ٻ اٲطڀ ٲخبٮځ اؾت ٦ٻ ٲُٗٹٜ ثٻ ح٣ڃ٣ت ٸ ثڃبٶ٫ط ٲخب٬ ثٹزٺ، ٸ 

 ثٻ ٶ٣س ٸ رجطاٴ َجڃٗت ٸ ٲحڃٍ ٸ ظٶس٪ځ ٲځ پطزاظز؟ 

، اٶتب٦ڃٻ ،  ، اؾ٧ٷسضڂٻ اڂٵ پطؾكٽبڂځ اؾت ٦ٻ اظ ڂٹٶبٴ ، ضٸٰ

، ثٯد ٸ ثٷبضؼ ٲٷكإ ٪طٞتٻ ٸ ٲطثٹٌ ثٻ ټٳٻ ٦ؿبٶځ اؾت ٦ٻ زض  ٢ڃطٸاٴ

ضاثُٻ ثٻ ظٶس٪ځ اٶسڂكڃسٺ ٸ چٷڃٵ ٲؿبڂٯځ شټٵ قبٴ ضا ٲكٛٹ٬ ٶ٫ٻ 

ظٲبٶځ ٦ٻ اڂٵ . آٶٽب ضا زض حڃطت ٸ تكٹڂف ا٫ٞٷسٺ اؾت زاقتٻ ٸ

اٶسڂكٻ ټبڀ ٶبؾبظ٪بض ٸ ٲتٗبضو ثٻ نٹضت ٦بٲ٭ ٸاضز شټٵ ٲځ 

قٹٶس، ثب ټٳسڂ٫ط زض آٸڂرتٻ ٸ ٲبڂٿ تٷبٞى ٧ٞطڀ ، تطزز ، حڃطت ، 
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ق٥ ، ال ازضڂ٫طڀ ٸ اٶبضقځ زض ثبٸض ټب ٸ اضظقٽب قسٺ ٸ زض ٶتڃزٻ 

 .ؾٯٹ٤ ٞطز ٸ ربٲٗٻ ضا ثٻ اٶحطٜ ٸ ٶبثٹزڀ ٲځ ٦كبٶٷس

  
 *      *      *

 

:  در دٍرُ ّای قبل از اسالم 

 

زض زٸضٺ ټبڂځ ٦ٻ ټٷٹظ آٞتبة اؾالٰ َٯٹٔ ٶ٧طزٺ ثٹز، ذسا ضا 

 ڂب ټٱ  ٸ ٲځ پٷساقتٷس ڂب ٲٓٽطڀ اظ ٶڃطٸټبڀ َجڃٗت ٸ ظٶس٪ځ

اڂٵ ٲٓٽط ڂب ثٻ نٹضت ثؿڃبض ٦بٲ٭ ٸ . ؾٳجٹٮځ ثطاڀ ظڂجبڂځ اٶؿبٴ

ظڂجبڂځ زض ٸرٹز ٞطزڀ اظ اٞطاز ٶٹٔ اٶؿبٴ تٳخڃ٭ ٲځ ٪طزڂس ٸ ڂب آٶ٧ٻ 

ٸ ذسا ثٷب ثط . زض ٸرٹز حڃٹاٶځ اظ رٳٕ ربٶساضاٴ ثبظتبة زازٺ ٲځ قس

ؾطقت َجڃٗځ ٸ ڂب َجڃٗت حڃٹاٶځ ، ٲٓٽط زٮ٧كځ اظ ٚطاڂع ثٹز ٦ٻ اٸ 

ضا ٶٻ تٷٽب زض ٖٹاَٝ ٚطڂعڀ ٦ٻ حتځ زض ضشاڂ٭ ٞطزڀ ٸ ارتٳبٖځ ثٻ 

ذساڂځ اظ اڂٵ زؾت، ٞطزڀ ثٻ . ؾبٴ اٞطاز ربٲٗٿ اٶؿبٶځ ٲځ پٷساقتٷس

ؾبٴ اٞطاز ثكط ثٹز ٦ٻ زض ٞزٹض ٸ ت٣ٹڀ ثب آٶٽب ؾٽڃٱ ثٹزٺ ٸ زض ٶجطز ټب 

اڂٵ . ثٻ ٲخبثٿ زضٞف رٷ٫ځ ٪طٸٺ ټبڀ ٲرتٯٝ اٶؿبٶځ قٷبذتٻ ٲځ قس

ذسا زض ح٣ڃ٣ت ټڃٹالڀ ٸحكت اٶ٫ڃعڀ ثٹز ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ 
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چٷڃٵ ذساڂځ، . ٖجبزتٽب ٸ ركٷٽبڀ اڂكبٴ ثٻ حؿبة ٲځ آٲس ؾٳجٹ٬

ٶؿجت ثٻ ټٳٻ اٞطاز ثكط ،تٗهت ٢ٹٲځ ثڃكتطڀ زاقتٻ ٸ اٸٮتط اظ ټٳٻ ثٻ 

. تٽبرٱ ٸ ڂٹضـ ثط ا٢ٹاٰ زڂ٫ط ٖك١ ٲځ ٸضظڂس

حتځ ٢ٹٰ ڂٽٹز زض زڂٵ تحطڂٝ قسپ قبٴ ٦ٻ ٲٟبټڃٱ ضا اظ 

ٲٹ٢ٗڃت انٯځ قبٴ ثڃزب ٦طزٺ اٶس ، تهٹض ٲځ ٶٳبڂٷس ٦ٻ اڂٵ ذساڀ 

اڂٵ  .آٶٽب اٮٽبٰ ٶٳٹزٺ اؾت اڂكبٴ اؾت ٦ٻ ٚسض ٸ تعٸڂط ضا ثطاڀ

اظ ټط ٸؾڃٯٻ اڀ زض رٽت ٶبثٹزڀ ٲٯتٽبڂځ ٦ٻ اظ ضڂكٿ ٶػازڀ  زؾتٻ

. ذٹز قبٴ ٶڃؿتٷس، ؾٹز ٲځ ثطٶس تب آٶ٧ٻ اؾطائڃ٭ ربڀ قبٴ ضا ث٫ڃطز

ذساڀ ذٹڂف ضا ثڃكتط اظ ټٳٻ پبثٷس تط ثٻ ؾٷتٽبڀ ؾتٳ٫طاٶٻ  اڂٵ ٪طٸٺ

ٸ تزبٸظ ٦بضاٶٿ ذٹڂف پٷساقتٻ ٸ تهٹض ٲځ ٶٳبڂٷس ٦ٻ ذساڀ قبٴ 

.  ثڃكتط اظ آٶٽب ثب ثكطڂت زقٳٷځ زاضز

، اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ تالـ ٸضظڂسٶس تب ؾبحٿ  ثب آٶ٧ٻ ؾ٣طاٌ

،  اٮٹټڃت ضا ٲٷعٺ ٸ پب٦ڃعٺ ؾبظٶس ٸ آٴ ضا ثبالتط اظ ٲؿتٹاڀ َجڃٗت

ٶتٹاٶؿتٷس تٹحڃس ضا  چٻ ٦ٷڃٱ ٦ٻ اڂكبٴ ٲبزٺ ٸ ٚطاڂع ٢طاض زټٷس ٸٮځ

ضا اظ قٹاڂت ٸ آٮٹز٪ڃٽبڀ قط٤ ٸ ٲبزٺ  ت٧ٳڃ٭ ٸ ٢ٯٳطٸ ٲ٣سؼ آٴ

. پب٤ ؾبظٶس
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ا٪ط ٸحستځ زض ټسٜ ٸ ٸحستځ زض اؾٷبز ٸ ٲطرٗڃت ٸرٹز 

ٶساقتٻ ثبقس ضؾڃسٴ ثٻ ٸحست ٲجبزڀ ٸ ٶٹاٲڃؽ ټط٪ع ٲٳ٧ٵ ٶرٹاټس 

.  ثٹز

اڂٵ ضا ٶڃع اظ ڂبز ٶجبڂس ثطز ٦ٻ ا٪ط ٸحستځ زض آٞطڂٷف ٶٳځ 

ثط . ثٹز، پؽ ټٳبټٷ٫ځ ٸ اٶؿزبٲځ زض ارعاڀ ټؿتځ ټٱ ٲٳ٧ٵ ٶجٹز

ټٳڃٵ اؾبؼ ٲځ تٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ قط٤ ضاثُٿ ٲب ثب ٶٓبٰ َجڃٗځ ٸ 

اذال٢ځ ضا زچبض اٶبضقځ ٸ ثځ ٶٓٳځ ٶٳٹزٺ ٸ ضٸحڃٿ اٶتٓبٰ ٸ ټٳبټٷ٫ځ 

.  ضا ټٱ اظ رٽبٴ ٲبزٺ ٸ ټٱ اظ ٖبٮٱ ٲٗٷځ ؾٯت ٲځ ٶٳبڂس

اؾالٰ ثٻ اڂٵ ٲٷٓٹض آٲس تب ضؾبٮتځ ٲجٷځ ثط ٸحساٶڃت ٸ 

ڂ٫بٶ٫ځ ذسا ضا ٖطيٻ ٶٳٹزٺ ، ٸ آٞطڂس٪بض ضا شاتځ ثځ ٶڃبظ، ٲجطا اظ 

اٸ ضا شاتځ  ٸ ضشاڂ٭ زاٶؿتٻ ٸ پب٦ڃعٺ اظ ٦بؾتځ ټب ٲبزٺ ٸ ٲٟبټڃٱ آٴ ٸ

ٲٗطٞځ  ثځ ٶٽبڂت ٸ ٖبضڀ اظ ز٪ط٪ٹٶځ ٸ زاضاڀ اؾٳبڀ ٶڃ٧ٹڂځ

٦ٻ ټط ڂ٥ اظ اڂٵ ٶبٲٽبڀ ٲ٣سؼ ثط ثركځ اظ رٽبت ٲبزڀ ٸ  ٶٳبڂس

اظ « ٖٯڃٱ»ٸ « ٸاؾٕ»ثٻ َٹض ٲخب٬ ذساٸٶس . ٲٗٷٹڀ آٞطڂٷف تإحڃط زاضز

ڂ٧ؿٹ ثب ٸؾٗت ذٹڂف ثط زؾت٫بٺ پٽٷبٸض آٞطڂٷف ٦ٻ ثط ٲجٷبڀ ٢بٶٹٴ 

َجڃٗت ؾڃط ٲځ ٶٳبڂس تٹرٻ زاضز، ٸ اظ ربٶت زڂ٫ط ثب ٖٯٱ ذٹڂف ثط 

 .قٗٹضڀ ٦ٻ زض ؾطاپبڀ ٶٓبٰ ازثځ ربضڀ اؾت، تسثڃط زاضز
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زض ٶعز اٶؿبٶٽبڀ ٲب٢ج٭ « ٲبٸضاڀ َجڃٗت»ٲڃتبٞڃعڂ٥ ٸ ڂب 

ذسا ٞطزڀ اظ ٶٹٔ ذٹزـ . اٮتبضڂد زض ظڂط ؾ٣ٝ َجڃٗت ٢طاض زاقت

ثٹز، اٲب اڂٵ ٞطز ٶرؿتڃٵ، ثب رؿٱ ثؿڃبض ثعض٨ ذٹڂف چڃعڀ رع ڂ٥ 

اٶسڂكٻ  ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ڂٹٶبٶڃٽبڀ. ڂٹضق٫ط زالٸض ٸ ذٹٶطڂع ٶجٹز

آٲسٶس، تٹاٶؿتٷس تب ثط اضتٟبٔ ٦بخ ٲتبٞعڂ٥ اٞعٸزٺ ٸ آٴ ضا ثٯٷس  ٸضظ

تط اظ آٴ چڃعڀ ثؿبظٶس ٦ٻ ٢ج٭ اظ اڂكبٴ ٸرٹز زاقت، ٸٮځ ثب آٴ ټٱ 

ثبٰ ٲڃتبٞڃعڂ٥ ضا ثٯٷس تط اظ ًٞبڂځ ٢طاض زټٷس ٦ٻ زض  ڂٹٶبٶڃٽب ٶتٹاٶؿتٷس

.  آٶزب اٶٹأ تٷٟؽ ٲځ ٶٳبڂٷس ٸ ٚطاڂع ثٻ ثب٬ اٞكبٶځ ٲځ پطزاظٶس

ثٷب قس، « اٞالَٹٶڃعٰ ٶٹڂٵ»ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ٲ٧تت اؾ٧ٷسضڂٿ ٲهط 

 تهٹض ٶٳٹز ٦ٻ ٲبٸضاڀ َجڃٗت ثٻ نٹضت (Platinus)اٞٯٹَڃٵ 

الڂتٷبټځ اظ ٲب زٸض ثٹزٺ ٸ ټڃچ قٗٹضڀ اظ ٲكبٖط ٲب ٶٳځ تٹاٶس تب ٦طاٶٻ 

ټبڀ آٴ پط ٪كبڂس ؛ ظڂطا اٸ ٲتبٞعڂ٥ ضا ثطتط اظ ذڃب٬ ٸ ٢ڃبؼ ٸ ٪ٳبٴ 

ٸ ٸټٱ اٶ٫بقتٻ ثٹز، زض حبٮځ ٦ٻ ذساٸٶس ثٻ ٲب ٶعزڂ٥ ثٹزٺ ٸ ثٻ ٶساڀ 

اٶسڂكٿ . ټط ٞطڂبز٪طڀ پبؾد زازٺ ٸ ثٻ ٲب اظ ض٨ ٪طزٴ ٶعزڂ٧تط اؾت

زض پڃٹٶس ثب ٲتبٞعڂ٥ ضاٺ اٞطاٌ ضا زض پڃف ٪طٞتٻ ثٹز « ٞٯٹَڃٵ»

ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ زڂ٫طاٴ زض ثبة ٲبٸضاڀ َجڃٗت تٟطڂٍ ضٸا زاقتٻ ٸ  آٴ 

. ضا ظڂط چتط َجڃٗت ٢طاض زازٺ ثٹزٶس



 تأثير اسالم                       

 

14 
 

اؾالٰ ٲكبٖط اٶؿبٶځ ضا زض ٲطاتت ٲتٟبٸتځ ٢طاض زاز ٸ ٪ٟت 

٦ٻ ا٪ط اٶسڂكٻ اظ ٦بٶبٮٽبڀ ٲبزٺ ٖجٹض ٶٳٹزٺ ٸ زض زٲب٘ آزٲځ اؾت٣طاض 

ڂبثس، چٷڃٵ ت٧ٟطڀ اظ زض٤ ٖبٮٱ اٮٹټڃت ٞطؾٷ٫ٽب زٸض ثٹزٺ ، ٸٮځ 

ا٪ط ٣ٖ٭ اظ حسؼ اؾتٳساز رؿتٻ ٸ اظ ٸرساٴ ، ٶٹض ٸ ضٸقٷځ ٦ؿت 

ٶٳٹزٺ ٸ اظ ٸحځ ٸ اٮٽبٰ ، ٞطٸ٘ حبن٭ ٶٳٹزٺ ٸ ؾپؽ ثط ٖطـ ز٬ 

ذٹاټس  ثٷكڃٷس، زض آٴ ٸ٢ت اؾت ٦ٻ ذساٸٶس زض آئڃٷٿ آٴ

ٲٵ زض ظٲڃٵ ٸ آؾٳبٴ ذٹزٰ ٶٳځ ٪ٷزٱ، اٲب پٽٷبڀ ٢ٯت » زضذكڃس

.   «ثٷسٺ اٰ ثطاڂٱ ٦بٞځ اؾت

اٲب زض ٖبٮٱ اَال٠، ٶٻ چكٳځ تٹاٴ ٲكبټسپ ذسا ضا زاضز ٸ ٶٻ 

آضڀ، . ټٱ قٗٹضڀ اظ ٲكبٖط آزٲځ ٲځ تٹاٶس شات اٸ ضا زض٤ ٶٳبڂس

ذساٸٶس ثط ٖطـ نٟبت پب٤ ٸ اؾٳبڀ ظڂجبڀ ذٹڂف ٢طاض زاقتٻ 

اؾت، ټٳبٴ نٟبت ٸ اؾٳبڂځ ٦ٻ ټط ٦ساٰ آٴ زض ح٣ڃ٣ت ، ثڃبٶ٫ط 

آضڀ، ذساٸٶس ٲځ تٹاٶس ثب . ٲجسئځ اظ ٶٓبٰ َجڃٗځ ٸ آئڃٵ ازثځ ٲځ ثبقس

اثعاض قٗٹض اٶؿبٶځ ٢بث٭ زض٤ ثبقس ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ ٲٓبټط تزٯڃبت اٸ 

. زض آٞب٠ ٸ اٶٟؽ ثب چكٱ ؾط زڂسٺ ٲځ قٹٶس

ٲٷعٺ زاٶؿتٵ ٖبٮٱ ثبال ٸ ٲزطز پٷساقتٵ ٲتبٞعڂ٥ اظ ټط قبئجٻ ٸ 

آالڂكځ ، ؾجت ٲځ قٹز تب ٲط٦عڀ زض ثٯٷساڀ شټٵ ٸ تهٹض ٲب اڂزبز 

٪طزڂسٺ ٸ ٲب ضا تب اٸد تزطز اظ ٲبزٺ ٸ ض٢بثتٽبڀ زٶڃبڂځ ٸ ټٳچكٳځ 
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ثٻ ټط اٶساظٺ اڀ ٦ٻ آٴ رٽبٴ ثٻ زٮٽبڀ . ټبڀ ارتٳبٖځ آٴ اضتٟبٔ زټس

ٲب ٶعزڂ٥ ٲځ قٹز ٸ ثٻ ټط ٲ٣ساضڀ ٦ٻ ثب قٗٹض ٲب ٲځ آٲڃعز، ثٻ ټٳبٴ 

اٶساظٺ قٹ٠ ٸ حطاضت ٲٯ٧ٹتځ زض ٲب اڂزبز ٶٳٹزٺ ٸ ٖك١ ٸ ٖبَٟٿ ٲب 

ضا نجٛٻ اڀ ٲخبٮځ زازٺ ٸ ٲب ضا ثٻ ٲجبزڀ ثطڂٵ ٲبٴ ٸ ؾپؽ ثٻ آئڃٵ 

َجڃٗځ ٸ ازثځ ٶعزڂ٧تط ؾبذتٻ ٸ زض ٶتڃزٻ ٲب ضا ثب ٲحڃٍ َجڃٗځ ٸ 

.  ارتٳبٖځ ٲب ثب ضقتٿ ٖك١ پڃٹٶس ٲځ زټس

ٸ  اٖت٣بز ثٻ ڂ٫بٶ٫ځ ٲجسؤ ٸ ٲٷكإ ٶرؿتڃٵ ٲٹرٹزات َجڃٗځ

ظٶسٺ ٸ قٗٹضڀ زض ٲڃبٴ ٲجبزڀ ٸ اټساٜ ٲب ٸحستځ اڂزبز ٶٳٹزٺ ٸ 

زض ٲڃبٴ  اڂٵ ٣ٖڃسٺ ټٳچٷبٴ .ارؿبٰ ٸ اضٸاح ٲب ضا ثبټٱ پڃٹٶس ٲځ زټس

ٸ ٲب ضا اظ  اڂزبز ٶٳٹزٺ ٲب ڂ٫بٶ٫ځ (ثٻ يٱ ٲڃٱ ٸ حبء)ٚطاڂع ٸ ٲٔخ٭ 

٦ٻ « ، قٗٹض ، ظٶس٪ځ َجڃٗت» ، ٸ ؾٻ ٪بٶ٫ځ « ذڃط ٸ قط»زٸ٪بٶ٫ځ 

ڂبز ٲځ قٹٶس، ٸ پڃٹؾتٻ ٲبڂٿ ٪ؿڃرت٫ځ  « حٷٹڂت ٸ تخٯڃج»ثٻ ٶبٲٽبڀ 

 .ا٧ٞبض ، ٲجبزڀ ٸ ؾٯٹ٤ اٶؿبٶځ ٪طزڂسٺ اٶس، ضټبڂځ ٲځ ثركس

   
:  دیي  

 اٲب زڂٵ زض ٶعز ٪صقت٫بٴ ٶٳٹٶٻ اڀ اظ ٞٗبٮڃت ټٷطڀ اڀ ثٹز   

٦ٻ ټٳطاٺ ثب ت٣سڂٱ ٢طثبٶځ زض پڃك٫بٺ احط ټٷطڀ زڂ٫ط، اظ ٢جڃ٭ ٲزؿٳٻ 

ذسا زض . ټبڀ تطاقڃسٺ قسٺ ٸ ٶ٣كٽبڀ زڂٹاض ٸ ؾ٣ٝ ازا ٲځ ٪طزڂس
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اٶسڂكٿ آٴ زؾتٻ،  پبضچٻ اڀ آضاؾتٻ ٸ پڃطاؾتٻ ثٹز ٦ٻ تبض ټبڀ آٴ اظ 

ؾطقت ٪طٸٺ اٶؿبٴ ذبنځ ؾبذتٻ قسٺ ٸ ذٹز زض ح٣ڃ٣ت ٲساٞٗځ 

ٖجبزت ٸ ٶڃبڂف زض ٞطټٷ٩ اڂٵ ٲطزٲبٴ ٢هبڂسڀ . ثطاڀ ٚطاڂع آٶٽب ثٹز

ثٹز ٦ٻ ثب ظثبٴ ٲٹؾڃ٣ځ ثڃبٴ ٲځ ٪طزڂس ٸ ڂب ټٱ اڂٷ٧ٻ ؾتبڂكځ ثٹز اظ 

حتځ ذساڀ ټط . ٚطاڂعڀ ظٶسٺ تط ٸ ٶڃطٸٲٷس تط، ٶؿجت ثٻ ٚطاڂع آٶٽب

، ذهٹٲت ٸ ذٹٶطڂعڀ  ٢جڃٯٻ زض رٷ٩ ثب ٢جبڂ٭ ټٳزٹاض زض زقٳٷځ

ٲتبٞعڂ٥ اظ ٶٓط اڂٵ زؾتٻ، حس . ذٹڂف ٶؿجت ثٻ ټٳٻ قسڂس تط ثٹز

اٲب . ٶٽبڂځ ٸ ٲجبٮٛٻ آٲڃع ؾطقت ٚطڂعٺ اڀ آٶٽب ثٻ حؿبة ٲځ آٲس

ازڂبٴ ؾٳبٸڀ ثب آٶ٧ٻ تٹاٶؿتٷس ظٸاڂبڀ اٖت٣بزڀ ٞطاٸاٶځ ضا ثٻ ٲطٸض 

ظٲبٴ انالح ٶٳٹزٺ ٸ ًٞبڀ ٲتبٞعڂ٥ ضا تب حس ظڂبزڀ ٲُجٹٔ ٸ 

ذٹقبڂٷس ؾبظٶس، اٲب اڂٵ انالح ٸ تٗسڂ٭ ټڃچ٫بټځ تب ثٯٷساڀ 

حتځ ڂٽٹز زض زڂٵ تحطڂٝ قسپ . اٖت٣بزات ٲب ٲؿٯٳبٶبٴ ٶٳځ ضؾس

٦ٷٹٶځ ذٹڂف آڂبتځ زاضٶس ٦ٻ ح٧بڂت اظ ذكٱ پطٸضز٪بض ثط آٶبٴ 

زاضز ٦ٻ چطا ٞطٲبٴ ذسا ضا زض اٲط ٦كتٵ ٸ ٶبثٹزڀ ٦بٲ٭ تٳبٲځ 

.  ؾب٦ٷبٴ قٽطڀ ثزب ٶڃبٸضزٶس

اٲب زض ٶعز ٲب، ح٣ڃ٣ت زض شات ذٹز زاضاڀ ٲٓبټط ؾٻ ٪بٶٻ 

اظ زڂس٪بٺ اؾالٰ ټٳٻ . اؾت ٦ٻ ٖجبضت اٶس اظ ح١ ٸ ذڃط ٸ ظڂجبئځ

اٸ ضا ثٻ ح١ ضټٷٳٹٴ قٹز، ٸ ټط ٖٳٯ٧طز  ٞٗبٮڃتٽبڀ ٧ٞطڀ اٶؿبٴ ثبڂس
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اٶؿبٴ ټسٞف چڃعڀ رع ذڃط ٶجبقس، ٸ ثبڄذطٺ ټط آٶچٻ چكٱ  ؾٯٹ٦ځ

ٸ احؿبؼ ٸ ٖبَٟٿ اٸ ضا اؾت٣بٲت ٲځ زټس، ثبڂس ٚبڂٻ اـ ضؾڃسٴ ثٻ 

.  رٳب٬ ثبقس

زڂٵ زض رٽبٴ ثڃٷځ ٲب زاڂطپ اٮٳٗبضٞځ اظ اثٹاة اضازٺ ٸ اٶسڂكٻ ٸ 

ؾرٵ، ٸ ٞهٹٮځ اظ ٖٳ٭، آٞطڂٷف ٸ ؾٯٹ٤ ثٹزٺ ٸ ټٳٻء اڂٵ ټب 

، ذڃط ٸ ظڂجبڂځ ؾڃط ٶٳبڂٷس، چٻ اڂٵ  اؾت٣بٲت ټسٜ ٶٽبڂځ ح١ زض ثبڂس

. اضازٺ ٸ ؾرٵ ٸ ٞٗبٮڃت اظ ٞطز نبزض قٹز ٸ ڂب اظ ربٲٗٻ

زڂٵ زض اٶسڂكٻء پڃكڃٷڃبٴ ضاثُٻء ٢ٯجځ ٲڃبٴ ٞطز ٸ ذساڀ اٸ 

ثٹز، ثٻ اؾتخٷبڀ ركٷٽب ٸ رٷ٫ٽب، ظڂطا زض رٷ٩ ٸ ركٵ ذسا چڃعڀ 

رع ڂ٥ پطچٱ ٸ ڂب ټڃٹالڀ ٸحكت آٞطڂٷځ ٶجٹز ٦ٻ اضازپ رٳٗځ 

ٞطز ٶڃبڂك٫ط ، اٸ٢بت ٲرهٹنځ . ٪طٸٺ ټبڀ اٶؿبٶځ ضا ثبظتبة ٲځ زاز

ضا ثب ذساڀ ذٹڂف زض زضٸٴ پطؾتك٫بٺ نطٜ ٲځ ٶٳٹز ٸ ذسا ضا ثٻ 

ثٻ رع اظ ! آضڀ. ذبَط ذٹٶطڂعڀ ٸ ٚطاڂع ؾط٦ف اٸ حٷب ٲځ ٪ٟت

ټٳڃٵ زٸ ٲڃٗبز ٪بٺ ٲ٧بٶځ ٸ ظٲبٶځ ، زڂ٫ط ضاثُٻ اڀ زض ٲڃبٴ اٶؿبٴ ٸ 

.  ذسا زڂسٺ ٶٳځ قس

اظ ٲجبزڀ اذال٢ځ  پبضٺ اڀ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط اٶؿبٴ ٲٹْٝ ثٹز تب

، ؾپبؼ ٸ ٸٞب ثٻ ٖٽس ضا ٲطاٖبت ٶٳبڂس، ٸ  ، ؾربٸت چٹٴ قزبٖت

اڂٵ چڃعڀ رع ٲؿئٹٮڃت اذال٢ځ ٞطزڀ ٶجٹز، اڂٵ زض حبٮځ ثٹز ٦ٻ آٶٽب 



 تأثير اسالم                       

 

18 
 

ثب آٶ٧ٻ اٞالَٹٴ . ربٲٗٻ ضا پبثٷس ٸ ٲ٧ٯٝ ثٻ ټڃچ ٲجسئځ ٶٳځ زاٶؿتٷس

ؾڃبؾت ضا  ثؿڃبض تالـ ٸضظڂس تب ثٻ ثؿتط ثڃٳبض ؾڃبؾت ٶعزڂ٥ قسٺ ٸ

ثٻ ٦ٯڃٷڃ٥ ٲجبزڀ اذال٢ځ اٶت٣ب٬ زټس، اٲب ڂٽٹز زض زٸضٺ ټبڀ ٪صقتٻ 

ٸ اؾتٗٳبض زض ٢طٸٴ پؿڃٵ ، ټٳٻء اڂٵ تالقٽبڀ اٶؿبٶځ زض ظٲڃٷٻ ټبڀ 

٣ٖ٭ ٸ اٮٽبٰ ضا ٶ٣ف ثط آة ٶٳٹزٺ ، ؾڃبؾت ٸ ڂب ثٻ ٖجبضت زڂ٫ط، 

 .ربٲٗٻ ضا اظ ٶٓط اذال٢ځ ثٻ رٽٷٱ ٲجس٬ ٶٳٹزٶس

اٲب اؾالٰ ثٻ نطاحت اٖالٰ ٲځ زاضز ٦ٻ ټط آٶچٻ اظ ٲجسؤ  

ظٶس٪ځ ٸ ڂب قٗٹض اٶؿبٶځ ثط ٲځ ذڃعز، ثبڂس زض پطتٹ ٲجبزڀ ثط٪طٞتٻ اظ 

ٸ  نٟبت ثطڂٵ ذسا ثٻ اټساٜ ٶٽبڂځ ذڃط ٸ ح١ ٸ ظڂجبڂځ تٹرٻ زاقتٻ

. اڂٵ ٲؿإٮٻ ٲٷحهط ثٻ ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ ٸ ڂب ٞطز ٸ ٪طٸٺ ذبنځ ٶڃؿت

ربٲٗٻ اظ زڂس٪بٺ اؾالٰ ٲ٧ٯٝ ثٻ ټٳبٴ ٲجبزڀ اڀ ٲځ ثبقس ٦ٻ ٞطز 

اظ زڂس٪بٺ اؾالٰ، ؾڃبؾت ربٲٗٻ ٶٳځ تٹاٶس ثب ٲجبزڀ . ثساٴ پبثٷس اؾت

.   اذال٢ځ ٞطز تٗبضو زاقتٻ ثبقس

ربٲٗٻ ٲبٶٷس ٞطز، ثبڂس ٲٗت٣س ثٻ ڂ٥ ؾٯؿٯٻ ٲجبزڀ اظ ٢جڃ٭ 

، ح١ ٸ ظڂجبڂځ ثٹزٺ ٸ ثٻ ذساٸٶس ٖعڂع ٸ ٲتٗب٬ اٖت٣بز زاقتٻ ثبقس  ذڃط

ربٲٗٿ اؾالٲځ چڃعڀ ثٻ رع ذسا ضا . ٸ ٦ؿځ ضا قطڂ٥ اٸ ٶساٶس

قبڂؿتٻ پطؾتف ٶڃٷ٫بقتٻ ٸ ثٻ ٶڃطٸ ٸ ٢سضتځ ٚڃط اظ ٶڃطٸ ٸ ٢سضت ذسا ، 

ربٲٗٿ اؾالٲځ  تٷٽب ثٻ رال٬ قطڂٗت ٸ آئڃٵ . ؾط تؿٯڃٱ ٞطٸ ٶٳځ آٸضز
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ثط ذبؾتٻ اظ ح١ ٸ ذڃط ٸ ٖس٬ ٦ٻ زض ح٣ڃ٣ت نٟبت ذساٸٶسڀ اٶس، 

٢ُ٭ْ ڂٓب ؤَټٕ٭َ اٮ٧ِْتَبةِ تَٗٓبٮَٹٕاْ إِٮَى ٦َٯَٳٓٿٍ ؾٓٹٓاء ثٓڃٕٷَٷَب ٸٓثٓڃٕٷ٧َُٱٕ ) . تؿٯڃٱ ٲځ ثبقس

ؤَالَّ ٶَٕٗجٔسٓ إِالَّ اٮٯّٻٓ ٸٓالَ ٶُكْط٤ِٓ ثِٻِ قَڃٕئًب ٸٓالَ ڂٓتَّرِصَ ثًُٕٓٗٷَب ثًًٕٓٗب ؤَضٕثٓبثٖب ٲِّٵ زٔٸٴِ 

 64:   آ٬ ٖٳطاٴ (.اٮٯّٻِ

ث٫ٹ اى اټ٭ ٦تبة ثڃبڂڃس ثط ؾط ؾرٷى ٦ٻ ٲڃبٴ ٲب ٸ قٳب »

ڂ٧ؿبٴ اؾت ثڃبڂڃس ٦ٻ رع ذسا ضا ٶپطؾتڃٱ ٸ چڃعى ضا قطڂ٥ اٸ 

«.  ٶ٫طزاٶڃٱ ٸ ثًٗى اظ ٲب ثطذځ زڂ٫ط ضا ثٻ ربى ذسا ثٻ ذساڂى ٶ٫ڃطز

ٞطز ٸ ڂب ربٲٗٻ اڀ ٦ٻ ثٻ ٚڃط اظ ذسا ٲځ ټطاؾس، ٸ ڂب ثٻ ٚڃط اظ 

ذسا چكٱ زاضز ٶٳځ تٹاٴ آٴ ٞطز ٸ ڂب ربٲٗٻ ضا ٲؿٯٳبٶځ ٦بٲ٭ قٳطز، 

، ظڂجبڂځ ٸ ٖس٬ ثڃطٸٴ  چٷبٶچٻ ا٪ط ٞطز ٸ ڂب ربٲٗٻ اظ ٲؿڃط ح١ ، ذڃط

قسٺ ٸ ثٻ ؾٳت ٲربٮٝ آٴ ؾڃط ٦ٷس، ٶٳځ تٹاٶڃٱ ازٖب ٦ٷڃٱ ٦ٻ 

حبٮت ٞطز ٸ . تٹاٶؿتٻ اؾت ثٻ نٹضت ٦بٲٯځ ٸاضز زاڂطٺء اؾالٰ قٹز

ربٲٗٻ اڀ ٦ٻ شٮت ثطز٪ځ ٸ ؾتٱ ضا ثٻ ذبَط ثځ ثبٸضڀ ثٻ ٲٹټجتٽبڀ 

ذٹزـ ، پصڂطٞتٻ ٸ اٖتٳبز ثٻ ٶٟؽ ضا اظ زؾت زازٺ ٸ زض ٶتڃزٻ ثٻ 

٢سضت ٸ ٶڃطٸڀ ذسا اڂٳبٶځ ٶساضز، اٸ ټٱ ثؿبٴ ٞطز ٸ ارتٳبٔ اٸٮځ، 

.   ٲؿٯٳبٴ ٦بٲ٭ ٪ٟتٻ ٶٳځ قٹز

اظ ټٳڃٵ رٽت، اٶؿبٴ ٲؿٯٳبٴ چٻ ٞطز اؾت ٸ چٻ ٲطثٹٌ ثٻ 

ربٲٗٻ اڀ ٦ٻ ثٽتطڂٵ اٲتٽب ثٻ حؿبة ٲځ آڂس، ثٻ ٶڃ٧ٹڂځ تٹنڃٻ ٸ اظ 
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ثسڀ ٸ ظقتځ ٲٷٕ ٶٳٹزٺ ٸ ثب ؾتٳ٫طاٴ ٲتزبٸظ ٲځ آٸڂعز تب زؾت ؾتٱ 

ضا اظ ؾط ٲطزٰ ٦ٹتبٺ ؾبظز، ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾت ٦ٻ ثب ٲٓٯٹٲبٴ ؾتٱ 

آٶٽب ضا ؾطظٶف ٲځ ٦ٷس ٦ٻ چطا ثٻ  پصڂط ٶڃع ؾط ؾبظ٪بضڀ ٶساقتٻ ثٯ٧ٻ

ٶڃطٸ ٸ ٢سضتځ ٦ٻ اظ ذسا ٶكإت ٶ٧طزٺ اؾت، ؾط تؿٯڃٱ ٞطٸز آٸضزٺ 

.  اٶس

پؽ اڂٳبٴ ثٻ ٸحساٶڃت ذساٸٶس ثٻ ٲٗٷځ ڂ٫بٶ٫ځ ٲجبزڀ ٸ 

ٸحست آٞطڂٷف ثٹزٺ ٸ تٹا١ٞ  ڂ٫بٶ٫ځ آئڃٵ حب٦ٱ ثط ؾطاپبڀ ټؿتځ ٸ

ٸ ټٳجؿت٫ځ ٲڃبٴ ضٸح ٸ رؿٱ ٸ اڂزبز ضاثُٻ ٲڃبٴ ٲحڃٍ َجڃٗځ ٸ 

اڂٳبٴ ثٻ ٸحساٶڃت، ٲط٦عڀ ثطاڀ . ارتٳبٖځ ٲب ضا ثٻ ټٳطاٺ زاضز

، ٚطاڂع ٸ ضٚجتٽبڀ ٲب اڂزبز ٦طزٺ قرهڃت ٲب ضا تٷٓڃٱ ٶٳٹزٺ  ٖٹاَٝ

ٸ ٦ٗجٻء ربٸڂساٶځ ضا اٖٳبض ٲځ ٶٳبڂس تب ٦ككٽبڀ ٲب ٶؿجت ثٻ تطؼ ٸ 

َٳٗځ ضا ٦ٻ زض ٪طزاة ٪ڃچ ٦ٷٷسٺء حطل ٸ ثڃبثبٴ آضظٸ ټبڀ 

  .٦بشة ٪طٞتبض اؾت، ثٻ ؾٹڀ ذٹز ث٧كبٶس

ثطاڀ ٞطز ٸ ربٲٗٻء ٲؿٯٳبٴ ربڂع ٶڃؿت تب زض احط تطؼ ٸ َٳٕ 

، پڃكبٶځ تؿٯڃٱ زض آؾتبٴ ٞطز ٸ ربٲٗٻء زڂ٫طڀ ثؿبڂس، ظڂطا ثطز٪بٴ 

زض ثٷس قسٺ ضا ټٱ ظٶزڃط ټبڀ ذبضرځ ٸ ټٱ ظٸالٶٻ ټبڀ زضٸٶځ اظ 

ظٶزڃط ټبڀ زاذٯځ چڃعڀ رع ټٳڃٵ تطؼ ٸ . آظازڀ ٲحطٸٰ ٲځ ؾبظز

َٳٕ شاتځ ٶڃؿت ٦ٻ ثطزٺ ضا ثٻ ٲٗٷځ ٦ٯٳٻ ثطزٺ ٲځ ؾبظز ٸ اڂٵ ټٳبٴ 
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ٮ٣ٳبٴ ثب آٶ٧ٻ زؾت ٸ پبڂف . ٢ڃس ٸ ثٷس ح٣ڃ٣ځ ٸ ثطز٪ځ ٲٗٷٹڀ اؾت

زض حٯ٣ٻ ظٶزڃط ټبڀ ثڃطٸٶځ ٪طٞتب ثٹز ٸ اظ ټٳڃٷطٸ زض قٳبض ثطز٪بٴ 

ٲحؿٹة ٲځ قس، ٸٮځ زض ح٣ڃ٣ت اٶؿبٶځ ثٹز آظازٺ ، ظڂطا ٲكبٖط 

. ٢ڃسڀ ضټب ثٹز زضٸٶځ اٸ اظ ثٷس ټط
 

:  دٍگاًِ پرستی 

آٶٽبڂځ ٦ٻ اٖت٣بز ثٻ زٸ ذسا -   ظضزقتڃٽب ٸ آتف پطؾتبٴ  

ٸ ثطذځ اظ ٞالؾٟٻء ڂٹٶبٴ ثٻ اڂٵ ثبٸض ثٹزٶس ٦ٻ اٶؿبٴ - زاقتٷس 

ٲجٷبڀ ؾطقت ذٹڂف ٲط٦ت اظ ذڃط ٸ قط ثٹزٺ ٸ ټؿتځ اظ زٸ  ثط

ٖٷهط ٲتًبز تك٧ڃ٭ قسٺ اؾت ٦ٻ اٸٮځ آٴ ٶٹض ٲځ ثبقس ٸ زٸٲځ اـ 

تبضڂ٧ځ؛ ٸ آٶٽب ٶٹض ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ؾٳجٹ٬ ٶڃ٧ٹڂځ ٸ تبضڂ٧ځ ضا ثٻ حڃج 

ظٶس٪ځ زض اٖت٣بز آٶٽب ٦كٳ٧كځ ثٹز زضٲڃبٴ . ؾٳجٹ٬ قط ٲځ قٷبذتٷس

ذڃط ٸ قط ٸ ٸْڃٟٿ اٶؿبٴ اڂؿتبزٴ زض ٦ٷبض ذڃط ٸ رٷ٩ ثب قطاضت 

  .ثٹز

ٸٮځ ثب آٶ٧ٻ پٯٻء قط زض ٶعز آٶٽب ؾٷ٫ڃٵ تط ٲٗٯٹٰ ٲځ قس، ٸٮځ 

ڂ٧ځ اظ ٲٓبټط ثعض٪ساقت . قط ټٱ زاضاڀ ثٷڃبز ٸ ٢سؾڃت ذبنځ ثٹز

اظ قط ټٳڃٵ اٖتطاٜ ثٻ ٲٹ٢ٗڃت آؾٳبٶځ آٴ ٸ تؿٯڃٳځ زض ثطاثطـ ٸ 
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ٲؿإٮٻ ڂ٧ځ اظ ٖٹاٲ٭  پڃك٧ف ٶٳٹزٴ ٢طثبٶځ زض پبڀ آٴ ثٹز ٦ٻ اڂٵ

.  پطڂكبٶځ اٶسڂكٻ ٸ اٶبضقځ ٣ٖبڂس ٸ ثطؾٳڃت قٷبذتٵ قط ٪طزڂس

اٲب اؾالٰ ، قط ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٷهطڀ ٚڃط شاتځ زاٶؿتٻ ٸ ذڃط ٸ 

ح١ ٸ ظڂجبڂځ ضا ٲجبزڀ ؾٻ ٪بٶٻ اڀ ٲځ زاٶس ٦ٻ ڂ٥ ح٣ڃ٣ت ٲ٣سؼ 

ضا تٳخڃ٭ ٲځ ٶٳبڂٷس، ٸ قط ٸ ثبَ٭ ٸ ظقتځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٢طاض زازٴ چڃعڀ 

آضڀ، قط ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ شات، ربڂځ . زض ٚڃط ٲح٭ ذٹزـ ٲځ ثبقس

ثعض٪تطڂٵ قط زض رٽبٴ ثڃٷځ اؾالٲځ قڃُبٴ . زض ٢بٲٹؼ اؾالٰ ٶساضز

قٷبذتٻ قسٺ اؾت، اٲب ا٪ط ٶٟؽ آزٲځ ثب قڃُبٴ ټٳٷٹا ٶكٹز، اٸ ضا 

ضٸظڀ قڃُبٴ ٲٗٯٳځ زض ٖبٮٱ ثبال ثٹز اٲب . تٹاٴ ٸ ٢سضتځ ٶرٹاټس ثٹز

ظٲبٶځ ٦ٻ ٲجبزڀ ضا ٦ٷبض ٪صاقت ٸ اظ آئڃٵ آٞطڂٷف اٶحطاٜ ٶٳٹز، اٸ 

ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ قط قٷبذتٻ قس ظڂطا ٲٹ٢ٗڃت ح٣ڃ٣ځ ذٹڂف ضا ضټب 

ٶٳٹز، زضؾت ټٳبٶٷس آتكځ ٦ٻ ا٪ط ٲ٧بٴ ذٹزـ ضا ضټب ٶٳٹزٺ ٸ ثط 

ؾط ٮٹاظٰ ذبٶٻ رطڂبٴ ڂبثس، قط ٲحؿٹة ٲځ قٹز ٸ اٲب ا٪ط زض ربڀ 

. َجڃٗځ ذٹزـ زض آتكساٴ ثٳبٶس، ذڃط ثٻ حؿبة ٲځ آڂس

ذساٸٶس اظ ٶٓط ٲؿٯٳبٶبٴ، ٲهسض ظٶس٪ځ ٸ ٲٷكإ ټط چڃعڀ ثٻ 

َجڃٗت ثٻ زؾت ذسا ٶكإت ٦طزٺ ٸ ظٶس٪ځ اظ اٸ ؾط . حؿبة ٲځ آڂس

ثٯځ، زض . چكٳٻ ٪طٞتٻ ٸ پطتٹ قٗٹض اظ شات اٸ ٲبڂٻ ٪طٞتٻ اؾت

ؾطاپبڀ رٽبٴ ٲبزٺ ٸ ٲٗٷځ چڃعڀ ٶڃؿت ٦ٻ اظ ذسا اڂٵ ٲٷجٕ ذڃط ٸ ؾط 
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اظ ټٳڃٵ ٮحبِ ٲب ثبڂس ټط . چكٳٿ ح١ ٸ ٲبڂٿ ظڂجبئځ  ٶكإت ٶ٧طزٺ ثبقس

چڃعڀ ضا زض ضٸقٷځ پٷساض ح١ ٸ ٦طزاض ذڃط ٸ زڂس٪بٺ ظڂجبئځ ثجڃٷڃٱ، ٸ 

قطڀ زض زٶڃب ٸرٹز ٶساضز ٦ٻ ٲب آٴ ضا پطؾتف ٦ٷڃٱ ٸ ڂب ثٻ احتطاٲف 

ٸٮځ ا٪ط . ثٻ پب ذڃعڂٱ ٸ ڂب ټٱ اڂٷ٧ٻ زض ثطاثطـ ؾط تؿٯڃٱ ٞطٸز آٸضڂٱ

چڃعڀ ټٱ زض ٲٓٽط قط ثٻ چكٱ ٲب آٲس، ٸْڃٟٿ ٲب اڂٵ ٶڃؿت ٦ٻ آٴ ضا 

اظ ضڂكٻ ثط ٦ٷڃٱ ٸ ڂب اظ تٽساة ٸڂطاٶف ٦ٷڃٱ؛ ثٯ٧ٻ ٲؿئٹٮڃت زاضڂٱ تب 

آٴ ضا انالح ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ تٛڃط اٸيبٔ ٸ قطاڂُځ ثپطزاظڂٱ ٦ٻ قط ضا قط 

اظ ٶٓط ٲب قط ثب قط پبؾد زازٺ ٶٳځ قٹز ثٯ٧ٻ ثب ذڃط زٕٞ . ؾبذتٻ اؾت

ٸٓٮَب تَؿٕتَٹِڀ اٮْحٓؿٓٷَٿُ ٸٓٮَب اٮؿَّڃِّئَٿُ ازَٕٕٕٞ )  :ذساٸٶس ٲځ ٞطٲبڂس. ڀ ٪طززٰ

 34:فصلت(.ثِبٮَّتِځ ټِځٓ ؤَحٕؿٓٵُ َٞئِشَا اٮَّصِڀ ثٓڃٕٷ٥َٓ ٸٓثٓڃٕٷَٻٔ ٖٓسٓاٸٓپٌ ٦َإَٶَّٻٔ ٸٓٮِځٌّ حٓٳِڃٱٗ

ثب آٶچٻ ذٹز ثٽتط اؾت  [ثسى ضا]ٸ ٶڃ٧ى ثب ثسى ڂ٧ؿبٴ ٶڃؿت »

زٕٞ ٦ٵ آٶ٫بٺ ٦ؿى ٦ٻ ٲڃبٴ تٹ ٸ ٲڃبٴ اٸ زقٳٷى اؾت ٪ٹڂى زٸؾتى 

. 34ؾٹضپ ٞهٯت آڂٿ . «٪طزز ڂ٧س٬ ٲى

ح١ ٸ ذڃط ٸ ظڂجبئځ اظ ٶٓط ؾ٣طاٌ ٪ٹټطڀ ؾٻ ٪بٶٻ اؾت ٦ٻ 

ټٷ٫بٲځ ٦ٻ اٞالَٹٴ . ح٣ڃ٣تځ ثٽٱ پڃٹؾتٻ ٸ ٲ٣سؼ ضا تٳخڃ٭ ٲځ ٶٳبڂس

آٲس، ټٳڃٵ ٲجبزڀ ضا پصڂطٞت ٸ ثٻ اڂٵ اٖت٣بز قس ٦ٻ ٲخب٬ ذڃط زض اڂٵ 

ثٽتطڂٵ ټٳٻ « ثٻ يٱ ٲڃٱ ٸ حبء»ٲڃبٴ ٦بٲٯتطڂٵ ٸ ثطرؿتٻ تطڂٵ ټٳٻ ٲخ٭ 

ؾپؽ اضؾُٹ ٸ زاٶكٳٷساٴ اٮٽبٰ قسپ زڂ٫ط ٶڃع ثط . ثٻ حؿبة ٲځ آڂس
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ٲٷٹا٬ ټٳڃٵ ؾٷت ٖبٮځ ٸ زضذكبٴ ؾڃط ٶٳٹزٶس، ٸ ٖڃؿځ ٖٯڃٻ اٮؿالٰ 

ٸ٢تځ ٦ٻ ذبتٱ پڃبٲجطاٴ ٲحٳس ٞطظٶس . ٶڃع ثط اڂٵ ؾٷس اٮٽځ اٲًب ٶٳٹز

ٸ ضٸـ ضا ثب حؿٵ ٖجساهلل ٦ٻ نٯٹات ذساٸٶس ثط اٸ ثبز، آٲس اڂٵ ضاٺ 

٢جٹ٬ پصڂطا قسٺ ٸ آٴ ضا ثڃكتط آضاؾتٻ ٸ زؾتٹض ٸ قطڂٗتځ ٞطا ضاٺ 

ذٹڂف زض پبڀ  (ذبتٱ )پڃبٲجط اؾالٰ ثب ٲٽط. پڃطٸاٴ ذٹڂف ٢طاض زاز

اڂٵ ٸحڃ٣ٿ ٣ٖٯځ ٸ اٮٽبٲځ ٦ٹثڃسٺ ٸ ثسڂٷٹؾڃٯٻ اضظقٽبڀ ثطڂٵ اذال٢ځ 

   .ضا ثٻ پبڂٿ ا٦ٳب٬ ضؾبٶڃس

اٲب ثسثرتبٶٻ ٸ٢تځ ٦ٻ رطٲځ ثٷتبٰ ، ؾتڃٹاضت ٲڃ٭، ٸ رڃٳؽ 

ٲڃ٭ آٲسٶس ، اظ اڂٵ ربزٺ پب ثطٸٴ ٶٽبزٺ ٸ ضاٺ ٸ ضٸـ ٲ٧تت ټبڀ  

اٶحطاٞځ ڂٹٶبٴ ضا زض پڃف ٪طٞتٷس، ٲ٧تت ټبڂځ  ٦ٻ ٮصت ضا ٲجسؤ ثطڂٵ 

اٲب ثٷتبٰ ٸ اؾتڃٹاضت ٮصت ضا ثٻ . اذال٠ ٸ ٢بٶٹٴ ثٻ حؿبة ٲځ آٸضزٶس

چڃعڀ پؿت تط ٸ ثس تط تجسڂ٭ ٶٳٹزٺ ٸ ٲٷٟٗت ضا زض ٲح٭ ٮصت ٢طاض 

زض آٴ ظٲبٶځ ٦ٻ ٦كتځ ټبڀ اؾتٗٳبض زض ٪ٹقٻ ٸ ٦ٷبض ظٲڃٵ . زازٶس

ٮٷ٫ط اٶساذتٷس، اؾتٗٳبض زضڂبٞت ٦ٻ ټٳڃٵ ٲجسؤ ٲٷٟٗت٫طاڂبٶٻ ٲځ تٹاٶس 

اټساٜ آٴ ضا تإڂڃس ٶٳبڂس ٸ اظ ټٳڃٵ ٮحبِ ثٻ تإڂڃس اڂٵ ٲجسؤ پطزاذت 

اؾتٗٳبض ٸ . ٸ ثطاڂف ٦ٝ ظز ٸ ٲٷٟٗت ضا زض ٲح٭ ذڃط ٢طاض زاز

.  اؾتخٳبض زض ح٣ڃ٣ت اٲط، ذٹز ٲحهٹ٬ ټٳڃٵ اٶسڂكٻ ثٹزٺ اٶس



 فلسفه و هنر                                                                                                                                                     

                                                                                                                              

25 
 

اڂٵ اظ ڂ٧ؿٹ، ٸ اظ ربٶت زڂ٫ط اؾپٷؿط ٲجبزڀ ٶكٹ ٸ اضت٣بڀ 

حڃٹاٶځ ضا ٸاضز حطڂٱ ٢سؾځ اذال٠ ٶٳٹزٺ ٸ ٲجبزڀ تٷبظٔ ث٣ب ٸ 

ضا ظڂطثٷبڀ ٞٯؿٟٿ اذال٠   (ٸ انٯح )اٶتربة َجڃٗځ ٸ ث٣بڀ اٶؿت 

. ذٹاٶس ٦ٻ ٶٓطڂٿ ثطتطڀ رٹڂځ  ٢ٹٲځ ټٱ اظ ټٳڃٵ ٲجسؤ ٶكإت ٶٳٹز

اڂٷزب اؾت ٦ٻ ٢سضت ربڀ ح١ ضا ٲځ ٪ڃطز، ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ ٲ٧تت 

ٲٷٟٗت٫طا، ٲٷٟٗت ضا زض ٲ٣بٰ ذڃط ٶكبٶسٺ ٸ ظٲڃٷٻ ؾبظ تكٷذ ٸ اذتالٜ 

زض ٖهطڀ ٦ٻ ٲب چكٱ . ٸ زض٪ڃطڂٽبڀ ٪طٰ ٸ ؾطز ٞطاٸاٶځ قسٺ اؾت

ثطاٺ ضؾڃسٴ ٦كتځ ظٶس٪ځ ثٻ ؾبح٭ ٶزبت ٸ ؾٗبزت ټؿتڃٱ ٲځ ثڃٷڃٱ 

.   ٦ٻ رٽبٴ زاضز زض ثحطڀ اظ تكٹڂف ٸ زٮٽطٺ ٚط٠ ٲځ قٹز

اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ٲجبزڀ ثطذبؾتٻ اظ ٢ٹت ٸ ٲٷٟٗت، زاضاڀ 

ؾطقتځ ذٹزذٹاټبٶٻ ٸ ٞطز ٪طاڂبٶٻ اؾت ٦ٻ اظ ثڃؿت ٸ پٷذ ٢طٴ 

اٞالَٹٴ ٞڃٯؿٹٞځ اقتطا٦ځ . ثسڂٷؿٹ ثب اقتطا٦ڃت زض رٷ٩ ثٹزٺ اؾت

ثٻ حؿبة ٲځ آٲس ٸٮځ قب٪طز اٸ اضؾُٹ ثط پٽٯٹڀ ٞطزڂت اٶؿبٴ ثڃكتط 

ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ٖڃؿځ ٖٯڃٻ اٮؿالٰ ٲجٗٹث . تٹرٻ زاقت تب اقتطا٦ڃت اٸ

قس، ٦ٯڃؿب زض ٦ٷبض اضؾُٹ اڂؿتبزٺ ٸ اظ ٞطزڂت پكتڃجبٶځ ٲځ ٶٳٹز ٸٮځ 

زض ؾطظٲڃٵ پبضؼ،  «  ٲعز٤»ظٲبٶځ ٦ٻ ٞطزڂت َٛڃبٴ ٶٳٹز، پڃطٸاٴ 

.  زؾت ثٻ ٢ڃبٲځ زڂ٫ط زض ثطاثط ٞطزڂت ظزٶس
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ظٲبٶځ ٦ٻ اؾالٰ آٲس، اٶؿبٴ ٲؿٯٳبٴ حسڀ ٸؾٍ ٲڃبٴ ٞطزڂت 

ٸ ثسڂٵ  »(ٸ٦َٓصَٮ٥ِٓ رٓٗٓٯْٷَب٦ُٱٕ ؤُٲَّٿً ٸٓؾًُٓب).ٸ اقتطا٦ڃت ضا اٶتربة ٶٳٹز

اڂٵ اؾت .  ؾٹضٺ ث٣طٺ143آڂت « ٪ٹٶٻ قٳب ضا اٲتى ٲڃبٶٻ ٢طاض زازڂٱ

اٶؿبٴ زض ٲ٣بٰ ٞطز ٲځ اٶسڂكس ٸ ثٻ . ٲ٣بٰ ح٣ڃ٣ځ قرهڃت اٶؿبٶځ

اٸ زض حبٮځ ٦ٻ زاضاڀ ح١ ٸ ؾٽٱ . ٖٷٹاٴ ربٲٗٻ ٞٗبٮڃت ٲځ ٶٳبڂس

. ذٹزـ ٲځ ثبقس ٸٮځ ثب ٸرٹز اڂٵ رعئځ اظ ربٲٗٻ ثٻ حؿبة ٲځ آڂس

ٞطزڂت اٸ ثب ربٲٗٻ اـ زض . اٸ ثطاڀ ربٲٗٻ اؾت ٸ ربٲٗٻ ثطاڀ اٸ

اٶؿبٴ . تٗبضو ٶجٹزٺ چٷبٶچٻ ربٲٗٻ اٸ ثب ٞطزڂتف زض ٦كٳ٧ف ٶڃؿت

ٲؿٯٳبٴ زض اٲط ت٧بٲ٭ قرهڃت ذٹڂف ؾٗځ ٲځ ٸضظز ٸ اظ اڂٵ ضاٺ 

ربٲٗٻ اـ ضا ٶڃع ٦بٲ٭ ٲځ ؾبظز؛  ٸ ظٲبٶځ ٦ٻ ربٲٗٻ ثٻ ٲطحٯٿ ضقس 

 . ضؾڃس، ٞطز ٶڃع اضت٣ب ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ ذٹقجرتځ ٶبئ٭ ٲځ آڂس

ټٷ٫بٲځ ٦ٻ زثؿتبٴ ټبڀ ٲجتٷځ ثط ٲٷٟٗت ٸ تٷبظٔ ٪ؿتطـ 

ڂبٞت ٸ اٶسڂكٿ ٞطزڂت ٶڃطٸ ٪طٞت ٸ اؾتٗٳبض ٸ اؾتخٳبض ثط ټٳٻ رب 

ؾبڂٻ ا٫ٞٷس ٸ ٪طاڂكٽبڀ ٢ٹٲځ، قست ڂبٞت ٲعاد رٽبٴ ثطټٱ ذٹضز ٸ 

اڂٵ ٲجبزڀ ثڃٳبض ٸ اٞطاَځ، ٸا٦ٷف اٞطاَځ ٸ ثڃٳبض زڂ٫طڀ ضا ثٻ ٸرٹز 

اڂٵ اقتطا٦ڃت اٞطاَځ ٸ تٷس . آٸضز ٦ٻ اقتطا٦ڃت اٞطاَځ ٸ ٲحى ثٹز

ثٻ ٸا٦ٷكځ ٞطز ٪طاڂبٶٻ، ٲُٯ١ ٸ ثڃٳبض زڂ٫طڀ چٹٴ ٞٯؿٟٻ ٸرٹزڀ ٲځ 

اٶزبٲس، ظڂطا اٶسڂكٻ ټب ظٲبٶځ ٦ٻ اظ حس ٸؾٍ تزبٸظٲځ ٦ٷٷس، زض ڂ٥ 
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حبٮت ٶٹؾبٶځ ٸ پڃٹؾتٻ، ٪بټځ ثٻ ؾٹڀ اٞطاٌ ٸ ظٲبٶځ ثٻ َطٜ تٟطڂٍ 

.  ٲځ رٷجٷس

ؾٗبزت ح٣ڃ٣ځ ٞطظٶساٴ ثكط ظٲبٶځ تإٲڃٵ ٲځ قٹز ٦ٻ ٲجبزڀ 

ذڃط ٸ ح١ ٸ ظڂجبئځ زض پطتٹ ح٣ڃ٣ت ڂ٧ځ قٹٶس ٸ ح٣ڃ٣ت زض اڂٵ 

زڂ٫طـ ضا ت٧ٳڃ٭ ٶٳبڂس، ٶٻ زض  ٦ساٰ آٴ ٸ ټط ثبظتبة ڂبٞتٻ ٲجبزڀ

ٲٷٟٗت ٸ ٢ٹت ٦ٻ ضڂكٿ انٯځ تٟط٢ٻ ٸ ٦كٳ٧ف ٸ اٶ٫ڃرتٵ ٚطاڂع ٸ 

ؾٗبزت ظٲبٶځ ثٻ زؾت ٲځ . ثڃساض ٶٳٹزٴ ٞتٷٻ ټب زض آٴ زڂسٺ ٲځ قٹز

آڂس ٦ٻ اٶؿبٴ حس ٸؾُځ ضا زض ٲڃبٴ ٞطزڂت ٸ اقتطا٦ڃت ٶ٫ٻ زاقتٻ، ٸ 

ثٻ ٖجبضت زڂ٫ط ٞطزڂت ٸ اقتطا٦ڃت ټط زٸ زض ٸرٹز اٸ رٳٕ قسٺ ٸ 

.  ثسٸٴ آٶ٧ٻ ثب ټٱ زض آٸڂعٶس، زض نٯح ٸ ټٳبټٷ٫ځ ثؿط ثطٶس

 

:  داًش در اسالم 

زاٶف زض اؾالٰ ٲزٳٹٖٻ اڀ اؾت ٲط٦ت اظ ٲؿبڂ٭ ٖڃٷځ ٸ    

ثٻ َٹض ٲخب٬ ، اٶؿبٴ ضٸظٺ زاضڀ ٦ٻ زض ظڂط زضذت ٢طاض زاضز ٸ . شټٷځ

آٞتبة اظ ٶٓطـ پٷٽبٴ اؾت، ضٸظٺ اـ ضا ٶ٫ٻ ٲځ زاضز ٸ آٶ٧ٻ زض 

آٞتبة ضٸظٺ اـ ضا ٲځ « ٚطٸة»ثبالڀ زضذت ٶكؿتٻ اؾت ثب زڂسٴ 

.  ق٧ٷس
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انحبة . اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ح٣ڃ٣ت اقڃب اظ ٶٓط اؾالٰ حبثت اؾت

٦ٽٝ ٸ ڂب رٹاٶبٶځ ٦ٻ ثٻ پطٸضز٪بض قبٴ اڂٳبٴ آٸضزٶس ٸ ذساٸٶس ثط 

ټساڂت قبٴ اٞعٸز، قٷبذت ثطذځ اظ آٶٽب اظ ظٲبٴ، ٖڃٷځ ٸ ٲٹيٹٖځ 

ٸ ا٪ط اٶؿبٴ ٞطزڀ ٲحى ٸ . ثٹز ٸ قٷبذت ثطذځ زڂ٫ط شټٷځ ٸ شاتځ

ڂب ربٲٗٻ اڀ ٲحى ٶجبقس، قٷبذتف ثبڂس زض ٲڃبٴ ٖڃٷڃت ٸ شټٷڃت ٢طاض 

اٶؿبٴ ٲؿٯٳبٴ ح٣بڂ١ اقڃب ضا اٶ٧بض ٶٳځ ٦ٷس، ټٳبٶُٹضڀ . زاقتٻ ثبقس

٦ٻ ٶٳځ تٹاٶس اظ ٢ٹاٰ شټٵ ٸ ارعاڀ ٲرٯٹٌ ثب ٲٗٯٹٲبت آٴ ضا چكٱ 

 .پٹقځ ٶٳبڂس

ضٸـ اؾتسال٬ ٲٷ٣ُځ ٸ ٖٯٳځ زض ٶعز ٲؿٯٳبٶبٴ، ضٸـ اؾت٣طاء 

اٲب . ٸ ڂب ثسؾت آٸضزٴ ٦ٯڃبت اظ رعئڃبت ٸ ڂب ٖٯت اظ ٲٗٯٹ٬ ٲځ ثبقس

، اؾالٰ زض ثڃكتطڂٵ حبٮتٽب ضٸـ (ٞٯؿٟٿ اذال٠ ٸ ظڂجبڂځ)زض ٞٯؿٟٻ 

ضا  (ٖٯت ٸ ٲٗٯٹ٬  ) (ٞتح ثبء)ثٻ ٲؿجت  (٦ؿط ثبء)ٖٯتڃبثځ اظ ٲؿجت 

پڃطٸڀ ٲځ ٶٳبڂس، ٸ اظ ټٳڃٵ ٮحبِ، اؾالٰ زض ٖطنٿ اڂٵ ٞٯؿٟٻ ٲخبٮځ 

: تٟهڃ٭ اڂٵ ٲؿئٯٻ ٢طاض شڂ٭ اؾت. ٲحى ٲځ ثبقس

اٶسڂكٿ ثكط پڃكڃٵ زض ضاثُٻ ثٻ ذسا اظ ٲطاؾٱ ، ٲٷبؾجتٽب ، 

آٶٽب ذساڂبٴ قبٴ . ٲحبٞ٭ ٸ ضټجطاٴ رٹاٲٕ ٲرتٯٝ اؾتٷجبٌ ٲځ ٪طزڂس

ضا ثٻ ق٧٭ ذٹز تطاقڃسٺ ٸ آٶٽب ضا ٲُبث١ ثٻ ضٶ٩ ٸ نٹضت ذٹڂف 

تطؾڃٱ ٲځ ٶٳٹزٶس، ٸ زض ذُٹٌ چٽطپ قبٴ ، ٚطاڂع ٸ اٶٟٗبالت ٸ 
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آٶٽب ذسا ضا زض ق٧٭ ٦بٮجس َجڃٗځ . ٖٹاَٝ قبٴ ضا ثبظ تبة ٲځ زازٶس

ذٹڂكتٵ ٲځ آٞطڂسٶس، ٦بٮجسڀ ٦ٻ تٷٽب زض قست اٶٟٗبالت ٸ ٞٹضاٴ 

اٲب ذساٸٶس زض اٖت٣بز اٶؿبٴ . ٚطاڂع ٶؿجت ثٻ آٶٽب تٟبٸت ٲځ ٶٳٹز

ٲؿٯٳبٴ، ٸارت اٮٹرٹز، اظٮځ ٸ اثسڀ ٸ ثڃطٸٴ اظ ٲبزٺ ٸ ٦ت٫ٹضڀ 

. ټبڀ ٲبزڀ اؾت

ټط٪بټځ ٲؿٯٳبٴ ثٻ شات ٸ نٟبت ظڂجبڀ ذساٸٶس اڂٳبٴ آٸضز، 

اٸ ؾٗځ ٲځ ٸضظز تب ذٹڂكتٵ ضا زض پطتٹ ٶٹض ذساٸٶس ٲكبټسٺ ٶٳٹزٺ ٸ 

ظٲبٶځ ٦ٻ ذسا ضا ٖبٮٱ ٲځ زاٶس، . ذٹز ضا ثٻ اذال٠ ذساڂځ ٲعڂٵ ؾبظز

ذٹز زض تالـ ثسؾت آٸضزٴ زاٶف ٲځ اٞتس، ٸ ٸ٢تځ ٦ٻ ذسا ضا 

ح٧ڃٱ ٲځ زاٶس ٦ٹقف ٲځ ٸضظز تب زض ٲڃبٴ ٖٯٱ ٸ ٖٳ٭ تٹا١ٞ ٸ 

ټٳأټٷ٫ځ ثڃبٸضز، ٸ ظٲبٶځ ٦ٻ ذسا ضا ثٻ ٖٷٹاٴ شاتځ قٷٹٶسٺ ٸ ثڃٷٷسٺ 

ٲځ قٷبؾس ؾٗځ ٲځ ٶٳبڂس تب ٲكبٖط ذٹڂف ضا اظ ذٹاة ثڃساض ٶٳٹزٺ ٸ 

آئڃٷٿ آٴ ضا ثٻ ذبَط زڂسٴ ح٣بڂ١ ټؿتځ نڃ٣٭ ظٶس، ٸ ظٲبٶځ ٦ٻ ذسا 

ضا ٖعڂع ٲځ زاٶس زض ٲؿڃط ثسؾت آٸضزٴ ٖعت ٸ ٦طاٲت ٢سٰ ٲځ 

٪صاضز، ٸ ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ذسا ضا ثٻ حڃج آٞطڂس٪بض ٲځ قٷبؾس ټٳٻ 

ٶڃطٸڂف ضا زض ضاٺ آٞطڂٷف ٸ ٦بض ٸ تٹٮڃس ثٻ ٦بض ٲځ ثطز، ٸ ٸ٢تځ ٦ٻ 

ذسا ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ضظا٠ ٲځ قٷبؾس، اڂٵ اٖت٣بز اٸ ضا ٸاٲڃساضز تب زض 

ٖطنٿ ؾربٸت ٸ ٦طٰ ٸ ٪كبزٺ زؾتځ ٸ زازٴ نس٢ٻ ٪طاڂف پڃسا 
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ٶٳبڂس،  ٸ ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ذسا ضا ثٻ ٖٷٹاٴ شاتځ ٚٷځ ٸ حٳڃس ٲځ قٷبؾس، 

.  ٶٳځ ذٹاټس تب اٶؿبٶځ ٲبزڀ ، ظقت ، پؿت ٸ ق٧ؿت ذٹضزٺ ثبقس

ٸ٢تځ ٦ٻ اٶؿبٴ ٲؿٯٳبٴ ثٻ ؾٹڀ اٞٗب٬ ذساٸٶس ٲځ ٶ٫طز، زض 

ٲځ ڂبثس ٦ٻ تساٸٰ ٞٗ٭ اٸ ثٻ ذبَط ذٹز ٞٗ٭ اؾت ٶٻ ثٻ ثط اؾبؼ ټسٞځ 

ؾڃبؾځ ٸ ڂب ٲٷٟٗتځ ٲبزڀ، ٸ ڂب ثٻ ذبَط ضايځ ؾبذتٵ ٦ؿځ ٸ 

ثٻ َٹض ٲخب٬ ذساٸٶس ٲځ آٞطڂٷس ثطاڀ آٶ٧ٻ اٸ . ٲربٮٟت ثب ٞطز زڂ٫طڀ

آٞطڂس٪بض اؾت، ٸ ضٸظڀ ٲځ زټس ثطاڀ آٶ٧ٻ اٸ ضٸظڀ زټٷسٺ اؾت، ٸ 

٪ٷبټبٴ ضا ٲځ ثركس ثطاڀ آٶ٧ٻ اٸ آٲطظٶسٺ اؾت، ٸ تٹثٿ ټط ٦ٻ ضا ٦ٻ 

ذٹاؾتٻ ثبقس ٲځ پصڂطز ثطاڀ آٶ٧ٻ ثركبڂٷسٺ اؾت، ٸ زض پكت 

آٞطڂٷف ٸ ضٸظڀ ثركڃسٴ ٸ ثركبڂف ٸ پصڂطـ تٹثٻ ، ټسٜ ٸ اٶ٫ڃعپ 

اظ ټٳڃٵ ٮحبِ، ثٷسپ ٲؿٯٳبٴ ٸ ٲؤٲٵ . زڂ٫طڀ ثٻ چكٱ ٶٳځ ذٹضز

٦ؿځ اؾت ٦ٻ ضؾبٮتف ضا تٷٽب ثٻ ذبَط ٶٟؽ ضؾبٮت اٶزبٰ ٲځ زټس ٸ 

ٸربڂت زڂٷځ ، ٲٯځ ٸ اٶؿبٶځ ذٹڂف ضا تٷٽب ثٻ ذبَط آٶ٧ٻ ٸربڂت 

ًعن ». زڂٷځ ٸ ٲٯځ ٸ اٶؿبٶځ اٶس اٶزبٰ ٲځ زټس، ٶٻ ثٻ ذبَط ټسٞځ زڂ٫ط

نٽڃت چٻ آزٰ ذٹثځ )، «العبذ صْيب لَ لن یخف اهلل لن یعصِ

اؾت ٦ٻ ا٪ط اظ ذساٸٶس ټٱ ٶٳځ تطؾڃس ثبظ ټٱ اظ اَبٖت اٸ ؾط ٶٳځ 

ذساٸٶس ضاثٗٿ ٖسٸڂٻ ضا ٦ٻ ذٹز ڂ٧ځ اظ اٸٮڃبءاهلل ثٹز ثڃبٲطظز . (پڃچڃس

٦ٻ ذسا ضا ٶٻ اظ تطؼ ٖصاة اٸ ٲځ پطؾتڃس ٸ ٶٻ ټٱ چكٳځ ثٻ رٷتف 
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زٸذتٻ ثٹز، ثٯ٧ٻ ضاثٗٻ ذسا ضا تٷٽب ثٻ ذبَط ٖجبزت ٸ ازاڀ ٸْڃٟٻ ٲځ 

.  پطؾتڃس ٸ ثؽ

اٶؿبٴ ٲؿٯٳبٴ ټٳڃكٻ تالـ ٲځ ٸضظز تب ؾٷٵ ذساٸٶسڀ ضا زض 

اٖٳب٬ ذٹڂف اٶ٧ٗبؼ زازٺ ، ٸ ؾٯٹ٤ ذٹز ضا ثب اذال٠ اٮٽځ ٲعڂٵ 

ؾٷٵ اٮٽځ زض ثطاثط چكٳبٴ ٲب ٶٓبٲځ َجڃٗځ ضا ٲځ ٪كبڂس ٦ٻ . ؾبظز

الظٰ اؾت اظ آٴ پڃطٸڀ ٶٳبئڃٱ، چٷبٶچٻ اذال٠ اٮٽځ ٲب ضا ثٻ ٢بٶٹٴ 

زاڂطپ . ازثځ اڀ ضټٷٳٹٴ ٲځ قٹز ٦ٻ الظٰ اؾت ثساٴ اڂٳبٴ آٸضز

ټؿتځ ثٻ زٸ ٢ؿٳت ت٣ؿڃٱ قسٺ اؾت، ٦ٻ ڂ٧ځ آٴ ٢ٹؾځ ٶعٸٮځ اؾت 

٦ٻ اظ ؾٹڀ ذسٸاٶس ثٻ َطٜ ٲب ٦كڃسٺ قسٺ اؾت ٸ آٴ ضا ٢بٶٹٴ 

َجڃٗت ٪ٹڂٷس ٸ زڂ٫طـ ٢ٹؼ نٗٹزڀ اؾت ٦ٻ اظ ٲب قطٸٔ ٲځ قٹز 

ٸ ثٻ ؾٹڀ ٖبٮٱ ثبال ٲځ ضٸز ٦ٻ آٴ ضا ٢بٶٹٴ ازثځ ٪ٹڂٷس، ٸ اڂٵ ٲ٣بٲځ 

.  ذٹاٶس (ٲ٣بٰ ٢بة ٢ٹؾڃٵ)اؾت قبڂؿتٻ ٦ٻ ٲځ تٹاٴ آٴ ضا 

 Normativeذساٸٶس ثعض٨ ټٱ زض ٖٯٹٰ ٢بٶٹٶځ 

Sciencesټسٜ ٲب .  ٸ ټٱ زض ټٷط ټبڀ ظڂجب، ٲخ٭ اٖالڀ ٲب ٲځ ثبقس

اظ ؾٯٹ٤ اڂٵ اؾت ٦ٻ اظ نٟبت ذسا اٮ٫ٹڀ حؿٷٻ اڀ ثطاڀ ٖٳٯ٧طز 

ټبڀ ذٹڂف ٢طاض زازٺ ٸ اظ َطڂ١ آٴ ثٻ ٦ٳب٬ ٲخبٮځ قرهڃت ذٹڂف 

ظڂجبئځ ټٱ . ٶبئ٭ آٲسٺ ٸ اظ ضاٺ آٴ ټطچٻ ثڃكتط ثٻ ذسا ٶعزڂ٧تط قٹڂٱ

زض ٶٓط ٲب چڃعڀ اؾت ٲخبٮځ ٦ٻ ټٱ ٲٓٽط زضذكبٴ رٳب٬ ح٣ڃ٣ت 
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ٸ ظڂجبڂځ ټٷط اظ ٶٓط ٲب چڃعڀ رع اذال٠ ٸ . اؾت ٸ ټٱ اظ ٚطاڂع ثٻ زٸض

.  اڂزبز رٽبٶځ ٶعزڂ٧تط ثٻ ٲخب٬ ٶڃؿت

 

:  ٌّر از دیذگاُ اسالم

 

ټٷط اظ زڂس٪بٺ اؾالٰ ثٻ چٻ چڃعڀ اَال٠ ٲځ قٹز؟ ٶرؿتڃٵ 

٦ٹقف ثكط زض ٲؿڃط ت٣طة ثٻ ٖبٮٱ اٮٹټڃت اظ ضاٺ ټٷط آٚبظ قس، ٸ 

اڂٵ زض ظٲبٶځ ثٹز ٦ٻ قرهڃت ذساڂبٴ ذٹز ؾبذتٿ ثكط، ٞب٢س 

اڂٵ . ذهٹنڃتځ ثٹز ٦ٻ اڂكبٴ ضا اظ ؾبڂط اٞطاز ٲتٳبڂع ٲځ ؾبذت

ذهٹنڃت ٞب٢س تزطز ٸ ربٸزاٶ٫ځ ٸ ٸرٹة ٸ الٶٽبڂت ثٹزٺ ، اٲب 

ٸڂػ٪ځ ٸ ثطرؿت٫ځ آٶٽب زض ٢سضت ، قست ،  ؾرتځ ، ًٖالت 

اظ ټٳڃٷطٸ ټٷط ؾٷ٫تطاقځ ٸ . ٶڃطٸٲٷس ٸ ٚطاڂع ظٶسٺ ذالنٻ ٲځ ٪طزڂس

ٲزؿٳٻ ټبڀ . ٲزؿٳٻ ؾبظڀ، ض٦ٵ اؾبؾځ ٦ٗجٿ ټٷط ضا تك٧ڃ٭ ٲځ زاز

تطاقڃسٺ قسٺ، ثڃبٶ٫ط آٞطڂٷكځ ثٹز ٦ٻ ٦ٳب٬ ٸ رٳب٬ َجڃٗځ ٸ ٚطڂعڀ 

ڂ٧ځ اظ اڂٵ . ضا ثب اثٗبز ؾٻ ٪بٶٿ آٴ زض آئڃٷٿ ټٷط ٲٷ٧ٗؽ ٲځ ؾبذت

ٶٳٹٶٻ ټب ټٳڃٵ ٲزؿٳٿ ظټطٺ ٸ ڂب ثٻ ٪ٟتٿ ټٹٲڃطٸؼ زٸقڃعپ ظڂجبڀ 

اڂٵ ٲزؿٳٻ، تٳخب٬ ظڂجبتطڂٵ زٸقڃعٺ زض ثٽتطڂٵ نٹضت . ٢جطنځ اؾت

رؿسڀ آٴ ثٹز، رؿسڀ ٦ٻ ٶٳځ قٹز ظڂجب تط اظ آٴ ضا زض ٶٹٔ اٶؿبٴ 
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ټٷط قٗط ٸ ثڃبٴ زض آٴ ظٲبٴ ،ضزٺء آذط ٮؿت ټٷط ضا ثٻ . تهٹضٶٳٹز

ذٹز ترهڃم زازٺ ثٹز، ظڂطا ٦ٳب٬ رؿٱ ضا ٶٳځ تٹاٴ زض چڃعڀ ثٽتط 

 .اظ آئڃٷٿ َجڃٗت رؿٳبٶځ ٸ ذهٹنب ٲطٲطڂٵ آٴ رؿتزٹ ٶٳٹز

 

ؾپؽ ټٷ٫بٲځ ٦ٻ آٞب٠ قٗٹض ثكط ٪ؿتطـ ڂبٞتٻ ٸ ًٞبڀ  

ٲبٸضاڀ َجڃٗت تٹؾٗٻ ڂبٞت ، ٸاغٺ ټبڂځ چٹٴ ٸرٹة ٸ ٢سٰ ٸ تزطز 

ٲٟبټڃٱ ٲتبٞعڂ٥ آټؿتٻ . ٸ اَال٠ ٸ الٲتٷبټځ ٸاضز ٢بٲٹؼ ٞٯؿٟٻ قسٶس

آټؿتٻ ذٹز ضا اظ آٮٹز٪ڃٽبڀ ټڃٹٮځ ٸ َجڃٗت پب٤ ٶٳٹزٺ ٸ ٞٹ٠ 

ٸ ٞطاتط اظ ٲطظ ټب ٸ ضؾٳٽب  Entity ٸ ٲبټڃت٢Identityٯٳطٸ ټٹڂت

زض آٴ ظٲبٴ ثٹز ٦ٻ ٲزؿٳٻ . ٸ ٲ٣ٹالت ٸ ٦ت٫ٹضڀ ټب ٢طاض ٪طٞتٷس

ټبڀ تطاقڃسٺ قسٺ ، ٶبتٹاٶځ ذٹڂف ضا اظ ثڃبٴ نٟبت ٸ تإٲالتځ زٸض اظ 

.  ٲبزٺ ٸ ٖٹاضو آٴ اْٽبض زاقتٷس

اٮخٳٻ ټٳٳت ثبٮجسض ٞځ ٖٯڃبء 

ْٷٷتٻ ٲــص ثسا ٞـځ األٞـ١ إڂب٤ 

ؤٮٟڃتٻ حزـــطاً ٸاٮٷٹض ٲـ٧تؿت 

ٞٯڃؽ ڂجٯـٙ ٞځ ٖٯڃـبٺ ٖٯڃـــب٤ 
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ٲٵ ثٻ ٲٽتبة زض ټٳبٴ ٢ٯٻ اـ ٶعزڂ٥ قسٰ تب ثٹؾٻ » : ڂٗٷځ

اڀ ثط ضذؿبضـ ظٶٱ ، ظڂطا ټٷ٫بٲځ ٦ٻ زض ا١ٞ ټٹڂسا ٪طزڂس تهٹض 

اٲب ٲٵ آٴ ضا ؾٷ٫ځ ڂبٞتٱ . ٶٳٹزٰ ٦ٻ آٴ  ثٻ رع تٹ ٦ؽ زڂ٫طڀ ٶڃؿت

٦ؿت ٶٳٹزٺ ٸ ٶٳځ تٹاٶس ثٻ ٲٷعٮت تٹ « اظ ربڀ زڂ٫طڀ»٦ٻ ٶٹضـ ضا 

«    .زؾت ڂبثس

پڃ٧ط تطاـ ڂٹٶبٴ ثبؾتبٴ ، )آڂب پڃ٧ط ظټطٺ ٦ٻ ثٻ زؾت ٞڃسڂبؼ 

تطاقڃسٺ قسٺ اؾت ٲځ تٹاٶس اظ رٳبٮځ ٲخبٮځ ٦ٻ ( ٠ ٰ 430 –491

ؾٹٲڃٵ ٪ٹټط ح٣ڃ٣ت اؾت ؾرٵ ٪ٹڂس؟ ٪ٹټطڀ ٦ٻ ثب ذڃط ٸ ح١ 

زض ټٳبټٷ٫ځ ٸ اٶؿزبٰ ثؿط ٲځ ثطز ٸ اٞالَٹٴ زض ثبضٺ اـ ٪ٟتٻ ثٹز 

٦ٻ رٳبٮځ ٲخبٮځ الظٲٿ ظڂجبڂځ ٖٯٱ ٸ اٶسڂكٻ ٸ ٖٳٯ٧طز ټبڀ ٶڃ٧ٹ 

چٷبٶچٻ اڂٵ ٲؿتحڃ٭ اؾت تب ٲزؿٳٻ اڀ ٸٮٹ ٦ٻ اظ ٞٹالز ټٱ . اؾت

ؾبذتٻ قسٺ ثبقس ثتٹاٶس اظ ٢سضتځ ٦ٻ رٽبٴ ٲبزٺ ٸ ٲٗٷځ ضا آٞطڂسٺ 

اؾت ٸ ڂب اظ ٶڃطٸڂځ ٦ٻ ٢ٹاٶڃٵ َجڃٗت ٸ ظٶس٪ځ ٸ آئڃٵ ازة ٸ اذال٠ 

ضا نبزض ٶٳٹزٺ ٸ ڂب ټٱ اظ ٢ٹٺ اڀ ٲزطز ٸ ٲُٯ١، ٸارت، اظٮځ ، اثسڀ 

.  ٸ پبڂبٴ ٶبپصڂط، ٶٳبڂٷس٪ځ ٦ٷس

ٲٵ اٶ٧بض ٶٳځ ٦ٷٱ . ٲٵ تٷسڂؿځ اظ اٞالَٹٴ ضا ٲكبټسٺ ٦طزٰ

٦ٻ ثطذځ اظ ذُٹٌ چٽطپ اٸ اظ زڂس٪بٺ ٢ڃبٞٻ قٷبؾځ، ثڃبٶ٫ط ټٹـ ٸ 

اٲب ٲٵ ٶتٹاٶؿتٱ آحبض ٲجبزڀ ثطڂٵ اٸ ٸ ڂب ضٲٹظ اٶسڂكٻ ټبڀ . ت٧ٟط اٸ ثٹز
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ا٪ط . آؾٳبٶځ اٸ ٸ حتځ ٶٳٹٶٻ اڀ اظ آحبض ربٸزاٴ اٸ ضا ٲكبټسٺ ٶٳبڂٱ

ٲزؿٳٻ ټب ٶتٹاٶٷس ڂ٧ځ اظ اٞطاز ٶٹٔ اٶؿبٶځ ضا تٳخڃ٭ ٶٳبڂٷس پؽ چُٹض 

ٲځ قٹز اظ آٶٽب تٳخڃ٭ ٢سضتځ ضا اٶتٓبض زاقتٻ ثبقڃٱ ٦ٻ ثط ؾطاپطزپ 

٢سؾځ ؾڃُطٺ زاقتٻ ٸ زض ٶ٣بة تزطز ٸ اَال٠ ٸ تٷعٺ ٸ ٸرٹة ٸ 

 .ؾطٲسڂت ، چٽطٺ پٷٽبٴ ٦طزٺ اؾت

ٲٵ اٸ ضا ثب ٲكرهبتځ ... اٲب ٲٵ اٞالَٹٴ ضا زض ح٣ڃ٣ت زڂسٰ   

ٲٵ اٸ ضا ثڃكتط . ٦ٻ قرهڃت ثعض٪ف ضا ؾبذتٻ اؾت ٲكبټسٺ ٶٳٹزٰ

اٸ، ٸ « رٳٽٹضڂت»ٲٵ اٸ ضا زض. اظ ټٳ٧ٹچٻ ټبڀ ظٲبٴ ذٹزـ زڂسٰ

اثٽبٰ  )ٞبڂسٸٴ »ٸ « پطٸتب٪ٹضاؼ»ٸ « ٪ط٪ڃبؼ»زض آحبض زڂ٫طـ چٹٴ 

 . ٸ اٲخب٬ آٴ ڂبٞتٱ« (ظزاڂځ

اڂٵ زٮڃ٭ ثط ح٣ځ اؾت ٲجٷځ ثط اڂٵ ٦ٻ اؾالٰ تطتڃت ټٷط ټب ضا 

ٸاغ٪ٹٴ ٸ ٲ٧ٗٹؼ ؾبذتٻ ٸ ټٷط قٗط ٸ ثڃبٴ ٸ ازة ضا زض اثتساڀ ٮؿت 

ظڂطا ٶٽٷ٫ٽبڀ ؾط٦ف ٸ ٮٛعٶسٺ اڀ ضا ٦ٻ اظ ټٳٻ . ٪صاقتٻ اؾت

ٲالٲؽ حؿځ ٸ ٲالثؽ ٖبزڀ ٖبضڀ ثٹزٺ ٸ زض ثحط ؾطقبض اٶسڂكٻ ٸ 

ا٢ڃبٶٹؼ ٮجطڂع تإٲ٭ ٸ ٖبٮٱ ٪ؿتطزپ ز٬ ٦ٻ ذساٸٶس رٽبٶځ ثٻ پٽٷبڀ 

ٸ تٹضٲبټڃ٫ڃطڀ « اٮ٣ٯٱ»آٴ ٶڃبٞطڂسٺ اؾت، ٶٳځ تٹاٴ ثسٸٴ ٢الة 

چٹٶ٧ٻ ذساٸٶس ثط تط اظ ٲبزٺ ٸ نٹضت، ٸ . ق٧بض ٶٳٹز« ٲبڂؿُطٸٴ»

رٷؽ ٸ ٞه٭، ٸ حس ٸ ضؾٱ، ٸ ٢ڃبؼ ٸ ٧ٞط اؾت، پؽ ٲٳ٧ٵ ٶڃؿت 
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زض ٖطنٻ ټبڀ « ٢ٯٱ ٸ آٶچٻ اظ آٴ ٲځ تطاٸز»تب ذساٸٶس ثٽتط اظ قٗجٿ 

  . زڂ٫ط ټٷط تزٯځ ٶٳبڂس

ټٔٹٓ اٮٯَّٻٔ اٮَّصِڀ ٮَب إِٮَٻٓ إِٮَّب ټٔٹٓ ٖٓبٮِٱٔ اٮَْٛڃٕتِ ٸٓاٮكَّٽٓبزٓپِ ټٔٹٓ اٮطَّحٕٳٓٵُ » 

ټٔٹٓ اٮٯَّٻٔ اٮَّصِڀ ٮَب إِٮَٻٓ إِٮَّب ټٔٹٓ اٮْٳٓٯ٥ِٔ اٮ٣ُْسُّٸؼٔ اٮؿَّٯَبٰٔ اٮْٳٔؤْٲِٵُ . اٮطَّحِڃٱٔ 

ټٔٹٓ اٮٯَّٻٔ  . اٮْٳٔٽٓڃٕٳِٵُ اٮْٗٓعِڂعُ اٮْزٓجَّبضٔ اٮْٳٔت٧ََجِّطُ ؾٔجٕحٓبٴَ اٮٯَّٻِ ٖٓٳَّب ڂٔكْط٦ُِٹٴَ

اٮْرَبٮ١ُِ اٮْجٓبضِاُ اٮْٳٔهٓٹِّضٔ ٮَٻٔ اٮْإَؾٕٳٓبء اٮْحٔؿٕٷَى ڂٔؿٓجِّحٔ ٮَٻٔ ٲٓب ِٞځ اٮؿَّٳٓبٸٓاتِ 

  24-22:  الحشر . . «ٸٓاٮْإَضٕوِ ٸٓټٔٹٓ اٮْٗٓعِڂعُ اٮْح٧ِٓڃٱٔ

ذساڂى ٦ٻ ٚڃط اظ اٸ ٲٗجٹزى ٶڃؿت ، زاٶٷسٺ ٚڃت ٸ  اٸؾت»  

ذساڂى ٦ٻ رع اٸ  اٸؾت.آق٧بض اؾت، اٸؾت ضحٳت٫ط ٲٽطثبٴ

ٲٗجٹزى ٶڃؿت ټٳبٴ ٞطٲبٶطٸاى پب٤ ؾالٲت ثرف ٸ ٲؤٲٵ ثٻ 

  پب٤ اؾت [اؾت]ٲت٧جط  [ٸ]ح٣ٻ ذٹز ٦ٻ ٶ٫ٽجبٴ ٖعڂع رجبض  ح٣ڃ٣ت

 ذساى ذبٮ١ ٶٹ ؾبظ  اٸؾت. ٪طزاٶٷس قطڂ٥ ٲى [ثب اٸ]ذسا اظ آٶچٻ 

اظ آٴ اٸؾت آٶچٻ زض آؾٳبٶٽب  [ٸ نٟبت]ثٽتطڂٵ ٶبٲٽب  [٦ٻ]نٹضت٫ط 
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« . ٪ٹڂٷس ٸ اٸ ٖعڂع ح٧ڃٱ اؾت تؿجڃح اٸ ٲى [رٳٯٻ]ٸ ظٲڃٵ اؾت 

  . 24-22اٮحكط 

ضټجطڀ ٖطنٻ ټبڀ ټٷطڀ زض اؾالٰ ثٻ زٸـ ټٷط ثڃبٴ ٸ نٷٗت 

ٖزت ٶڃؿت ا٪ط ث٫ٹڂڃٱ ٦ٻ ثڃبٴ زاضاڀ ربڀ تقٗط ٢طاض زاقتٻ ٸ اڂٵ

قٗط زض . ٢سضتځ اؾت ربزٸڂځ ٸ قٗط ذٹز چڃعڀ رع ح٧ٳت ٶڃؿت

زٸضاٴ ٲب ٢ج٭ اؾالٰ، َجڃٗت ضا زض ظڂجب تطڂٵ نٹضت آٴ ثٻ ٶٳبڂف 

قٗط زض تٳخڃ٭ َجڃجٗت . ٪صاقتٻ ٸ زض ثڃبٴ ظڂجبڂځ آٴ ٲځ پطزاذت

اٲب اڂٵ ظڂجبڂځ قٗطڀ تٷٽب زض ثبظاض ٧ٖبِ . ثٹز« ظټطٺ»ٲٹ١ٞ تط اظ پڃ٧ط 

ثٹز؛ ربڂځ ٦ٻ ټڃٹال، رٷؽ ٲتساٸ٬ آٴ ٸ نٹضت ؾ٧ٿ ضاڂذ آٴ ثٻ 

زض آٴ رب ؾُح ٲتبٞعڂ٥ پبئڃٵ تط اظ ؾ٣ٝ ذڃٳٻ اڀ . حؿبة ٲځ آٲس

ٲځ  (آٴ قبٖط ٲكٽٹض زٸضاٴ ربټٯڃت )« اٖكځ»ثٹز ٦ٻ زض ؾبڂٿ آٴ 

 .ٶكؿت

ثِهٓحٕٷ٥ِِ  ٞبنـْجٓحِڃٷب  ټٔـجَّځ ؤال

األٶْسٓضِڂٷب  ذُـٳـــٹضٓ تُـج٣ِٕځ ٸال

ِٞڃٽـب  اٮحٔمَّ ٦َـإٴَّ ٲٔـكَٕٗـكَٗٓٿً          

 ؾٓرِڃٷب ذَبٮََُٽب اٮٳبءٔ ٲـب  إشا
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اظ ذٹاة ثطذڃع ٸ ٲب ضا اظ ربٰ ثبزپ نجحبٶٻ ات ؾڃطاة » 

اڂٵ ثبزٺ چٷبٴ تكٗكٕ . ٪طزاٴ ٸ ٲځ اٶسضڂٵ ضا ثطاڀ زڂ٫طاٴ ٶ٫ٻ ٲساض

زاضز تٹ ٪ٹڂځ پطتٹ ؾطخ ضٶ٩ آٴ ثٻ قطاثځ ٲځ ٲبٶس ٦ٻ زض ظٲؿتبٴ ثب 

«  .آة ٪طٲځ آٲڃرتٻ قسٺ ثبقس

 

اڂٵ قٗط زٮٷكڃٵ، ثڃبٶ٫ط ٖك١ ٲٟطٌ ثٻ پڃبٮٻ ٸ ٲځ ثٹزٺ ٸ زض 

ثبة نٟب ٸ قٟبٞڃت ثبزٺ ٲجبٮٛٻ ٶٳٹزٺ ٸ اڂٵ ټٳٻ ضا زض ٲڃبٴ اٲٹارځ اظ 

.  ٚطاڂع ٸ ٲحٟٯځ اظ ٖٹاَٝ ثڃبٴ ٲځ زاضز

پؽ اظ اڂٵ ثٻ ؾرٷٹض ٲؿٯٳبٴ ٸ نٹٞځ ثعض٨ ، ٖٳط ٞطظٶس 

 : ٞبضو ٪ٹـ ٞطا زټڃٱ ٦ٻ زض قٗط ذٹڂف ٲځ ٪ٹڂس

ض٠ اٮعربد ٸ ض٢ت اٮرٳط 

ٸ تكبثٽب ٞتكب٦٭ األٲـــــط 

٧ٞإٶٳب ذٳــــط ٸ ال ٢ــسح 

ٸ ٦إٶٳـــب ٢سح ٸ ال ذٳــط 
ټٱ پڃبٮٻ ٸ ټٱ ٲځ ټطزٸ چٷبٴ نبٜ ٸ قٟبٜ قسٺ اٶس ٦ٻ ثٻ » 

. ټٳسڂ٫ط قجبټت پڃسا ٦طزٺ ٸ ٲؿئٯٿ تكرڃم ضا پڃچڃسٺ ؾبذتٻ اٶس
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٪ٹڂځ ٦ٻ قطاثځ ثسٸٴ پڃبٮٻ اؾت ٸ ثبظ تهٹض ٲځ ٦ٷځ ٦ٻ پڃبٮٻ اڀ 

 « .اؾت ثسٸٴ قطاة

ٲب زض اڂٵ ضثبٖځ ٲځ ثڃٷڃٱ ٦ٻ ٶٻ تٷٽب ثٻ ٸنٝ قطاة نبٜ 

ا٦تٟب قسٺ ٸ ثساٴ ٖال٢ٻ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت، ثٯ٧ٻ پڃبٮٻ ضا ٶڃع زض 

اٸ زض ڂ٥ رطٖٻ قٗط، ٶٻ تٷٽب . ظڂجبتطڂٵ ق٧٭ آٴ تهٹڂط ٶٳٹزٺ اؾت

٦ٻ تٹاٶؿتٻ اؾت ټٱ ٲبزٺ ٸ ټٱ ٲٗٷځ ضا ث٫ٷزبٶس ؛ ثٯ٧ٻ تٹاٶؿتٻ اؾت 

َجڃٗت ٸ ٲبٸضاڀ َجڃٗت، ٢بٶٹٴ َجڃٗځ ٸ آڂڃٵ ازثځ ٸ رؿٱ ٸ ضٸح ضا 

ثب اؾٯٹثځ ٸرڃع ٸ ؾبزٺ ٸ ثب قڃٹٺ اڀ ٦ٻ آحبض ٞالؾٟٻ ٸ زضؾٽبڀ 

اٸ ثب اڂٵ ضٸـ ذٹڂف . ٞالؾٟٻ اظ ثڃبٴ آٴ ٖبرع اٶس، ثڃبٴ ٶٳبڂس

ٲتبٞعڂ٥ ضا تب ؾُح ٞڃعڂ٥ پبڂڃٵ ٶڃبٸضزٺ ثٯ٧ٻ ثط٧ٖؽ، ٲتبٞعڂ٥ ضا 

اظ ؾُح َجڃٗت ثبال ثطزٺ ٸ ٲٓٽط زضذكبٴ ٲبٸضاڀ َجڃٗت ؾبذتٻ اؾت 

.     ، زضؾت ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ ؾپڃٷٹظا ٲٗت٣س ثٹز

زض اڂٵ ضثبٖځ، ٚٳٹيځ اؾت ٦ٻ تٟؿڃط آٴ اظ ټط تٗجڃطڀ 

اڂٵ قٗط ثڃبٴ ٲځ زاضز ٦ٻ ٖبٮٱ َجڃٗځ زاضاڀ ٲٓبټط ٸ . ضٸقٷتط اؾت

 . تزٯڃبت ح٣ڃ٣ت ٸ ظڂجبڂځ ح٣ڃ٣ځ اؾت

ا٪ط ذٹاؾتٻ ثبقٱ ٦ٻ اڂٵ زٸ ثڃت ضا ثٻ قڃٹپ ازثځ ٸ ڂب ٞٯؿٟځ 

قطح ٶٳبڂڃٱ ، َجڃٗځ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثب اڂٵ ٦بض ذٹڂف ؾڃٳبڀ قٗط ٸ 

ظڂجبڂځ ثڃبٴ ضا ٲؿد ٶٳبڂڃٱ، ظڂطا زض پڃچڃس٪ځ قٗط اقبضٺ ټبڂځ اؾت 
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اثٵ ٖٯځ زض اڂٵ . ٦ٻ اظ ټط ٞهبحت ٸ قطح ٸ تٟؿڃطڀ ثٯڃٛتط اؾت

: ضاثُٻ ٲځ ٪ٹڂس

ٶب ٲٵ حځ ٮڃٯځ إڂب ٢ٹٲځ 

٢ٹٲٹا ٶٟبض٠ تڃٳب ٸ َڃب 
اڀ ٲطزٰ ٲب اظ ٢جڃٯٻ ٮڃٯځ ټؿتڃٱ، ثڃبڂڃس ثب ٢جڃٯٿ تڃٱ ٸ َځ »: ڂٗٷځ

اظ ٶٓط اڂٵ ؾرٷٹض ٖبضٜ، ٖبٮٱ « ٦ٹچٿ ٮڃٯځ»زض اڂٷزب « .ٲ٣بَٗٻ ٶٳبڂڃٱ

ٲزطز ٸ ٲخبٮځ ضٸح اؾت ٦ٻ زض آٶزب آتف ٚطاڂعڀ ٦ٻ اٶؿبٴ ضا ثٻ 

ؾٹڀ ٦كٳ٧ف ٸ زض٪ڃطڀ ٲځ ٦كبٶس ٸرٹز ٶساضز، چٷبٶچٻ زض آٶزب 

ٞٹضاٴ ٖٹاَٝ ٸ احؿبؾبت َجڃٗځ اڀ ٦ٻ اٶؿبٴ ضا ؾٹڀ ذكٹٶت ٸ 

ٖبٮٱ ټڃٹٮځ « ٦ٹچٿ ثٷځ تڃٱ»ٸ . قست ټٱ ٲځ ٦كبٶس، زڂسٺ ٶٳځ قٹز

رٽبٴ َجڃٗت، ٸ ٖبٮٱ َجڃٗت ٸ ټڃٹال، اٶؿبٴ ضا ثٻ « ثٷځ َځ»اؾت ٸ 

. ؾٹڀ ٮصتٽبڂځ ٚٯڃّ ٸ زقٳٷځ ٸ ٶٟطت ٲځ ٦كبٶس

قبٖط زض اڂٵ قٗط زٸؾتبٶف ضا تكٹڂ١ ٲځ ٦ٷس تب زض ؾُح  

ثٯٷسڀ اظ اذال٠ ظٶس٪ځ ٦ٷٷس ٸ اظ ٦كٳ٧كٽبڀ ٲبزڀ ٸ ض٢بثتٽب ٸ 

ٮصتٽبڀ ٚٯڃّ حؿځ ٸ تٗهجٽبڀ پؿت زٸضڀ رؿتٻ ٸ ٦ٹقف ٶٳبڂٷس 

تب زاضاڀ ٶٟؽ ٲُٳئٷځ قٹٶس ٦ٻ ټٱ اظ ذبٮ١ ٸ ټٱ اظ ٲرٯٹ٢بت اٸ 

  . ضايځ ثبقس
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:  ٌّر سرٍد 

زض ؾطٸز . پؽ اظ قٗط ٸ ؾرٵ، ټٷط ؾطٸز ٸ تطاٶٻ ٲځ آڂس

ٲځ ٪ٹڂس، ضاظ ؾطثؿتٻ ٸ ٚبٲى ح٣ڃ٣ت ٶٽٟتٻ « ٪ٹتٻ»ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ 

ؾبڂط قٗجٻ ټبڀ  اٮٽبٲځ ثطذبؾتٻ اظ ؾطٸز، ثڃكتط اظ. اؾت

پڃچڃس٪ځ زاقتٻ ٸ غضٞبڂف ثڃكتط اظ پڃچڃس٪ڃٽبڀ قٗطڀ اؾت ، ٸ  ټٷط

.   اظ ټٳڃٷطٸ ؾطٸز قٷٹٶسٺ ضا ثڃكتط اظ قٗط ثٻ ذٹز ٲځ ٦كبٶس

اٲب ٲٹؾڃ٣ځ ٶٟؽ آزٲځ ضا زض ٲطاتت ٪ٹٶب٪ٹٶف ثٻ رٽف ٸ 

ٶٟؽ : ٲب زاضاڀ چٷسڂٵ ٪ٹٶٻ ٶٟؽ ٲځ ثبقڃٱ. حط٦ت ٸاٲځ زاضز

ٚطڂعٺ اڀ، ٶٟؽ ٲٷٓٱ ٸ ٲُٳئٵ، ٶٟؽ ارتٳبٖځ، ٸ ٶٟؽ ثطتط ٦ٻ 

اظ ټٳڃٵ ٮحبِ اؾت ٦ٻ . ثطذځ آٴ ضا ٶٟؽ ٲڃتبٞعڂ٥ ٲځ ٶبٲٷس

زاٶكٳٷساٴ ٲؿٯٳبٴ ټٷ٫بٰ نحجت اظ اح٧بٰ ٣ٞٽځ ٲٹؾڃ٣ځ، ٲځ ثڃٷٷس 

.  ٦ٻ قٷٹٶسپ آٴ زض ٦ساٰ ٲطتجٻ اظ ٲطاتت ٶٟؽ ٢طاض زاضز

اٲب ٲتهٹٞبٴ، ؾطٸز ضا ټٷطڀ ثطتط ٲځ قٳبضٶس ٦ٻ اٶؿبٴ ضا ثٻ 

اثٵ ٖٯځ ٦ٻ ذٹز . ٖبٮٱ ٲخب٬ ضټجطڀ ٦طزٺ ٸ تٹرٻ ثٻ ح٣ڃ٣ت زاضز

: ڂ٧ځ اظ ٲتهٹٞبٴ اؾت زض اڂٵ ضاثُٻ ٲځ ٪ٹڂس

ڂب الئٳځ ٞځ حت اٮٛٹاٶځ 

 ٮٗصضتٷځ ٮٹ ؤثهطت ٲڃـب
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ٲٵ ش٦ط ٲځ ٖصة ٮؿبٶځ 

ٞٯڃص٦طٶٽب ٲٵ ٦بٴ ٖڃـــب 
 

تٹ اڀ ٦ؿځ ٦ٻ ٲطا ثٻ ذبَط زٸؾتځ اٰ ثب زٮطثبڂبٴ » : ڂٗٷځ

ټط ٦ٻ . ضا ثجڃٷځ ٲطا ٲٗصٸض ذٹاټځ زاقت« ٲځ»ٲالٲت ٲځ ٦ٷځ، ا٪ط 

ضا ثط ظثبٴ ٲځ آضز، ظثبٴ ٲٵ قڃطڂٵ ٲځ قٹز، پؽ ټط ٦ؿځ « ٲځ»ٶبٰ 

«  .ضا ثط ظثبٴ آضز« ٲځ»٦ٻ ذؿتٻ ٸ ڂب ثڃٳبض اؾت، ثبڂس اؾٱ 

اڂٵ قبٖط ٲځ ٪ٹڂس ٦ٻ ټط ٦ٻ قٷبذتځ اظ ح٣ڃ٣ت زاضز، 

ؾطٸز، ز٬ ٸ زٲب٘ آزٲځ ضا نڃ٣٭ ٲځ  تٹرٽځ ثٻ ؾطٸز ٶڃع زاضز ظڂطا

زض « ٪ٹتٻ». زټس ٸ ؾٷ٫ڃٷځ ٸ ٦ؿبٮت ٲبزڀ ضا اظ ٸرٹز اٸ ٲځ ظزاڂس

ظڂطا زض آٶزب پٷبټٷ٫بټځ ... ثٻ ؾٹڀ ټٷط ثكتبثڃس : اڂٵ ثبضٺ ٲځ ٪ٹڂس

اٲب ا٪ط ټٷط ثٻ ٲطتجٿ ٲخب٬ ضؾڃسٺ ثبقس، ثسٸٴ . ٲُٳئٵ ذٹاټڃس ڂبٞت

ق٥ ٦ٻ ظڂجبڂځ آٴ ثڃكتط ثٹزٺ ٸ ذٹز پٷبټ٫بټځ آؾٹزٺ تط اظ زاٶف ٸ 

ٞٯؿٟٻ ذٹاټس ثٹز، ظڂطا ٖٯٱ ٸ ٞٯؿٟٻ اظ ضٸڀ ٧ٞط ٸ زٲب٘ پطزٺ ثط ٲځ 

شټٵ ضا ضٸقٵ ٸ زضٸاظٺ ټبڀ  (ٶٳٹٶٻ)زاضٶس، زض حبٮځ ٦ٻ ټٷط ٲخبٮځ 

 . ٢ٯت ؾٯڃٱ ضا ٲځ ٪كبڂس

  
 *      *      *
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:  ٌّر هعواری 

 

ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ اٶسڂكٿ . پؽ اظ اڂٵ ټٷط ٲٗٳبضڀ  ٲځ آڂس

اؾالٲځ زض آؾڃبڀ ٲڃبٶٻ ٸ ذبٸض ٲڃبٶٻ، ا٧ٞبض قط٠ ٸ ٚطة ضا زض ذٹز 

رٳٕ ٶٳٹزٺ اؾت، ټٳڃٷُٹض ټٷط ٲٗٳبضڀ اؾالٲځ ٶڃع زض ٲڃبٴ ٲسٸض 

.  ؾبظڀ قط٢ځ ٸ ظاٸڂٻ تطاقځ ٚطثځ رٳٕ ٦طزٺ اؾت

ٲٗٳبضڀ  زض قط٠، ٖجبضت اظ اق٧ب٬ َجڃٗځ اڀ ثٹز ٦ٻ ثٻ 

٪ٹٶٻء ٲؿتسڂط ؾبذتٻ قسٺ ثٹز ٸ چكٱ ثسٸٴ ټڃچ٫ٹٶٻ ذؿت٫ځ ٸ 

اڂٵ اق٧ب٬ اظ ڂ٧ؿٹ زض اٶؿبٴ آضاٲف . حط٦تځ زض آٴ ؾڃط ٲځ ٶٳٹز

ٲځ اٶ٫ڃرت ٸ حٹاؼ اٸ ضا رٳٕ ٲځ ٶٳٹز ٸ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ثب اٶسڂكٿ 

قط٢ځ ټب ٲٗت٣س ثٹزٶس . ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ زض ٶعز قط٢ځ ټب ټٳبټٷ٫ځ زاقت

٦ٻ ظٲبٴ  ثٻ ٲبٶٷس ٲ٧بٴ ٲؿتسڂط اؾت ، ٸ ٣ٖڃسپ تٷبؾد ذٹز ضڂكٻ زض 

.  اڂٵ اٶسڂكٻ زاقت

اٲب زض ٚطة، ٖٳبضتٽب ضا ثٻ ق٧٭ ظاٸڂٹڀ ٲځ ؾبذتٷس، ڂٗٷځ 

آٴ ضا ظاٸڂٻ ٲځ زازٶس، ٸ ؾبذتٳبٴ ټب اظ اق٧ب٬ پڃچڃسٺ ٸ ٲرٯٹٌ 

ٸ َجڃٗځ . ٲخٯج ټب ٸ ٲطثٕ ټب ٸ ظٸاڂبڀ حبزٺ ٸ ٲٷٟطرٻ ؾبذتٻ قسٺ ثٹز

ثٹز ٦ٻ اڂٵ اق٧ب٬، ٶٟؽ اٶؿبٶځ ضا ثٻ رٽف آٸضز ٸ قٹ٠ رؿتزٹ ٸ 
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اڂٵ ٲٹؾڃ٣ځ ربٲس . تٟحم ٸ ؾرت٧ٹقځ ٲبزڀ ضا زض آٴ ثڃٷ٫ڃعز

، ثط ذالٜ ٲٹؾڃ٣ځ انٯځ ، اقبضٺ اڀ ثٻ ح٣ڃ٣ت «ڂٗٷځ ټٷط ٲٗٳبضڀ»

ٶساضز، ٸٮٹ ٦ٻ ٪بټځ زض ٶعز قط٢ځ ټب اقبضٺ ثٻ پبضٺ اڀ اظ ح٣بڂ١ ٶڃع 

زاضز ٦ٻ ٲځ تٹاٴ اټطاٰ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٲخب٬ ش٦ط ٶٳٹز ٦ٻ اقبضٺ ثٻ ذٯٹز 

 .ٸ ربٸزاٶ٫ځ زاضٶس

 اٲب اؾالٰ زض ٲڃبٴ ټٷط ٲٗٳبضڀ  ٲؿتسڂط ٸ ظاٸڂٻ زاض رٳٕ  

ٶٳٹز ظڂطا ٲځ ذٹاټس تب ثط اٶسڂكٿ ٞطزڀ ٸ رٳٗځ نجٛٿ ٖڃٷځ ٸ 

ظڂطا . ٲٹيٹٖځ ثركس، ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ ٲزؿٳٻ ضا تجسڂ٭ ثٻ ضؾٱ ٶٳٹز

ٲځ ٪ٹڂس ٶؿجت ثٻ ٲزؿٳٻ ټبڀ تطاقڃسٺ « ټڃ٫٭»ضؾٱ ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ 

ٸ اڂٵ ثٻ ذبَط آٶؿت ٦ٻ ٲزؿٳٻ زاضاڀ . قسٺ ، ثٻ ٲخب٬ ٶعزڂ٧تط اؾت

ټٳچٷبٴ اؾالٰ ټٷط ضؾٱ ضا اظ . ؾٻ ثٗس اؾت ٸٮځ ضؾٱ تٷٽب زٸ ثٗس زاضز

ت٣ٯڃس َجڃٗت ثٻ ذسٲت ازة ٸ تٗجڃط ٲٗبٶځ ٦كبٶسٺ اؾت، ٸ اٶٹأ 

٪ٹٶب٪ٹٶځ اظ ذٍ ٸ ضؾٱ ٸ ٶٹقتٻ ټبڀ ز٬ اٶ٫ڃع ضا اڂزبز ٶٳٹزٺ ٦ٻ 

ثب اڂٵ ٦بض ذٹڂف ٢ٷس زض زټبٴ ؾرٵ ٸ ؾطٲٻ زض چكٱ قٗط ٪صاقتٻ ٸ 

ثب ذُٹٌ ؾبذتٳبٴ ټٳبټٷ٩ قسٺ ٸ اظ ٲخب٬ ثٻ قڃٹٺ اڀ ثؿڃبض ٦ٹتبٺ ٸ 

 .ٲٷبؾت تطرٳبٶځ ٦طزٺ اؾت
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ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ضؾبٲځ  زض ٲحطاة اؾالٰ ؾط ذٱ ٶٳٹز، زڂسٺ قس 

٦ٻ ټٳٷٹاڂځ ثب ٲزؿٳٻ ټب ضا ٦ٷبض ٪صاقتٻ ٸ زض ٦ٷبض ؾرٵ ٸ ٲٹؾڃ٣ځ 

ٸ ټٳڃٵ . ٸ ټٷط ٲٗٳبضڀ اڂؿتبزٺ ٸ ٲٹؾڃ٣ځ اڀ قس ؾب٦ٵ ٸ ٚڃط ربٲس

َٹض ٲٹؾڃ٣ځ ثٻ ٢طآٴ اڂٳبٴ آٸضز، ٸ ٲب ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ثٻ تالٸت ٢بضڀ 

٪ٹـ ٞطا -  ٦ٻ ذساٸٶس ثڃبٲطظزـ- ثعض٨ ٶٹضاٮسڂٵ ٲحٳس ضٞٗت 

ضٶڃٵ نساڀ آؾٳبٶځ اٸ ، ح٣ڃ٣ت ضا  ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ ٲځ زټڃٱ ، احؿبؼ

تالٸتٽبڀ ربٸڂساٴ اٸ ثٻ نٹضت ٲؿت٣ڃٱ ثٻ . ٲربَت ٢طاض زازٺ اؾت

ٲخب٬ اٖالڀ ٲب نٗٹز ٶٳٹزٺ ٸ ٲب ضا ثٻ ثبالتطڂٵ ٶ٣ُٿ ٲٗطاد ٸ ٲ٣بٰ 

. ٲحٳٹز ٲبٴ ثبال ٲځ ثطز

 اضؾُٹ ثٻ پڃطٸڀ اظ  زٸ پڃك٧ؿٹت ذٹڂف اٞالَٹٴ ٸ ؾ٣طاٌ 

ټٷط ت٣ٯڃس َجڃٗت اؾت، ٸ اٞالَٹٴ اظ اڂٵ ټٱ زٸضتط ضٞتٻ ٸ : ٲځ ٪ٹڂس

ثٻ اڂٵ ٶتڃزٻ ٲځ ضؾس ٦ٻ ٲٹرٹزات َجڃٗځ ٶؿرٿ ٸ ت٣ٯڃس ٲخ٭ اٶس، 

پؽ ټٷط ٶٓط . ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ ټٷط ٶؿرٻ ٸ ت٣ٯڃس ٲٹرٹزات َجڃٗځ اؾت

ا٪ط ټٷط ت٣ٯڃس . ثٻ ٣ٖڃسپ اٞالَٹٴ زٸثبض زٸض تط ٸ پبڂڃٵ تط اظ ٲخب٬ اؾت

َجڃٗت ثبقس، زض آٴ نٹضت ضؾٱ ٞٹتٹ٪طاٞځ ثبڂس ظڂجبتطڂٵ ٲحهٹ٬ 

ټٷط ٶٻ ، ثٯ٧ٻ ٦بضڀ ٲڃ٧بٶڃ٧ځ ٸ  ، ټٷطڀ ثبقس، زض حبٮځ ٞٹتٹ٪طاٞځ

ا٪ط ټٷط ت٣ٯڃس ثبقس، پؽ چطا َجڃٗت ضا ثطٸڀ . تٟبٖٯځ ٦ڃٳڃبٸڀ اؾت
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ٮٹحٿ ربٲسڀ ٲځ ٦كڃٱ، زض حبٮځ َجڃٗت ثب تٳبٰ حڃبت ٸ تزٯځ ٸ 

. ظڂجبڂځ ذٹز زض ثطاثط چكٳبٴ ٲب ٢طاض زاضز

پؽ ټٷط اظ ٶٓط ٲب ، ت٣ٯڃس اظ َجڃٗت ٶٻ؛ ثٯ٧ٻ ٶ٣س َجڃٗت ٸ 

.  رجڃطپ ظٶس٪ځ اؾت

ٲب ٢ج٭ اظ آٶ٧ٻ ٸاضز ظٶس٪ځ ٲسٶځ قٹڂٱ، ٚطاڂع ٲب زاضاڀ 

ٞٗبٮڃتځ ٶڃطٸٲٷس ٸ ٦كٳ٧كځ قسڂس ثطاڀ ثسؾت آٸضزٴ ٚصا ثٹزٺ ٸ 

ثؿٹڀ رٷؽ ٲربٮٝ ٦كف زاقتٻ ٸ اظ ذٹز ٸ ذبٶٹازپ ذٹڂف زٞبٔ 

اٲب پؽ اظ ٪ؿتطـ ٲسٶڃت زٺ زض نس آٴ ٞٗبٮڃت ٸ . ٲځ ٶٳٹز

ٲب زض ظٶس٪بٶځ ٲسٶځ ذٹڂف ټٱ ٚصا . ٦كٳ٧ف ټٳڃك٫ځ ثب٢ځ ٶٳبٶس

ٸ ټٱ رٷؽ ٲربٮٝ ضا زض ظڂط ؾ٣ٝ ذبٶٹازپ ذٹڂف ٲځ ڂبثڃٱ ، 

ؾطثبظاٴ اٲٷڃت ٸ اضتف ٲؿئٹٮڃت زٞبٔ اظ ٲب ضا زاضٶس ٸ ٲب زض  چٷبٶچٻ

آڂب . اٲتساز قت ٸ ضٸظ ثب ذبَط آؾٹزٺ، ذٹاة ٸ اؾتطاحت ٲځ ٶٳبڂڃٱ

ٚطڂعٺ ټب ثٻ ذٹاة ضٞتٻ، ٸ قٗٯٻ ټبڀ آٴ ذبٲٹـ ٸ ٞٗبٮڃت قبٴ 

ٚطڂعٺ ٶٻ،  ٲځ ذٹاثس ، ٶٻ ذبٲٹـ ٲځ قٹز ٸ . ٲتٹ٢ٝ ٪كتٻ اؾت؟ ٶٻ

ٶٻ ٞٗبٮڃتف ٲتٹ٢ٝ ٲځ ٪طزز، ٸٮځ ظٲبٶځ ٦ٻ ٲب اظ ثرف ثعض٨ 

ٞٗبٮڃت ٚطڂعٸڀ ذٹڂف ثځ ٶڃبظ قسڂٱ، اڂٵ ٲزٳٹٖٿ ٲٽٳ٭ ثٻ ؾٹڀ 

اڂٵ ٖٯٹٰ ٸ ٞٷٹٴ . زاٶف ٸ ټٷط ضخ ٶٳٹزٺ ٸ زض آٴ اضت٣ب ٲځ ٶٳبڂٷس
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چڃعڀ رع ٖٳٯڃٿ ٲتؿبٲځ ثٻ ٦بض اٶساذتٵ ٞٗبٮڃت ٚطاڂع ٲٽٳ٭ ٸ شذڃطٺ 

.  قسٺ زض ٲب ٶڃؿت

ثُٹض ٶٳٹٶٻ، ث٣بڂبڀ ٚطڂعپ رؿتزٹڀ ٚصا ثٻ ٖٯٹٰ اؾت٣طاڂځ 

اضت٣ب ٶٳٹز ، ٸ ث٣بڂبڀ ٚطڂعپ  ذهٹٲت ٸ زٞبٔ ثٻ ټٷط رٷ٩ ٸ 

ٸ ث٣بڂبڀ ٶڃطٸڀ ٚڃط ٞٗب٬ ٚطڂعپ . ٲؿبث٣بت ٪ٹٶب٪ٹٴ نٗٹز ٦طز

.  رٷؿځ ثٻ ټٷط ټبڀ ظڂجب ضٸڀ آٸضز

ا٪ط ټٷط زض شات ذٹز ٞٗبٮڃت ٸ نٹضت ثطڂٵ ٸ پب٦ڃعپ ٚطڂعپ 

رٷؿځ اؾت، پؽ ثط ٲب اؾت ٦ٻ آٴ ضا زض ضاٺ اضت٣ب ٸ پڃكطٞت ٸ تع٦ڃٿ 

ثٻ ٦بض ثطڂٱ؛ ٶٻ آٶ٧ٻ آٴ ضا تب زٸضٺ ټبڀ ٸحكت حڃٹاٶځ ثٻ ٣ٖت ظزٺ 

ٸ ڂب اڂٷ٧ٻ زض ضاٺ ٪ؿتطـ  ٚطاڂع ؾط٦ف ٸ ٮ٫بٰ ٪ؿڃرتٻ ثٻ ٦بض ثطڂٱ 

  .

ثطڂٵ  (ثٻ يٱ ٲڃٱ ٸ حبء)ټٷطٲٷس ح٣ڃ٣ځ ٦ؿځ اؾت ٦ٻ ثٻ ٲخ٭ 

ثٻ َٹض ٲخب٬، ضؾبٰ ٲخبٮځ ٦ؿځ اؾت ٦ٻ ټٱ ذٹز ٸ . ذٹڂف ثبٸض زاضز

ټٳچٹ ضؾبٲځ َجڃٗت ضا ثٻ ٶ٣س . ټٱ آٞطڂٷف ضا زض آئڃٷٿ ٲخب٬ ٲځ ثڃٷس

ٲځ ٦كس چٹٴ ٲخب٬ زض ٶٓطـ ٶؿجت ثٻ ټط چڃعڀ ثطتط ٸ ٖبٮځ تط ٸ 

اٸ ثٻ اڂٵ ٲحڃٍ ٢بٶٕ ٶڃؿت ٸ اظ ټٳڃٷطٸ ٲځ ذٹاټس ٦ٻ . ظڂجب تط اؾت

ٲحڃُځ ټٳبټٷ٫ٷتط ثٻ اٶسڂكٻ ٸ ذڃبٮف ٸ ٲُبث١ تط ثٻ ٲخب٬ ذٹڂف 

چٷڃٵ ټٷطٲٷسڀ رٽبٴ ضا ثب ٲخب٬ ذٹزـ ٲ٣بڂؿٻ ٲځ ٶٳبڂس ٸ . ثڃبٞطڂٷس
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اڂٵ َجڃٗځ اؾت رٽبٶځ ٦ٻ ؾبذتٿ زؾت ٸ اضازپ اٸ ٶڃؿت ثب آٲب٬ 

اٸ ٲځ ذٹاټس رٽبٶځ آٞطڂٷس ٦ٻ ثتٹاٶس ثب ٦ٳب٬ . ٲخبٮځ اٸ تٹا٣ٞځ ٶساضز

ټٷطٲٷس زض رٽبٴ ټٷط ذٹڂف ٦ٻ ؾبذتٿ . آضاٲف زض آٴ ثؿط ثطز

اٶ٫كتبٴ ٖبَٟٻ ٸ ذڃب٬ ٸ ٢طڂحٻ ٸ تهٹض ذٹزـ ٲځ ثبقس، ظڂؿت ٲځ 

ء ثٽب ) قبٖطڀ ٞبضؾځ. ٦ٷس ٸ اڂٵ رٽبٴ ح٣ڃ٣ځ اٸ ثٻ حؿبة ٲځ آڂس

 :٪ٹڂس (قڃد ثٽبڂځاٮسڂٵ  ٲحٳس ثٵ حؿڃٵ اٮٗبٲٯځ ٲٗطٸٜ ثٻ 

 پط ٸؾٹؾٻ ء٦بٶسضڂٵ ٸڂطاٶٻ

ز٬ ٪طٞت اظ ذبٶ٣بٺ ٸ ٲسضؾٻ 

ٖبٮٳځ ذٹاټٱ اظ اڂٵ ٖبٮٱ ثٻ زض 

تب ثٻ ٦بٰ ز٬ ٦ٷٱ ذب٦ځ ثٻ ؾط 
ټٷطٲٷس ٸ٢تځ اظ رٽبٴ ذٹزـ ذؿتٻ ٲځ قٹز زؾت ثٻ 

آٞطڂٷف رٽبٴ ذٹزـ ٲځ ظٶس تب زض آٴ آؾٹزٺ ظڂؿت ٶٳٹزٺ ٸ ټٷط اٸ 

ثڃس٬ قبٖط ثعض٨ ٞبضؾځ . آقڃبٶٻ اٲطٸظ ذٹزـ ٸ ٦بخ آڂٷسپ ٲب ثبقس

: ظثبٴ  زض اڂٵ ضاثُٻ ٲځ ٞطٲبڂس

 زضټبڀ ٞطز ٸؼ ٸا ثٹز اٲطٸظ

 اظ ثځ زٲبٚځ ٪ٟتڃٱ ٞطزا
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ټٷطٲٷس ضٶذ ٲځ ثطز ٸ اٞؿٹؼ ٲځ ذٹضز ظڂطا زض ٞٗبٮڃت 

تٹٮڃسڀ ذٹز ت٣هڃط ضٸا زاقتٻ ٸ زض اڂزبز رٽبٴ ح٣ڃ٣ځ ذٹڂف ٦ٻ 

.  ثطاڂف ٲٷبؾت اؾت ٦ٹتبټځ ٶٳٹزٺ اؾت

٧ٖبؾځ ٦ٻ ضٸز ٶڃ٭ ضا تطؾڃٱ ٲځ ٶٳبڂس، ا٪ط ٖال٢ٻ زاقتٻ 

. ثبقس ٦ٻ اظ َجڃٗت پڃطٸڀ ٶٳبڂس پؽ ثبڂس ٧ٖؿځ ضٶ٫ڃٵ اظ ٶڃ٭ ثطزاضز

ٸٮځ ضؾبٰ ٲځ ذٹاټس ٦ٻ َجڃٗت ٸ ٲحڃُځ ضا ٦ٻ ثطاڂف ؾبظ٪بض 

ٸ زض ٖڃٵ ٸ٢ت ٦ٹقف ٶٳبڂس تب آٴ ضا رجڃطٺ . ٶڃؿت ثٻ ٶ٣س ٦كس

ٶٳٹزٺ ٸ ثط ٲجٷبڀ ٲخب٬ ٸڂػپ ذٹزـ انالح ٶٳبڂس تب ثطاڀ ظٶس٪ځ 

اظ ټٳڃٷطٸ ٶڃ٭ ضا ثٻ ضٶ٩ ٲٹضز پؿٷس . ٦طزٶف ٲٷبؾت ٸا٢ٕ قٹز

. ٶٳبڂسذٹزـ ٸ ثٻ پٽٷبڂځ ٦ٻ ثب ترڃ٭ اٸ ؾبظ٪بض اؾت، تطؾڃٱ ٲځ 

ثبقس ٸ اظ « ٲبظٸذڃعٰ»ٸ ڂب « ؾبزڂعٰ»ضؾبٰ ٲځ تٹاٶس ٲجتال ثٻ ثڃٳبضڀ 

 ٸ ټٳڃٷطٸ نرطٺ ټبڀ تڃع ٸ ڂب ٪طزاثٽبڀ ٖٳڃ٣ځ ضا زض ٶڃ٭ ٶ٣ف ٦ٷس

ڂب ټٱ اڂٷ٧ٻ ظٸض٠ ټبڂځ ضا ضؾٱ ٶٳبڂس ٦ٻ زض حب٬ ؾطٶ٫ٹٶځ ٸ ٚط٠ 

قسٴ اٶس ٸ ڂب ٖٳبضتٽب ٸ زضذتٽبڀ ؾبح٭ آٴ ضا ثطزاضز ٸ زض ٖٹو 

آٞتبثځ ٪طٞتٻ ٸ زض حب٬ ٚطٸة ضا ضؾٱ ٶٳبڂس ٦ٻ ضؾبٰ ضا ثب ذؿت٫ځ ٸ 

٪ٹڂځ اڂٷ٧ٻ ضؾبٰ ټٱ ٢سضت ٸ ټٱ اضازٺ . پڃكبٶځ تطقځ ٸزأ ٲځ ٶٳبڂس

زاضز تب ثط ٲجٷبڀ ٲخب٬ ذٹزـ، آٞتبة ضا زض حبٮځ تطؾڃٱ ٶٳبڂس ٦ٻ ثط 

اٸ ثط ٲجٷبڀ . ؾط تپٻ اڀ نٷٗتځ زض ٦ٷبض ٶڃ٭ چٹثٿ زاضڀ ضا ٢طاض زټس
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٪طاڂكٽبڀ َجڃٗځ ٸ ترڃالت ذٹڂف ٲځ تٹاٶس ٶڃٯځ آضاٰ ثب ضٶ٫ٽبڀ 

ضٸقٵ ٸ ٪ٯٽبڀ تبظٺ ضؾٱ ٶٳبڂس ٦ٻ ثط ضٸڀ نٟحٿ پب٤ ٸ آضاٰ آٴ، 

٦كتځ ټبڂځ تعڂڃٵ قسٺ، ٢طاض زاقتٻ ٸ ٪طٸټځ اظ زذتطاٴ ٸ پؿطاٴ 

رٹاٶځ ٦ٻ ٮجبؾٽبڀ قڃ٥ ٸ ضٶ٫ڃٷځ ثٻ تٵ زاضٶس ٸ ټٳٻ زض حب٬ ض٢م 

ٸ ٶٹاذتٵ ٲٹؾڃ٣ځ زڂسٺ ٲځ قٹٶس ، ٸ ذٹضقڃس ټٱ ثب تجؿٳځ ٪طٰ زض 

 . ٲحٟ٭ ؾطٸض ٸ َطة اڂكبٴ ، ٲكبض٦ت ٲځ ٶٳبڂس
  

پؽ ټٷط ٲٷس ثط ٲجٷبڀ ٲخب٬ آٞطڂٷٷسٺ اـ ، ٶرؿتڃٵ ٦ؿځ اؾت 

٦ٻ ظٶس٪ځ ضا تزسڂس ٲځ ٶٳبڂس ٸ ٲحڃٍ ضا انالح ٲځ ٦ٷس ٸ تٹاٶبڂځ 

ټٷطٲٷساٴ . اڂٵ ضا زاضز ٦ٻ ٲب ضا ثٻ رٽبٶځ ثٽتط ٸ ٲٷبؾجتط ضټجطڀ ٦ٷس

ٲبٶٷس ٪طٸټځ ٦ٻ ضاټځ ضا ٲځ ٦ٹثٷس، زض ح٣ڃ٣ت زض ټب ضا ٲځ ٪كبڂٷس 

« غٸ٬ ٸضٴ »ٸ ضاٺ ټب ضا زض ثطاثط ٲب ټٳٹاض ٲځ ؾبظٶس ، ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ 

.  ضاٺ ٲب ضا ثؿٹڀ ًٞب ٸ غضٞٷبڀ زضڂب ټب ثبظ ٶٳٹز

قبٖط ظٲبٶځ ٦ٻ زض تهٹڂط چطا٪بٺ ټب ٸ تپٻ ټب ٸ ٶٽط ټب ٲجبٮٛٻ 

اٸ ټٷ٫بٲځ ٦ٻ . ٲځ ٶٳبڂس زض ح٣ڃ٣ت، َجڃٗت ضا رجڃطٺ ٸ ٶ٣س ٲځ ٶٳبڂس

قبټځ ضا ٲسح ٶٳٹزٺ ٸ اٸ ضا زض ذٯٗت ٞطقتٻ اڀ ت٣سڂٱ ذٹاٶٷسٺ اـ 

ٲځ ٶٳبڂس، زض ح٣ڃ٣ت ٚطاڂع ٲب ضا ٶ٣س ٶٳٹزٺ ٸ قرهڃتٽبڀ ٲب ضا ثب 

ثٻ ټٳڃٵ ق٧٭ ټٳبٴ ٲزؿٳٻ . اٸنبٜ ٞطقت٫بٴ رجڃطٺ ٲځ ٶٳبڂس
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زض ز٬ قٽط « ٲڃساٴ ضٲؿڃؽ»تطاقځ ٦ٻ تٷسڂؽ ضٲؿڃؽ زٸٰ ضا زض 

٢بټطٺ تطاقڃسٺ اؾت ، ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ثٻ ٲخب٬ ذٹزـ ٲځ ٶ٫طز ٸ ؾپؽ 

آٴ ضا ثب ضٸاٴ آٴ ٞطٖٹٴ رجبض ٸ ؾط٦ف ٲ٣بڂؿٻ ٲځ ٦ٷس ، اٸ زض 

ح٣ڃ٣ت ٢بٲت َجڃٗځ اٸ ضا زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ضٸاٴ ٶڃطٸٲٷس اٸ ٶ٣س ٲځ ٶٳبڂس 

ټٷطٲٷسڀ ٦ٻ . ٸ ثسڂٷٹؾڃٯٻ اٸ ضا ثب اڂٵ اثٗبز ٪ؿتطزٺ ، رجڃطٺ ٶٳځ ٶٳبڂس

ڂ٥ پبزقبٺ ؾتٳ٫ط ٸ ؾط٦ٹث٫ط ضا ثٻ ق٧٭ قڃطٸ ثٻ حزٱ ٦ٹټځ ٲځ 

تطاقس ، زض ح٣ڃ٣ت ؾبذتٳبٴ ٦ٹچ٥ رؿٳځ اٸ ضا زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ضٸح 

ٶڃطٸٲٷسـ ٶ٣س ٲځ ٶٳبڂس، ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ قٳب زض ٲزؿٳٿ اثٹاٮٽٹ٬ 

.  ٲكبټسٺ ٲځ ٶٳبڂڃس

پؽ اټطاٰ ٸ ٞطٖٹٶٽبڀ ٲٹٲڃبڂځ قسٺ ٸ ؾٟڃٷٻ ټبڀ آٞتبة ټٳٻ 

ٸ ټٳٻ چڃعڀ رع ٶ٣س ظٶس٪بٶځ ٞٷب پصڂط ٸ تالقځ زض رٽت رجڃطپ آٴ 

ټٳڃٵ ٶ٣س ٞٷب قسٴ ٸ رجڃطپ ربٸزاٴ ظڂؿتٵ، . ثب ربٸزاٴ ظڂؿتٵ ٶڃؿت

ضاٺ ٲرٯس قسٴ ضا ثطاڀ نالح اٮسڂٵ اڂٹثځ ٸ ٲحٳٹز ٚعٶٹڀ ٶڃع 

 . ٪كٹزٶس، اٲب ثٻ قڃٹٺ اڀ ٲتٟبٸت

ټٷطٲٷس ٲؿٯٳبٴ ثٻ ح١ اٮڃ٣ڃٵ ٲځ زاٶس ٦ٻ ټٷط ثطذالٜ تهٹض 

اضؾُٹ،  ت٣ٯڃس َجڃٗت ٶڃؿت ، ٸ ٶٻ ټٱ ؾبٖت تڃطڀ ٸ ذٹق٫صضاٶځ 

. ٲحى اؾت َٹضڀ ٦ٻ ٪طٸٺ زڂ٫طڀ اظ ٶٹڂؿٷس٪بٴ تهٹض ٲځ ٦ٷٷس

ثٯ٧ٻ ټٷط اظ زڂس٪بٺ اٶؿبٴ ٲؿٯٳبٴ، ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ ټٷ٫بٰ پڃساڂف 
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ٶرؿتڃٵ آٴ رجڃطپ ٞٗبٮڃت ٚڃط يطٸضڀ ٚطڂعپ رٷؿځ ضا ٲځ ٶٳٹز، 

ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ تب ټٷٹظ ټٳبٴ َجڃٗت رجطاٴ ٦ٷٷسٺ ٸ ٲٽبض٪ط ٚطاڂع 

پؿت ضا حّٟ ٶٳٹزٺ ٸ ٶڃطٸټب ٸ آثكبض ټبڀ ٪طٰ ٸ  ذڃعقٽبڀ ؾط٦ف 

.  آٴ ضا ثٻ ٦بٶبٮٽبڀ ذڃط ٸ ضٸظٶٻ ټبڀ ٶٹض، ضټجطڀ ٲځ ٶٳبڂس

قبٖط ح٣ڃ٣ځ ٦ٻ قب٪طز ذسا ثٻ حؿبة ٲځ آڂس، ٞٗبٮڃت 

ايبٞځ ٚطاڂع ضا ٦ٻ ٲؿبحتځ ثڃكتط ٸ ٪ؿتطزٺ تط اظ ٢ٯٳطٸ َجڃٗځ ٸ 

ٲكطٸٔ ذٹز ضا احتٹا ٲځ ٶٳبڂس زض ٲؿڃط ٶ٣س َجڃٗت ٸ ظٶس٪ځ، 

اؾت٣بٲت زازٺ ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ترڃ٭ ٸ زض پطتٹ ٲخب٬ ذٹڂف ٶٳٹٶٿ 

زٮ٧ف ٸ رسڂسڀ اظ ٲحڃٍ َجڃٗځ ٸ ارتٳبٖځ ٲب ضا تطؾڃٱ ٶٳٹزٺ ٸ 

اڂٵ زض ح٣ڃ٣ت ؾٷت . آٴ ضا زض ثطاثط ٣ٖ٭ ٸ اٶسڂكٿ ٲب ٢طاض ٲځ زټس

 .   ظٶس٪ځ ثطتطڀ اؾت ٦ٻ ضٸ ثؿٹڀ ٦ٳب٬ ال ڂتٷبټځ زاضز

ٲٵ اظ ٚطاڂع ذسازازڀ ٦ٻ ذساٸٶس ح٧ڃٱ زض ٸرٹز ٲب ثٻ 

ٚطاڂع زض ح٣ڃ٣ت اٲط ٢ٹت ٸ . ٸزڂٗت ٶٽبزٺ اؾت اٶ٧بض ٶٳځ ٦ٷٱ

حطٸت ٲب اٶس ٦ٻ ٣ٖ٭ اڂؿتبزٺ ضا ثب َجڃٗت ذٹڂف ثٻ حط٦ت ٲځ آٸضز 

. ٸ اٶسڂكٻ ضا ٦ٻ ٶڃبظٲٷس تحطڂ٥ ٦ٷٷسٺ اڀ اؾت ثٻ رٽف ٸا ٲځ زاضز

اڂٵ ٪ٹټط ٶرؿتڃٵ ٖٯٹٰ ٸ ٞٷٹٴ ٲب ٸ احؿبؾبت ثطڂٵ ٲب چٹٴ ٚڃطت 

زڂٷځ ٸ ٢ٹٲځ ٸ ٲٯځ ثٻ قٳبض ٲځ ضٸز، ثٻ قطٌ آٶ٧ٻ زض ٲؿڃط تٗبٮځ ٸ 

.  تع٦ڃٻ ؾڃط ٶٳبڂس
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ٲٵ ټٳبٶُٹضڀ ٦ٻ ٲربٮٝ اٶسڂكٿ ٦كتٵ ٸ ٦ٷبض ٪صاقتٵ ٸ 

ظڂطپب ٦طزٴ ٚطاڂع ټؿتٱ، ثٻ اڂٵ ثبٸض ټؿتٱ ٦ٻ ٢ت٭ ٸ ٶبثٹزڀ ٚطاڂع اظ 

ڂ٧ؿٹ ثٻ ٲٗٷځ ٢ت٭ ٸ ٶبثٹزڀ اٶؿبٶڃت  ٸ ٲط٨ ٖٯٱ ٸ ٖٹاَٝ ثطڂٵ 

اذال٠ ٖبٮځ اٶؿبٶځ اؾت ٸ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ثٻ ٲٟٽٹٰ اڂزبز ٣ٖسٺ ټبڀ 

ٲب ٲؿئٹٮڃت زاضڂٱ تب ٚطاڂع ذٹڂف ضا تطثڃت . ٪ٳطاٺ ٦ٷٷسٺ ٲځ ثبقس

:  ذساٸٶس ٲځ ٞطٲبڂس. ٶٳٹزٺ ٸ آٴ ضا زض پطتٹ ٖٯٹٰ ٸ ٞٷٹٴ تع٦ڃٻ ٶٳبڂڃٱ 

٢َسٕ ؤَْٞٯَحٓ ٲٓٵ . َٞإَٮْٽٓٳٓٽٓب ُٞزٔٹضٓټٓب ٸٓت٣َْٹٓاټٓب . ٸٓٶَْٟؽٍ ٸٓٲٓب ؾٓٹَّاټٓب )

 10-7: الشوس  (.ٸ٢َٓسٕ ذَبةٓ ٲٓٵ زٓؾَّبټٓب. ظ٦َّٓبټٓب 

ؾپؽ . ؾٹ٪ٷس ثٻ ٶٟؽ ٸ آٴ ٦ؽ ٦ٻ آٴ ضا زضؾت ٦طز» 

٦ٻ ټط ٦ؽ آٴ ضا . اـ ضا ثٻ آٴ اٮٽبٰ ٦طز پٯڃس٦بضى ٸ پطټڃع٪بضى

اـ ؾبذت ٢ُٗب  ٸ ټط ٦ٻ آٮٹزٺ. پب٤ ٪طزاٶڃس ٢ُٗب ضؾت٫بض قس

«. زضثبذت

 *      *      *

زض پبڂبٴ اظ ټٳٻ ثطازضاٴ ٸ ذٹاټطاٴ ذٹڂف تك٧طٞطاٸاٴ 

ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ ذبَط اڂٷ٧ٻ َٹالٶځ حطٜ ظزٰ ٸ ثبٖج يڃبٔ ٸ٢ت 

٪طاٶجٽبڀ قٳب قسٰ ٸ ؾرٵ ؾٷ٫ڃٷځ زض اڂٷزب ثطاڀ تبٴ اٮ٣ب ٶٳٹزٰ، 

. پٹظـ ٲځ َٯجٱ
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اڂٵ ضا ٲؿئٹٮڃت ذٹڂف ٲځ پٷساضٰ تب زض اڂٵ ٲٷبؾجت ذزؿتٻ 

اظ ضټجطاٴ اٶ٣الة رٹاٴ ٸ ثڃساض ٦كٹض ثطازض ٲهط ، ټٳبٴ رٹاٶبٶځ ٦ٻ 

ثٻ پطٸضز٪بض قبٴ اڂٳبٴ آٸضزٶس ٸ ذساٸٶس اڂكبٴ ضا زض اٲط تزسڂس 

چٷبٶچٻ تالقٽبڀ . اذٹت اؾالٲځ، ضٸقٷبڂځ ثركڃس، تك٧ط ٶٳبڂٱ

ثعض٨ ثطازض ٸاضؾتٻ اٰ آ٢بڀ اٶٹض اٮؿبزات ضا اظ نٳڃٱ ٢ٯت قبڂؿتٿ 

اٸ زض ح٣ڃ٣ت اٲط ٶد ظضڂٷځ اؾت ٦ٻ ٲب ضا ثٻ ؾبڂط . ؾتبڂف ٲځ زاٶٱ

.   ثطازضاٴ ٲب چٻ ٖطة اٶس ٸ چٻ ٖزٱ،  پڃٹٶس ٲځ زټس

 پ اهلل ٸ ثط٦بتٻٸاٮؿالٰ ٖٯڃ٧ٱ ٸ ضحٳـ

 

*      *      * 

اظ ذٹاٶٷس٪بٴ ٖعڂع تٳٷب زاضٰ تب ثٻ ٶ٣س ٲحتٹڂبت :یادداشت

ټٷط ٶٻ » : اڂٵ ؾرٷطاٶځ ، ذهٹنب ثٻ اڂٵ ٶ٣ُٻ ثپطزاظٶس ٦ٻ ٲځ ٪ٹڂس

ت٣ٯڃسڀ اظ َجڃٗت اؾت ٸ ٶٻ ؾط٪طٲځ ٸ ؾبٖت تڃطڀ، ثٯ٧ٻ ټٷط ٶ٣س ٸ 

اڂٵ ٶٓط ذبل ٸ ٲٷحهط ثٻ ٞطز « .رجڃطپ َجڃٗت ٸ ظٶس٪ځ ٲځ ثبقس

.  ذٹزٰ ټؿت ٦ٻ اظ ٲجبزڀ زڂٵ ٸ اذال٠ ثطاڂٱ اٮٽبٰ قسٺ اؾت

  
                                        

 
*** 
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 أثر اإلسالم

 فى 

 العلوم والفنون

 

 

العالمة صالح الدٌن السلجوقی 
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 بس  ا  الرحم  الرحس  

بناتی أخواتی و : و فی الدٌن . آنساتی، سٌداتی، و سادتی

 !إخوانی 

ٌقولون إن اإلسالم جاء فى عصر مظلم كان على فترة من 

وفى الحقٌقة إن اإلسالم جاء فى حٌنه، فى . العقٌدة والفكر والعمل

زمن كان دوامة لألفكار والعقابد المتضاربة والمتضادة، وإعصاراً 

. لألعمال المختلفة اإلتجاه

ما هو اإلله؟ وما عالقته بالعالم؟ وما هى النسبة والقرب 

هذه كلها من األمور التى تحدد . والبعد بٌن الطبٌعة وما بعد الطبٌعة

. أسس الفلسفة

ما هو الدٌن؟ هل الدٌن رابطة سرٌة خفٌة من العقٌدة والتؤمل 

بٌن اإلنسان وبٌن هللا؟ أم هو موسوعة ضخمة من المسبولٌات 

النظرٌة والعملٌة، الفردٌة منها واالجتماعٌة على ضوء المبادئ عند 

هللا وعند الضمٌر وعند الشرابع وعند المجتمع؟ 
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ما هو اإلنسان بكٌانه وخلقه وذاته؟ هل هو ثنابى التركٌب 

مإلؾ من الخٌر والشر؟ أم هو خٌر بفطرته والشر طارئ علٌه، مما 

   ٌعٌن المبادئ للعلوم القانونٌة ؟

وما . ماهً المعرفة؟ هل هً ذاتٌة صرفة أو موضوعٌة بحتة

هو الفكر ؟ هل نستدل من الجزبً الى الكلً ومن المعلول الى العلة 

، أم بالعكس مما ٌوجه السٌر والكسب للمعلوم؟ 

وماهو الفن ؟ هل الفن تقلٌد للطبٌعة ومحرك للؽرابز ؟ أم هو 

مثالً ٌشٌر الى الحقٌقة وٌعبر عن المثال، أم هو نقد وفً الوقت 

نفسه جبران الطبٌعة والمحٌط والحٌاة ؟ 

هذه كانت اسبلة مصدرها الٌونان والرومان واالسكندرٌة 

وانطاكٌة وبرقة وبلخ وبنارس ، وموجهة الى كل شخص ٌفكر فً 

الحٌاة ، وكانت هذه المسابل تشؽل باله وتوقعه فً الحٌرة والتشوٌش 

، لقد كانت تلك االفكار المتخالفة المتضاربة ، بحدودها النهابٌة ، 

تدخل فً األذهان وتتعارض، الواحدة مع األخرى، وتترك فً 

األذهان تناقضا، وتخلق من ذلك ترددا وحٌرة و شكا و الأدرٌة 

. وفوضى فً العقابد والمثل، على سلوك األفراد والمجتمع

*** 
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فً أزمنة ماقبل االسالم 

ففً أزمنة ما قبل االسالم كان اإلله اما مظهرا من قوة 

وهذه المظاهر كانت . طبٌعٌة أو حٌوٌة، أو نموذجا لجمال االنسانً 

. ممثلة فً أكمل أو أجمل فرد من نوع االنسان أو األنواع الحٌوانٌة 

وكان اإلله بطبعه وبطابعه الطبٌعً والحٌوانً مظهرا رابعا 

للؽرابز ومشاركا مع الشعب فً العواطؾ الؽرٌزٌة، وحتى فً 

. الرذابل الفردٌة واالجتماعٌة

وكان هذا اإلله جزءا من الشعب ٌشاركهم فً فجورهم 

وآبدة فً نسكهم . فكان بمثابة راٌة لهم فً حروبهم. وتقواهم

وهذا االله عندهم كان أشد اعتصاما بالعصبٌات القومٌة . وأعٌادهم

وحتى الٌهود، . وأشد مٌال للهجمات والؽارات على األقوام اآلخرٌن

فً دٌنهم الذي حرفوه وؼٌروا الكلم عن مواضعه، ٌزعمون أن إلههم 

هوالذي ٌوحً إلٌهم الؽدر والتزوٌر والتمسك بكل ذرٌعة كً ٌفتكوا 

، حتى تحل اسرابٌل (ؼوٌٌم)بكل الشعوب التً لٌست من أصلهم 

فهم بزعمهم ٌتخٌلون إلههم أشد تمسكا منهم بتقالٌدهم الؽاشمة . محلهم

. والمتجاورة، وأنه أكثر منهم عداءا ولددا للبشرٌة

ومع أن سقراط وأفالطون وأرسطو حاولوا جاهدٌن أن 

ٌنزهوا األلوهٌة، وأن ٌرفعوها فوق مستوى الطبٌعة والمادة 
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والؽرابز، إال أنهم فشلوا فً اكمال التوحٌد وفً تطهٌر حضٌرة 

. القدس من شوابب الشرك والمادة

فاذا لم تكن هنالك وحدة فً األمر و وحدة فً االسناد ، فال 

كما أنه اذا لم تكن . ٌمكن أن تكون وحدة فً المبادئ والنوامٌس 

هناك وحدة فً الخلق فال ٌمكن أن تكون وحدة أو اتساق بٌن أجزاء 

فالشرك ٌحدث الفوضى فً عالقتنا بالنظام الطبٌعً واألدبً . الكون

. وٌفقد روح االتساق فً عالمً المادة والمعنى

وجاء االسالم برسالته .. 

ثم جاء االسالم برسالته بؤن هللا تعالى واحد أحد ، فرد صمد، 

مبرأ من المادة والمقوالت ، متعال عن النقابص والرذابل ، وعن 

التؽٌر والنهاٌة وله األسماء الحسنى، وكل واحد من هذه األسماء 

المقدسة العاملة ٌتصرؾ نحو جهة من جهات الكون المادي واألدبً 

مثال أن هللا الواسع العلٌم ٌتصرؾ بوسعته نحو ناحٌة الطبٌعة . 

.  المترامٌة األطراؾ والتً تسٌر طبقا للنظام األدبً

عند أمم ما قبل التارٌخ  (وراء الطبٌعة ما)أن المٌتافٌزٌقا 

كانت تحت سقؾ الطبٌعة، وكان اإلله فردا من نوعه ولكنه فرد بكر 

وعندما جاء الٌونان البارعون فً . أضخم جسما وأشد بطشا وفتكا

العلم الشك فً أنهم رفعوا صرح مٌتافٌزٌقٌا إلى درجة أعلى بكثٌر 
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كانت علٌه، ولكنهم لم ٌقدروا أن ٌرفعوه عن جو تتنفس فٌه  مما

. األنواع وتطٌر فٌه الؽرابز

األفالطونٌة )وعندما أنشبت المدرسة المصرٌة اإلسكندرٌة 

وراء  ما)أن المٌتا فٌزٌقٌا Plotinus زعم أفلوطٌن  (الحدٌثة

بعٌدة ؼاٌة البعد عنا ، وأنه لٌس فً متناول أي مشعر من  (الطبٌعة

. مشاعرنا الوصول الٌها ، وأنها وراء خٌالنا وقٌاسنا وظننا و وهمنا

مع أن هللا تعالى قرٌب ٌجٌب دعوة الداعً، بل أنه أقرب من حبل 

فهذا الفكر كان فً ناحٌة من اإلفراط، بجانب الذٌن فرطوا و . الورٌد

.  تحت سقؾ الطبٌعة (وراء الطبٌعة ما)وضعوا 

فاإلسالم فرق بٌن المشاعر اإلنسانٌة ، واعتقد بؤن الفكر إذا 

كان ٌتردد فً مسالك المادة وٌستقر فً الدماغ فانه بعٌد كل البعد عن 

 إدراك عالم اإللوهٌة ، وأنه إذا كان العقل ٌستمد من الحدس

Intuition   وٌستنٌر من الضمٌر وٌقتبس من الوحً واإللهام

ٌسعنً  ال)وٌستوى على عرش القلب، فان هللا تعالى ٌتجلى فٌه 

. (أرضى وال سمائً، ولكن ٌسعنً قلب المؤمن

تدركه األبصار وال  فاهلل سبحانه وتعالى فً عالم اإلطالق ال

ولكنه تعالى على عرش صفاته . أي مشعر من المشاعر البشرٌة

المقدسة وأسمابه الحسنى التً كل واحد منها مبدأ من مبادئ النظام 
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ٌدرك بالشعور اإلنسانً، كما أنه – الطبٌعً والناموس األدبً 

. بمظاهر تجلٌاته فً اآلفاق والنفوس ٌدرك أٌضا باألبصار 

فوق الطبٌعة ٌوجد فٌنا مركزا سامٌا  المأل األعلى لما فتنزٌه

ألفكارنا وتصوراتنا ٌرفعنا بها الى سماء منزهة عن المادٌات 

وباقتراب ذلك العالم لقلوبنا وباتحاده . والمنافسات المادٌة والشعبٌة 

مع شعورنا ٌخلقان فٌنا شوقا وحبا للعالم اإللهً، وٌصبؽان حبنا 

وعواطفنا بصبؽة مثالٌة، وٌقر باننا حبا من مبادئ السامٌة ، وبالتالً 

من النوامٌس الطبٌعٌة واألدبٌة، وٌجمعاننا بالحب مع محٌطنا 

. الطبٌعً واالجتماعً

المبدأ األول للكابنات الطبٌعٌة والحٌة  كما أن توحٌد

والشعورٌة ٌجمع بٌن مبادبنا وأهدافنا، وٌربط بٌن أجسادنا وأرواحنا، 

وبٌن ؼرابزنا ومثلنا ، وٌخرجنا عن ثنوٌة الخٌر والشر وتثلٌث 

اللذان  (أي الثنوٌة والتثلٌث  )الطبٌعة والحٌاة والشعور ، وهما 

. ٌخلقان الفوضى فً األفكار والمبادئ والسلوك

... الدٌن 

األمم السابقة نماذج من آثار الفن تقدم مع  أما الدٌن، فكان عند

. السقؾ منقوش على الجدار أو فنً آخر منحوت أو القرابٌن عند أثر

. فاإلله كان دٌباجة لمجموعة طبابع هذه األمم وحرزا لؽرابزها

وأشد . وكانت العبادة قصٌدة تتلوها المعازؾ ، ومدٌحة لؽرابز أقوى 
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وحتى أن إله كل قبٌلة كان أكثر عداء للقبابل . حٌوٌة من ؼرابزها 

وكان المٌتافٌزٌقٌا عندها هً الحد . المجاورة لها وأشد فتكا بها 

والشك فً أن األدٌان السماوٌة . النهابً والمبالػ لطبٌعتهم الؽرابزٌة 

 بتوالٌها وتسلسلها أصلحت ناحٌة كبٌرة من الدٌن ولطفت جو ما

وراء الطبٌعة الى حدما، ولكن لٌس الى الحد الذي هو موجود اآلن 

حتى الٌهود بدٌنهم المحرؾ الذي ٌدٌنون . المسلمٌن عندنا معاشر

اآلن به، توجد لدٌهم آٌات محرفة بؤن إلههم ؼضب علٌهم عندما 

انحرفوا عن إرادته وعصوا أمره فً قتل أهل القرٌة على بكرة 

. أبٌهم

وأما عندنا، فالحقٌقة بذاتها وحدة لها ثالثة مظاهر هً الحق 

فكل ما لدٌنا من حركة فكرٌة ٌجب أن ٌقود الى . والخٌر والجمال

هدفها  وكل مابٌن أٌدٌنا من عملٌة سلوك ٌجب أن ٌكون. الحق

كما أن كل ما ٌوجه أبصارنا وإحساساتنا وعواطفنا . وؼاٌتها الخٌر

. ٌجب أن ٌتوجه إلى جمٌل

فالدٌن عندنا موسوعة تضم أبواب اإلرادة والفكر والقول، 

وكل هذه ٌنبؽً أن تتوجه إلى . وفصول العمل والصنع والسلوك

ؼاٌة هً الحق أو الخٌر أو الجمال، سواء كانت تلك اإلرادة والقول 

. والعمل من الفرد أو من المجتمع
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بٌن الشخص وإلهه، . فالدٌن عند األمم السالفة كان سرٌرة

فان فً تلك االحتفاالت كان اإلله ال . اللهم إال فً األعٌاد أو الحروب

فالفرد كان مع إلهه فً . أكثر من راٌة أو آبدة، ممثال إلرادة الشعب

داخل المعبد فً أوقات مخصوصة ، ٌثنى على بطشه وؼرابزه 

لم تكن للفرد  (الزمنً والمكانً)الجبارة ، وفٌما عدا هذٌن المٌقاتٌن 

. أٌة عالقة باأللوهٌة 

ومن جهة أخرى كان الفرد موظفا على أن ٌتبع بعض 

المبادئ الخلقٌة كالشجاعة والسخاء والشكر على اإلحسان والوفاء 

. وهذا كان تكلٌفا فردٌا، بٌنما لم ٌكن المجتمع مكلفا بؤي مبدأ. بالعهد

ومع أن أفالطون جاهد كثٌرا كً ٌقترب من فراش السٌاسة المرٌضة 

وٌدخلها فً مصلحة المبادئ الخلقٌة، اال أن الٌهود فً العهود 

السابقة، واالستعمارٌٌن فً القرون األخٌرة، أحبطوا هذه المحاوالت 

اإللهام وأحلوا السٌاسة وبعبارة أخرى،  اإلنسانٌة من جانب العقل أو

. البوار دار (أخالق المجتمع)أحلوا 

 ولكن اإلسالم قرر بؤن كل ما ٌنبعث من مبدأ الحٌاة أو

الشعور اإلنسانً ٌنبؽً أن ٌتوجه على ضوء المبادئ المنتزعة من 

 الجمال ، وهذا ال الحق أو صفات هللا تعالى إلى ؼاٌة ما من الخٌر أو

. ٌتقٌد بؤي زمان أو مكان ، سواء كان من الفرد أومن المجتمع 

. اإلسالم مكلؾ بالمبادئ التً ٌتكلؾ بها الفرد فالمجتمع عند



 تأثير اسالم                       

 

64 
 

اإلسالم للمجتمع سٌاسة خارجة عن المبادئ  ولٌست عند

. الخلقٌة للفرد 

فالمجتمع كالفرد ٌنبؽً أن ٌإمن بالمبادئ ، مبدأ الخٌر ومبدأ 

الحق ومبدأ الجمال، وأن ٌإمن باهلل العزٌز المتعال ، وأال ٌشرك به 

أحدا، وأال ٌعبد ؼٌره، وأال ٌخضع لحول ؼٌر حول هللا، وال لقوة 

ؼٌر قوته تعالى، وإال لجالل الشرع والنوامٌس المقتبسة من الحق 

 {: کما قال هللا تعالی }والخٌر والعدل التً هً من صفات هللا ؛ 

َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ الّلَه َوالَ ) نَ َنا َوبَ ي ْ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْواْ ِإََل َكَلَمٍة َسَواء بَ ي ْ

 64:   آل عمران (.ُنْ  َِ  بِِه َ ْي ًئا َوالَ يَ تَِّ َ  بَ ْعُ َنا بَ ْع ًئا أَْ بَابًئا  ِّم  ُ وِو الّلهِ 

 هللا ، أو ٌطمع فً ؼٌر المجتمع الذي ٌخاؾ ؼٌر فالفرد أو

هللا ، لٌس مسلما كامل اإلٌمان ، كما أن الفرد أو المجتمع اذا شذ عن 

مبادئ الحق والخٌر والجمال والعدل وتجاوزها إلى ؼٌرها من 

ولٌس بؤحسن من ذلك . ٌكون قد دخل فً السلم كافة أضدادها ، ال

فرد أو مجتمع ٌتحمل ذل العبودٌة و وزر الظلم بسبب أنه ال ٌعتقد 

بموجودٌته ومواهبه وال ٌعتمد على نفسه وبالنتٌجة ، ال ٌإمن بحول 

. هللا تعالى وقوته

المجتمع، الذي هو من  ولذا فالمسلم، سواء فً ذلك الفرد أو

خٌر أمة، هوالذي ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر وٌجادل الظالم 
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كً ٌمنعه من ظلمه، وٌعارض مع المظلوم وٌوبخه على خضوعه 

. وخنوعه لحول أو لقوة لٌسا من هللا تعالى

فتوحٌد هللا معناه توحٌد المبادئ وتوحٌد النوامٌس وتوحٌد 

الكون، والوفاق بٌن الجسد والروح، وانشاء حب بٌن المحٌطٌن 

الطبٌعً واالجتماعً، وإٌجاد مركز مثالً لعواطفنا وؼرابزنا 

ومٌولنا، بؽٌة تنظٌم شخصٌتنا وبناء كعبة خالدة تتوجه نحوها 

انجذاباتنا ونزعاتنا من الخوؾ والطمع الهابمٌن فً سباب الحرص 

. وفٌافً األمل الكاذب

المجتمع فً اإلسالم ال ٌخضع لفرد أو لمجتمع  فالفرد أو

ألن للعبد المحروم من الحرٌة سالسل . مثله، عن خوؾ أو عن طمع

أما األؼالل الداخلٌة فهً الخوؾ والطمع . خارجٌة وأؼالال داخلٌة

. وهً تصٌر العبد عبدا بكل معنى الكلمة . الذاتً العندي

لقد كان لقمان حرا ألنه لم ٌكن مصفدا باألؼالل الداخلٌة، ولو 

. أنه كان محسوبا من العبٌد بسبب سالسله الخارجٌة

اعتقادات الثنوٌٌن 

كان الثنوٌون من المجوس وعبدة النار وبعض فالسفة 

الٌونان ٌعتقدون أن اإلنسان بطبعه مزدوج من الخٌر والشر ، وأن 

الكون مركب من عنصرٌن متضاربٌن، من النور الذي ٌشٌر إلى 
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وكانت الحٌاة عندهم صراعا . الخٌر ومن الظالم الذي ٌقود إلى الشر

بٌن الخٌر والشر، كما أنه كان على اإلنسان عندهم أن ٌتخذ جانب 

. الخٌر وٌجادل الشر

ومع أن كفة الخٌر كانت راجحة عندهم، إال أنه كانت لدٌهم 

وكان من أنواع اإلجالل للشر . عنصرٌة قوٌة بل وقدسٌة للشر

ولقد كان . االعتراؾ بموقعه اإللهً والخضوع له وتقدٌم القرابٌن له

. هذا سببا لحٌرة الفكر وفوضى العقابد واالعتراؾ بكٌان الشر

فالخٌر والحق . ولكن اإلسالم ٌعتقد بعدم جوهرٌة الشر

والشر والباطل . والجمال هً مثل ثالثة تمثل حقٌقة قدسٌة موحدة

فالشر بالذات ال . والقبح عبارة عن وضع الشًء فً ؼٌر موضعه

وأكبر شر عند االسالم هو الشٌطان، . وجود له فً قاموس اإلسالم

ولقد . ولكن لٌس له حول وال قوة اذا لم تتحد معه النفس اإلنسانٌة

كان الشٌطان ٌوما معلما فً المأل األعلى، ولكنه عندما ترك المبادئ 

. وشذ عن النوامٌس الخلقٌة صار شرا ألنه ترك موقعه الحقٌقً

كالنار تصبح شرا اذا تركت موقعها وسرت فً أثاث البٌت، وتكون 

. خٌرا اذا هً بقٌت فً مكانها من الموقد

منه . فاهلل سبحانه وتعالى هو مصدر كل حً ومنشؤ كل شًء

ولٌس شًء فً العالم . نشؤت الطبٌعة ونبعت الحٌاة وانبثق الشعور

المادي أو المعنوي اال وهو منبعث من هللا الذي هو أصل الخٌر 
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ولهذا فان لنا أن نعامل كل شًء بفكرة . وعٌن الحق وٌنبوع الجمال

كما أنه لٌس هناك شر نعبده أو . الحق وعمل الخٌر ونظرة الجمال

واذا كان هناك شًء ٌظهر شرا، فلٌس لنا أن . نحترمه ونخضع له

نقلعه أو نقوض بنٌانه، بل ان علٌنا أن نصلحه ونخرجه عن 

ولذا فالشر عندنا ال ٌدفع بالشر وإنما . الظروؾ التً صٌرته شرا

:  قال تعالى. بالخٌر

َنُه ) َنَك َوبَ ي ْ َواَل َتْسَتِوي اْلََْسَنُة َواَل السَّيِّمَ ُة اْ َفْع بِالَِِّت ِهَي َأْحَسُ  فَِإَذا الَِّ ي بَ ي ْ

يمٌة   34:فصلت  (.َ َداَوةٌة َك َنَُّه َوِ    َِ

لقد كان الخٌر والحق والجمال عند سقراط هً األقالٌم الثالثة 

وعندنا جاء أفالطون اعتنق هذه . التً تمثل الحقٌقة القدسٌة الموحدة 

وسار أرسطو والعلماء . المبادئ واعتقد أن مثال الخٌر هو أقوم المثل

– علٌه السالم – كما أن عٌسى . الملهمون على نهج هذه السنة السنٌة

وعندنا جاء خاتم الرسل محمد بن . أمضى على هذه الوثٌقة اإللهٌة

عبد هللا صلوات هللا علٌه، تقبل هذه السنة بقبول حسن وأنبتها نباتا 

حسنا وجعل منها ألتباعه شرعة ومنهاجا، وختم على هذه الوثٌقة 

. واإللهامٌة بخاتمه الخاتم، وبذلك أتم مكارم األخالق

، و «ستٌوارت مٌل»و« جرمً بنتام»ولكن مع األسؾ جاء 

 ، وشذوا عن هذه السنة وحذوا حذو المدارس الشاذة «جٌمس مٌل»

للٌونان ، وهً التً كانت اللذة عندهم المبدأ السامً لألخالق 
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استبدال باللذة شٌبا أخس « ستٌورات»و« بنتام»ولكن . والقوانٌن 

وكان االستعمار . منها وأرذل ، وجعال النفع مبدأ بدال من اللذة 

ورأى أن هذا المبدأ . حٌنذاك قد أرسً سفنه فً جهات المعمورة

النفعً ٌإٌد مطامعه االستعمارٌة، ولهذا أٌده وهلل له، فؤحل المنفعة 

. محل الخٌر، وهً التً نشؤ منها االستعمار واالستثمار

الذي « سبنسر»هذا من جهة، ومن جهة أخرى نبػ 

استعرض مبادئ النشوة، واالرتقاء الحٌوانً فً حظٌرة القدس 

لألخالق، واتخذ من التنازع للبقاء واالنتخاب الطبٌعً وبقاء األنسب، 

وهنا . ومن هذه الفكرة نبػ مبدأ التفوق القومً. مبادئ للفلسفة الخلقٌة

، المنفعة مقام «المدرسة النفعٌة»حلت القوة محل الحق ، كما أقامت 

الخٌر، و وقع ما وقع فً العالم من تشنجات واختالفات وحروب 

باردة وحامٌة أؼرقت العالم فً بحر من التشوٌش فً عهد كنا نرجو 

. فٌه أن تصل سفٌنة الحٌاة الى شاطا آمن سعٌد

ومن جهة أخرى أن المبادئ القوة والمنفعة طبٌعة أنانٌة تإٌد 

. الفردٌة التً كانت منذ خمسة وعشرٌن قرناٌ تتعارض واالشتراكٌة

، بٌنما تلمٌذه أرسطو كان ٌنظر «االشتراكٌة»فكان أفالطون ٌإٌد 

ولما جاء . الى جهة الفردٌة للفرد أكثر من االشتراكٌة فً الفرد 

حذت الكنٌسة حذو أرسطو وأٌدت – علٌه السالم – سٌدنا عٌسى 

فً بالد فارس « مزدك»وعندما طؽت الفردٌة، قام أتباع . الفردٌة

. بطؽٌان آخر معارض للفردٌة الطاؼٌة
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حد وسط بٌن الفردٌة واالشتراكٌة 

عندما جاء اإلسالم، وضع المسلم حدا وسطا بٌن الفردٌة 

 هذا هو المقام الحقٌقً للشخص (وََكَ ِلَك َجَعْلَناُكْم أُ َّةًئ َوَسطًئا)واالشتراكٌة 

أن له حقه ونصٌبه، . فاإلنسان ٌفكر فردا وٌعمل مجتمعا. اإلنسانً

ال . هو للمجتمع والمجتمع له. ولكنه مع هذا هو جزء من المجتمع

تتصادم فردٌته مع مجتمعه، كما ال ٌتصادم مجتمعه مع فردٌته ٌكمل 

شخصه كً ٌكمل المجتمع، وبالتالً اذا كمل المجتمع ارتقى الفرد 

. وسعد

ولما شاعت المدارس النفعٌة والتنازعٌة، وقوٌت فكرة 

الفردٌة، وعم االستعمار واالستثمار، واشتدت النزعة القومٌة ، 

وأصٌب العالم بنوبة التوتر، أفضت هذه المبادئ المعتلة المفرطة الى 

عكس العمل المعتل المقابل لهذه المبادئ، أعنى االشتراكٌة المحضة 

والشك فً أن هذه االشتراكٌة المفرطة ستقود بعكس عملها . المفرطة

الى فردٌة مطلقة معتلة أخرى كالوجودٌة، ألن األفكار عندما تتجاوز 

معٌارها الوسط تقع فً أرجوحة نوسانٌة بٌن طرفً االفراط 

. والتفرٌط ، بحركة ال انقطاع لها

أن السعادة الحقٌقٌة لبنً البشر تكون عندما تتحد مبادئ 

الخٌر والحق والجمال فً الحقٌقة ، وتتمثل الحقٌقة فً هذه المبادئ، 

فتكمل احداهما األخرى، ال فً المنفعة والقوة اللتٌن هما سبب التفرقة 
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وتكون السعادة اذا كان الشخص . والنزاع وبث الؽرابز وبعث الفتن

وسطا بٌن الفردٌة واالشتراكٌة، بمعنى أن تعٌش الفردٌة واالشتراكٌة 

جنبا الى جنب فً نفس الشخص بسالم و وبام دون أن تتعارض 

. الواحدة مع األخرى

المعرفة فً اإلسالم 

. أن المعرفة فً اإلسالم مجموعة من الموضوعٌة والذاتٌة

فمثال ٌظل الصابم ممسكا اذا كانت الشمس محجوبة عنه حٌنما ٌكون 

ومن جهة أخرى . تحت الشجر ، وٌفطر الذي ٌراها من فوق الشجر

كانوا فتٌة »فؤصحاب الكهؾ . أن حقابق األشٌاء ثابة عند االسالم

ومع أن معرفة بعضهم بالزمن كانت .  «آمنوا بربهم وزادهم هدى

موضوعٌة، ومعرفة بعض اآلخر كانت ذاتٌة، وإذا لم ٌكن الشخصى 

فردا بحتا أو مجتمعاً صرفا، فال شك فى أن معرفته ٌنبؽى أن تكون 

ان المسلم ال ٌنكر حقٌقة األشٌاء، كما أنه . بٌن الموضوعٌة والذاتٌة

. ال ٌنكر قوام ذهنه وأجزابه المختلطة بالمعلومات

وطرٌقة االستدالل عند المسلمٌن فى المنطق وفى العلوم هى 

. طرٌقة االستقراء، أى تحرى الكلى من الجزبى والعلة من المعلول

فاإلسالم ٌتبع على األكثر  (فلسفة الخلق والجمال)أما فى الفلسفة 

ولهذا فاإلسالم فى عالم هذه . طرٌقة التعلٌل من المسبب إلى السبب

: الفلسفة مثالى محض، كما ٌلى
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لقد كان أفراد األمم الحاكمة ٌنتزعون فكرة العالم اإللهى من 

مراسمهم وقٌادتهم ومحافلهم، كانوا ٌنحتون آلهتهم على أشكالهم، 

وٌطبعونها بمالمحهم، وٌظهرون فى تقاطٌعها ؼرابزهم وانفعاالتهم 

كانوا ٌخلقون شبحاً من أنفسهم الطبٌعٌة ال ٌتمٌز عنهم إال . وعواطفهم

بٌنما هللا . فى شدة االنفعاالت ومبلػ الؽرابز، وٌتخذونه إلها لهم

سبحانه وتعالى عند المسلم هو واجب الوجود، أزلى أبدى، مجرد عن 

. المادة ومبرأ عن المقوالت

فإذا ما آمن المسلم بذات هللا تعالى وصفاته الحسنى فإنه 

فحٌنما . ٌحاول جاهدا أن ٌرى نفسه بنوره تعالى وأن ٌتخلق بؤخالقه

ٌرى هللا علٌماً ٌجاهد فى أسفار العلوم، وحٌنما ٌراه حكٌما ٌسعى هللا 

إلى التوفٌق بٌن علمه وعمله، وحٌنما ٌراه سمٌعاً بصٌرا ٌحاول أن 

ٌوقظ مشاعره وٌجلوها للبحث عن حقابق األشٌاء، وحٌنما ٌراه 

عزٌزا ٌسعى إلى العزة والكرامة، وحٌنما ٌراه خالقاً ٌركز قواه فى 

وحٌنما ٌرى هللا ؼنٌا حمٌدا ٌؤبى على نفسه . الصنع والفن واالنتاج

. أن ٌكون مادٌا حقٌراً مذءوما مدحورا

وحٌنما ٌنظر المسلم الى فعل هللا تعالى ٌرى أن فعله مستمر 

ألجل الفعل نفسه ولٌس لؽرض من أؼراضنا السٌاسٌة أو النفعٌة، 

مثال أن هللا تعالى ٌخلق ألنه . وال ارضاء ألحد، أو برؼم شخص آخر

خالق، وٌرزق ألنه رازق، وٌؽفر الذنوب  ألنه ؼفار، وٌتوب على 

فلٌس هنالك من وراء الخلق والرزق . من ٌشاء من عباده ألنه تواب
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ولذا فإن العبد المسلم المإمن الذى . والؽفران والتوابٌة أى ؼرض

ٌإدى وظٌفته ألجل الوظٌفة نفسها، ٌستمر فى أداء واجبه الدٌنى 

ال لؽرض آخر . والوطنى واالنسانى ألنه واجب دٌنى وطنى وانسانى

، ورحم هللا القدٌسه «نعم العبد صهٌب لو لم ٌخؾ هللا لم ٌعصه»

التى كانت تعبد هللا تعالى ال خوفا من عذابه وال « رابعة العدوٌة»

. طمعا فى جنته، ولكنها تعبده لمجرد العبادة وأداء الواجب

ان المسلم ٌحاول جاهداٌ أن ٌتبع سنة هللا تعالى فى أعماله، 

فسنة هللا جل وعال تفتح أمامنا . وأن ٌتخلق بؤخالقه تعالى فى سلوكه

النظام الطبٌعى الذى ٌنبؽى أن نراعٌه، كما أن أخالقه عز شؤنه 

فدابرة الكون . تقودنا الى القانون األدبى الذى ٌنبؽى أن نإمن به

منقسمة إلى قوسٌن، قوس نزولى من هللا إلٌنا، وهو القانون الطبٌعى، 

وقوس صعودى منا إلى هللا، وهو القانون األدبى، وهذا هو مقامنا 

«. قَاَب قَ ْوَسْْيِ »المحمود، مقام 

فاهلل تعالى هو مثلنا األعلى فى العلوم القانونٌة  

Normative Scienceفهدفنا من .  وفى الفنون المستظرفة

السلوك مثالً أن نتخذ من صفات هللا أسوة حسنة ألعمالنا كً نتقرب 

كما أن الجمال عندنا مثالى محاٌد من . من كمالنا المثالى وزلفى عنده

وجمال الفن عندنا عبارة . الؽرابز، ومظهر رابع من جمال الحقٌقة

. عن خلق وانتاج عالم ٌكون أقرب الى المثال بالنسبة لنا
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الفن عند اإلسالم 

وما هو الفن عند اإلسالم؟ أن أول محاولة للبشر للتقرب من 

عالم األولوهٌة جاءت عن طرٌق الفن، فى وقت لم تكن فٌه لشخصٌة 

إلههم براعة تؽاٌر بالذات من طبٌعة أفراد النوع، ولم تكن لهذه 

البراعة صبؽة من التجرد والخلود والوجوب والالنهاٌة، بل كانت 

البراعة فى القوة والشدة والصالبة والعضالت المفتولة والؽرابز 

الركن الٌمانى فى كعبة _ نحت التماثٌل_ ولذا كان فن النحت. الحٌة

فالمجسمات المنحوتة كانت هى االنتاج الفنى الذى كان فى . الفن

امكانه أن ٌعبر عن الكمال والجمال الطبٌعى والؽرابزى بؤبعاده 

_  الفتاة القبرصٌة الحسناءVenusالثالثة، مثال ذلك تمثال الزهرة 

فقد كانت أجمل تمثال لفتاة فى أحسن تقوٌم _ كما سماها هومٌروس

وكذلك كان فن الشعر والبٌان فى . جسدى ٌمكن أن ٌوجد فى النوع

آخر قابمة الفن،ألن كمال الجسم ال ٌظهر فى أى شا أحسن من 

. ظهوره فى مرآة طبٌعٌة جسمانٌة، ال سٌما إذا كانت رخامٌة

ولما اتسعت آفاق الشعور البشرى، وارتقى جو ما بعد 

الوجوب، والقدم : الطبٌعة، دخلت فى قاموس الفلسفة كلمات أمثال

والسرمدٌة، والتجرد، واالطالق، والالمتناهى، و بدأ المأل األعلى 

. ٌتسامى فى سرادق التجرد والتنزه عن شوابب الهٌولى والطبٌعة

، وفوق الحدود Entity الهوٌة Identityوفى حظٌرة فوق الماهٌة 
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عند ذاك بدأت التماثٌل المنحوتة تظهر عجزها . والرسوم والمقوالت

. عن تمثٌل صفات وتؤمالت بعٌدة كل البعد عن المادة وعوارضها

هممت بالبدر فى علٌاه الثمه 

ظننته مذ بدا فى األفق اٌاك 

الفٌته حجرا والنور مكتسب 

 فلٌس ٌبلػ فى علٌاه علٌاك

أن ٌحدث عن « فٌدٌاس»فهل ٌمكن لتمثال الزهرة الذى نحته 

الجمال المثالى الذى هو ثالث األقانٌم للحقٌقة، والذى ٌتحد مع الخٌر 

ى قال عنه أفالطون أن توأم لجمال العلوم واألفكار ذومع الحق، وال

وجمال األعمال الصالحة؟ كما أنه من المستحٌل لتمثال ولو كان 

منحوتا من فوالذ، أن ٌعبر عن قوة تخلق عوالم المادة واألدب، وعن 

قوة تسن قوانٌن الطبٌعٌة والحٌاة ونوامٌس األدب واألخالق، وعن 

. قوة هى مجردة ومطلقة، و واجبة أزلٌة أبدبة ال متناهٌة

لقد رأٌت تمثاال ألفالطون، وال أنكر أنى رأٌت فٌه بعض 

ولكنى لم ألمح علٌه أثرا من . المالمح الفزٌونومٌة من الذكاء والتؤمل

مثله المجردة، وال رمزاً من أفكاره السماوٌة، وال اشارة إلى آثاره 

الخالدة،  وإذا لم ٌكن للتماثٌل أن تمثل فردا من أفراد نوعنا، فكٌؾ 

ٌمكن لها أن تعبر عن موجود متمكن فى سرادق القدس ومتقنع بقناع 

. التجرد واالطالق والتنزه والوجوب السرمدٌة
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رأٌته بممٌزاته التى ... ولكنى فى الحقٌقة رأٌت أفالطون

رأٌته أكثر مما رآه كثٌرون من أبناء حٌه . كونت شخصٌته العظٌمة

، وفى كتبه أمثال «جمهورٌته»فقد رأٌته فى . الذٌن عاصروه

. ، وؼٌرها«وفٌدون»، «بروتوجراس»، و«جورجٌاس»

وهذا دلٌل حق على أن اإلسالم قلب قابمة الفن رأسا على 

عقب، ووضع فن الشعر والبٌان واألدب فى مقدمة القابمة، ألن بحر 

التفكر الزاخر، ومحٌط التؤمل الفابض، وبسٌط القلب الذى لم ٌخلق 

هللا عالماً اوسع منه، الٌمكن أن تصاد حٌتانها الماردة الشاردة العارٌة 

» وشبكة « القلم»من أى مالمس حسٌة ومالبس عادٌة، اال بشخص 

. «ماٌسطرون

فاهلل تعالى الذى هو فوق الهٌولى والصورة، وفوق الجنٌن 

والفصل، وفوق الحد والرسم، وفوق القٌاس والفكر، ال ٌمكن أن 

   من شعاب الفن أحسن منه، ةٌتجلى فى شعب

 1:  القلم .« َواْلَ َلِم َوَ ا َيْسطُُ ووَ  »

. ُهَو اللَُّه الَِّ ي اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َ اِِلُ اْلَغْيِب َوال ََّهاَ ِة ُهَو ال َّْ َُ  ال َِّحيُم » 

ُهَو اللَُّه الَِّ ي اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُ دُّوُس السَََّلُم اْلُمْؤِ ُ  اْلُمَهْيِمُ  اْلَعزِيُز اْْلَبَّاُ  
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ُهَو اللَُّه اْْلَاِلُق اْلَبا ُِئ اْلُمَصوِّمُ  َلُه اْْلَْْسَاء اْلُْْسََن  . اْلُمَتَكب ِّمُ  ُسْبَ اَو اللَِّه َ مَّا ُيْ  ُِكووَ 

  24-22:  الحشر . . «ُيَسبِّمُ  َلُه َ ا ِ  السََّماَواِت َواْْلَْ ِ  َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ 

فالزابد والقابد لشعبات الفن عند اإلسالم هما فن البٌان 

فإن من البٌان لسحرا وإن من الشعر وال ؼرو . وصناعة الشعر

  .لحكمة

وال شك فى أن الشعر قبل اإلسالم كان أجمل ما ٌكون وصفاً 

للطبٌعة وتؽزال بجمالها، بل لقد كان أروع تمثٌال للطبٌعة من تمثال 

، ولكن هذه الروعة الشعرٌة كانت فى عكاظ، حٌث كانت «الزهرة»

الهٌولى هى الجنس المتداول، وكانت الصورة هى النقد الرابج، وفى 

محفل كان سطح ما بعد الطبٌعة دون سقؾ مظلة ٌجلس فٌها 

. األعشى

أال هبى بصحنك فأصبحٌنا 

وال تبقى خمور األندرٌنا 

مشعشعة كأن الحص فٌها 

 إذا ما الماء خالطها سخٌنا

ان هذا الشعر الرابع ٌشعر بالولع بالخمر ومالزمة القدح، 

وٌبالػ فى وصؾ صفاء المدام ورقتها، ولكن فى ؼمرة من الؽرابز 

. ومهرجان من العواطؾ
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ثم لنستمع إلى الشاعر االسالمى الصوفى الكبٌر عمر بن 

: الفارض وهو ٌترنم فى شعره قابال

رق الزجاج ورقت الخمر 

وتشابها  فتشاكل األمر 

فكأنما خمر وال قدح 

 وكأنما قدح وال  خمر

نرى أنه لم ٌقتصر فى هذا الرباعى على وصؾ الخمرة 

. الصافٌة و اعجابه بها، بل وصؾ الكؤس بؤروع من وصفه لها

وكذلك جمع فى جرعة واحدة من الشعر المادة والمعنى، وحتى جمع 

العالم الطبٌعى وعالم ما بعد الطبٌعة، كما جمع القانون الطبٌعى 

والناموس األدبى، والجسم والروح وكل ذلك فى أسلوب موجز، 

سهل ممتنع، تعجز عنه كتب الفلسفة ودروس الفالسفة، وبطرٌقة ال 

وال تنزل بها الى سطح الطبٌعة، بل « ما وراء الطبٌعة»تحط بـ 

بالعكس ترتفع بها عن سطح الطبٌعة وتجعله مظهرا رابعا لما 

. «سبٌنوزا»كما ٌعتقد « وراء الطبٌعة»

وفى هذا الرباعى ؼموض  اوضح تفسٌرا من كل تعبٌر، بؤن 

. العالم الطبٌعى مظاهر وتجلٌات من الحقٌقة و الجمال الحقٌقى

واذا كنت أحاول شرح هذٌن البٌتٌن بطرٌقة أدبٌة أو فلسفٌة، 

فمن الطبٌعى أننى بذلك أشوه وجه الشعر وهندام البٌان، ألن فى 
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شارات أشد بالؼة من كل إفصاح وكل شرح أو إؼموض الشعر 

: تفسٌر، وفى هذا ٌقول ابن على

ٌا قوم انا من حى لٌلى 

قوموا نفارق تٌما وطٌا 

عند الشاعر الصوفى هو العالم المجرد « حً لٌلى»أن 

الروحى والمثالى، ولٌس فٌه سمٌر الؽرابز الداعٌة الى الصراع 

و . والنزاع، وال ثوران العواطؾ الطبٌعٌة المإدٌة الى العنؾ والشدة

هو عالم الطبٌعة، « بنى طى»هو عالم الهٌولى و « حى بنى تمٌم»

وهما العالمان اللذان ٌدعوان الى الحظوظ الؽلٌظة، والى التنافر 

. والضؽٌنة

وأن الشاعر فى هذا البٌت من الشعر ٌشوق زمالءه كى 

ٌعٌشوا فى مستوى أخالقى ٌسمو عن المنازعات المادٌة والمنافسات 

الجاهلٌة واللذات الحسٌة والؽلٌظة والتعصبات الدنٌبة السافلة، 

وٌحاول أن ٌهٌىء لهم نفسا مطمبنة فى ذاتها، راضٌة مرضٌة من 

. الخالق والمخلوق

... التؽنى 

و فً التؽنى كما .. بعد الشعر والبٌان فً القابمة ٌؤتً التؽنى

وان الهام التؽنى ألشد . اشارة ؼامضة الً الحقٌقة« جوته»ذكر 
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ولهذا فالتؽنى . ؼموضا، وبالتالً أكثر عمقا، من الؽموض الشعري

. ٌجتذب السامع أكثر من الشعر

ولكن الموسٌقً تحرك النفس فً أي رتبة كان موقفها من 

فهناك النفس الؽرابزٌة، والنفس المنظمة المطمبنة، . هذه المواقؾ

والنفس اإلجتماعٌة، والنفس العالٌة التً ٌقول البعض بؤنها النفس 

ولذا فإن الفقهاء ٌنظرون إلً الموسٌقً بالنسبة إلً . المٌتافٌزٌقٌة

. المستمع الٌها والً درجة نفسه فً النفوس

اما الصوفٌون فٌنظرون الً التؽنى كفن مثالً ٌقود الً 

: المثال وٌشٌر الً الحقٌقة وفً هذا ٌقول ابن علً الصوفً

لعذرتنً لو ابصرت مٌا       ٌا الئمى فى حب الؽوانً

 فلٌذكرنها من كان عٌـا      من ذكر مً عذب لسانً

انه ٌشٌر الً ان الذي له معرفة بالحقٌقة، ٌكون له المام 

بالتؽنى، كما ٌشٌر الً أن التؽنى ٌجلو السرٌرة وٌروح عن المرء 

فهناك .. هلموا الً الفن « جوته»وفً هذا ٌقول . أعباءه المادٌة

وكن اذا كان الفن مثالٌا، فال شك فً انه ٌكون . تجدون ملجؤ آمنا

أكثر جماال وآمن ملجؤ من العلم والفلسفة، ألن العلم والفلسفة ٌكشفان 

عن الفكر والدماغ، بٌنما الفن المثالً ٌكشؾ الذهن وٌشرح القلب 

 .السلٌم
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فن التعمٌر 

بعد ذالك ٌؤتً فن التعمٌر، وكما أن الفكر اإلسالمً فً 

الشرق األوسط وفً آسٌا الوسطً، جمع بٌن فكرة الشرق والؽرب، 

فكذالك فن التعمٌر االسالمً جمع بٌن التدوٌر الشرقً والتزوى 

. الؽربً

كانت العمارة عند الشرق عبارة عن أشكال طبٌعٌة مستدٌرة 

وكانت هذه االشكال . ٌدور حولها البصر دون أي تعب أو تحرٌك

تلهم الطمؤنٌنة و تمركز الحواس، ومن ناحٌة أخري كانت تتفق مع 

فكرتً الزمان والمكان عند الشرقٌٌن الذٌن كانوا ٌعتقدون بؤن الزمان 

. مستدٌر أٌضا كالمكان، وهذه فكرة كانت السبب فً عقٌدة التناسخ

وفً الؽرب كان شكل التعمٌر منزوٌا ،اي ذا زاوٌة، وكانت 

األشكال معقدة وخلٌطا من المثلثات والمربعات والزواٌا الحادة 

وبالطبع كانت هذه األشكال تحرك النفس وتبعث فٌها . والمنفرجة 

فهذه . رؼبة التحري والتفحص والمجاهدة علً أساس أكثر مادٌة

، بعكس الموسٌقً ال تشٌر (ونعنً بها فن التعمٌر)الموسٌقً الجامدة 

إلً الحقٌقة، وان كانت فً بعض الظروؾ عند الشرقٌٌن إشارات 

. الً بعض الحقابق، كاألهرام مثال التً تشٌر الً الخلود

ولكن االسالم جمع بٌن االستدارة والتزوي، ألنه أراد أن 

ٌصبػ التؤمل الذاتً العندي بصفة من الموضوعٌة، كما أنه بدل 
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أقرب للمثال « هٌجل»ألن الرسم كما ٌشٌر الٌه . التماثٌل بالرسوم

الن للتمثال ثالثة أبعاد، بٌنما للرسم بعدان . بالنسبة للتمثال المنحوت

وكذالك بدل االسالم الرسم من محاكاة الطبٌعة الً خدمة األدب . فقط

والتعبٌر عن المعانً، فؤوجد أنواعا جدٌدة من المخطوط ورسم 

كتابات رابعات تحلً متن البٌان وتكحل عٌن الشعر، وتتحد مع 

. تقاطٌع التعمٌر، وتعبرعن المثال بطرٌقة أقوم و أقصر

وعندما آمن الرسم باالسالم، ترون أنه هجر التماثٌل 

المنحوتة ووقؾ بجانب البٌان والموسٌقً وفن التعمٌر، وأصبحت 

وكذالك آمنت الموسٌقً بالقرآن المجٌد، . الموسٌقً ساكنة ؼٌر جامدة

نور »وعندما نستمع الً تالوة آي الذكر الحكٌم من المقرئ الكبٌر 

طٌب هللا ثراه، نشعر بؤن رنات صوته السماوي « الدٌن محمد رفعت

تخاطب الحقٌقة، وأن متلواته الخالدة تصعد مستقٌمة الً مثالنا 

. األعلً وترفعنا صعدا الً معراجنا األقصً ومقامنا المحمود

ان الفن : ٌقول أرسطو متبعا بذالك سلفٌه أفالطون وسقراط 

وٌذهب افالطون الً أبعد من ذالك، ٌقرر أن . هو تقلٌد للطبٌعة

الموجودات الطبٌعٌة أمام نسخة وتقلٌد عن المثل، كما أن الفن نسخة 

وتقلٌد عن الموجودات الطبٌعٌة، فالفن حسب عقٌدة أفالطون ٌكون 

واذا كان الفن عبارة عن تقلٌد . أبعد وأحط من المثال بمرتٌن

الطبٌعة، فٌنبؽً أن ٌكون الرسم الفوتوؼرافً أروع انتاجا للفن، مع 

و إذا كان الفن . أنه لٌس فنا، بل هو عمل مٌكانٌكً وتفاعل كٌماوي
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تقلٌدا، فلماذا نرسم الطبٌعة علً لوحة جامدة، مع أن الطبٌعة أمام 

فالفن عندنا لٌس تقلٌداً للطبٌعة  .نواظرنا، بحٌاتها، وجمالها، وتجلٌها

. بل هو نقد للطبٌعة وجبٌرة للحٌاه

اننا قبل أن ندخل فً حٌاتنا المدنٌة، كانت ؼرابزنا فً ذلك 

الحٌن فً نشاط قوي وصراع عنٌؾ لجلب واجتذاب الجنس األخر 

ولكن بعد انتشار اسباب المدنٌة لم ٌبق . وللدفاع عن النفس والعابلة

ففً حٌاتنا . لدٌنا عشر معشار هذا النشاط وذلك الصراع الدابمٌن

كما أن رجال . المدنٌة نجد الؽذاء والجنس اآلخر تحت سقفنا العابلى

األمن والجٌش ٌدافعون عنا ونحن نابمون مسترٌحون آناء اللٌل 

فهل نامت الؽرابز وخمدت جذوتها وانقطع نشاطها؟ . وأطراؾ النهار

إن الؽرٌزة ال تنام وال تخمد وال ٌنقطع نشاطها، ولكن عندما . كال

أصبحنا فً ؼنً عن مجموعة كبٌرة من نشاطنا الؽرابزي، توجهت 

فهذه . هذه المجموعة المهملة الً ناحٌة العلوم والفنون وتسامت الٌها

العلوم والفنون هً عملٌة متسامٌة مجبرة لنشاط هذه الؽرابز المهملة 

. والمدخرة عندنا

مثال ذالك، أن بقاٌا ؼرٌزة الفحص عن الؽذاء قد تسامت الً 

وبقاٌا ؼرٌزة الخصام والدفاع عن النفس، تسامت . العلوم االستقرابٌة

وما بقً من قوة شاؼرة . الً الفنون العسكرٌة وانواع المبارٌات 

. للؽرٌزة الجنسٌة، تحول الً الفنون الجمٌلة 
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فإذا كانت الفنون فً حد ذاتها نشاطا، وصورة متسامٌة 

ومزكاة عن الؽرٌزة الجنسٌة، فان لنا أن نستخدمها فً سبٌل التسامً 

والتزكً، ال أن نرجع بها الً الوراء، الً العهد الوحشً البهٌمً، 

. فنعٌد استعمالها تارة أخري لبث الؽرابز الجامحة

فالفنان الحقٌقً هوالذي له عالقة بمثله العلٌا، فمثال ان 
ولذا . الرسام المثالً ٌنظر الً طبٌعة والً نفسه علً ضوء المثال

فهو ٌنقد الطبٌعة، ألن المثال فً نظره أسمً و أعلً و أجمل من كل 
شا، أنه لٌس بقانع بهذا المحٌط وٌحاول أن ٌخلق له محٌطا أكثر 

فالفنان ٌنظر دابما الً عالمه . موافقة لخٌاالته و أشد مطابقا لمثاله
بالمقارنة مع مثاله، وطبٌعً أن العالم الذي لٌس من صنعه وارادته 

فهو ٌحاول أن . ال ٌتفق وآماله المتمركزة علً المثال والمتوجه الٌه
ٌخلق له عالما ٌالبمه كً ٌعٌش فٌه بالطمانٌنة، فالفنان ٌعٌش فً 

عالم فنه الذي هو مصنوع من تصمٌم أنامله العاطفٌة ومن خٌاالته و 
قرٌحته و تصوراته والذي هو عالمه الحقٌقً، كما ٌقول الشاعر 

: الفارسً

فً تلك الدٌار البالقع،  » 

. سئمت من المدارس والصوامع

واحن شوقا الً محٌط فً خارج هذا العالم، 

  .« كً أطرح ترابا علً رأسً من فراغ بالً وطٌبة قلبً

                                                           

العالهة صالح الذيي السلجْلي  يشيز الي ُذٍ األبيات للشاعز   ( 

–  ق 953) الشيخ بِايي  ء الذيي  هذوذ بي دسيي العاهلی  الوعزّف ببِا

: ديث  يمْل  ( ق 1030
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فالفنان عندما ٌسؤم من عالمه ٌخلق له عالما ٌؤوي الٌه، 

" بٌدل"فً هذا ٌقول . وٌكون عشا لحاضره، و صرحا لمستقبلنا نحن

: الشاعر العجمً الكبٌر

. الٌوم كانت أبواب الفردوس مفتوحة لنا علً مصارٌعها» 

 .«ولكن بسبب الملل والتسوٌؾ قلنا ؼدا

فهو ٌتؤلم وٌؤسؾ ألنه سوؾ وقصر فً عمله االنتاجً وبناء 

. عالمه الحقٌقً الذي ٌالبمه

                                                                                                                

َٔ پز ّسْسَ  کاًذريي ّيزاً

دل گزفث اس خاًماٍ ّ هذرسَ 

عالوی خْاُن اس ايي عالن بَ در 

جا بَ کام دل کٌن خاکی بَ سز 

الخبش ّ »ّالغشل بکاهلَ  يْجذ فی ديْاى الشاعز جذث عٌْاى 

: بِذا الحفصيل «  الذلْی

يا ًذيوی ضاع عوزی ّاًمضی   لن السحذراک ّلث لذهضی 

ّاغسل االدًاص عٌی بالوذام  ّاهال االلذاح هٌِا يا غالم 

اعطٌی کأسا هي الخوز الطِْر      اًِا هفحاح ابْاب السزّر 

خلص االرّاح هي ليذالِوْم  اطلك االشباح هي اسز الغوْم 

َٔ پز ّسْسَ  دل گزفث اس خاًماٍ ّ هذرسَ  کاًذريي ّيزاً

 ًی س هسجذ طزف بسحن، ًی س ديز      ًی س خلْت کام بزدم، ًی س سيز  

عالوی خْاُن اس ايي عالن بَ در جا بَ کام دل کٌن خاکی بَ سز 

 صلخ کل کزدين با کل بشز  جْ بَ ها خصوی کي ّ ًيکی ًگز

العالهة صالح الذيي السلجْلي يشيز الي ُذا البيث للشاعز الوشِْر (  

  (م1720-ف )الويزسا عبذ المادر بيذل الذُلْی  

درُای فزد ّص ّا بْد اهزّس  

اس بی دهاغی گفحين فزدا 



 فلسفه و هنر                                                                                                                                                     

                                                                                                                              

85 
 

 اذا كان ٌرٌد اتباع ،فمثال أن المصور الذي ٌصور النٌل

الطبٌعة فاألحسن له أن ٌؤخذ له صورة فوتوؼرافٌة ملونة ، ولكن 

وفً نفس . الرسام ٌحاول أن ٌنقد الطبٌعة والمحٌط الذي ال ٌالبمه

الوقت ٌحاول أن ٌجبره وٌصلحه علً نموذج مثاله المخصوص كً 

. ٌتالءم وحٌاته 

. ولهذا فهو ٌرسم النٌل بؤلوان تالبمه، وباتساع ٌوافق تخٌالته

، «الماسوكٌزم»أو « السادٌزم»وقد تكون فً الرسام نزعة من 

فٌخلق فً النٌل صخرة أو صخرات ناتبة، أو دوامات عمٌقة، وقد 

ٌرسم زوارق تصارع االنقالب والؽرق، وقد ٌزٌل عن شاطبٌه 

بعض األبنٌة واالشجار، وٌرسم بدال منها شمسا محتقنة الصفحة 

مشرفة علً الؽروب تودع الرسام بالكآبة، كما أن لرسام الخٌار 

والقدرة، بمقتضً مثاله، علً أن ٌؽرب الشمس من وراء هضبة 

وله الخٌار . مشنقةاصطناعٌة خٌالٌة علی شاطی النٌل وعلی الهضبة 

أٌضا ـ حسب مٌوله الطبٌعٌة وتخٌالته ـ أن ٌخلق نٌال هادباً بؤلوانه 

الزاهٌة وأشجاره المزهرة، وعلى صفحته الصافٌة الهادبة لنشات 

كبٌرة مزٌنة تحمل جموعا من الفتٌات والفتٌان ٌعزفون او ٌرقصون، 

بؤلبستهم الرشٌقة الصارخة األلوان، بٌنما الشمس من أعلً األفق 

. تشرق علٌهم بابتسامة دافبة تشاركهم فً طربهم وسرورهم

فالفنان ـ طبقا لمثاله الخالق ـ هو أول من ٌحاول تجدٌد 

الحٌاة، واصالح المحٌط وهو الذي ٌستطٌع أن ٌقودنا الً عالم أكثر 
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فالفنانون كالفرقة التً تمهد الطرٌق، ٌفتحون . صالحا ومناسبة

الطرٌق فً « جول فٌرن»األبواب، وٌعبدون السبل أمامنا، كما فتح 

. الجو وفً اعماق البحار

أن الشاعر حٌنما ٌبالػ فً تصوٌر المراتع و األطالل 

وحٌنما ٌمدح . واألنهار، ٌكون فً الحقٌقة جابرا لطبٌعة وناقدا لها

ملكا وٌخلع علٌه صفة المالبكٌة فانه ٌنتقدنا بؽرابزنا وٌجبر 

رمسٌس »وكذلك النحات الذي نحت . شخصٌتنا بالصفات المالبكٌة

المشرؾ علً مٌدان رمسٌس فً قلب القاهره، فانه حٌنما « الثانً

ٌنظر الً مثاله والً روح ذلك الفرعون الجبار المارد فانه ٌنقد قامته 

الطبٌعٌة بالنسبة لعظمة روحه القوٌه وٌجبره بهذه األبعاد المترامٌة 

كما ٌنحت الفنان ملكا جبارا ذا بؤس وبطش، علً شكل أسد وبحجم 

كالجبل ـ فهو ٌنقد وٌجبر بنٌته الجسمانٌة الصؽٌرة بالنظر الً روحه 

. «أبً الهول»الكبٌرة، كما ترون ذالك فً تمثال 

فاألهرام، والمومٌات الفرعونٌة المحنطة، ومراكب الشمس، 

فهذا النقد بالفناء، . كلها نقد للحٌاة الفانٌة ومحاولة لجبرها بالخلود

 و صالح الدٌن األٌوبًوالجبٌرة بالخلود، فتحا طرٌق الخلود أمام 

. ، ولكن بطرٌقة اخريمحمود الؽزنوي

فالفنان المسلم ٌعلم حق العلم أن الفن لٌس تقلٌدا لطبٌعة، كما 

زعم أرسطو، وال هو تسلٌة محض، كما زعمت طابفة اخري من 
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بل أن الفن عند المسلم كما كان وقت مٌالده جبٌرة للنشاط . الكتاب

ؼٌر مطلوب فً الؽرٌزة الجنسٌة، كما أنه ال ٌزال محافظا علً 

طبٌعته الجبرانٌة و كابحا لجموح الؽرابز الدنٌبه، وٌحول قواتها 

وشالالتها الدافبة واندفاعاتها الطاؼٌة الً مسالك الخٌر ومطالع 

. النور

فالشاعر الحقٌقً الذي هو تلمٌذ للرحمن، هو الذي ٌوجه 

النشاط الفابض عن الؽرٌزة التً تحاول جاهدة أن تشؽل منطقة أكثر 

اتساعا و أبعد حدودا من حدودها الطبٌعٌة والحٌاة، وٌخلق بتخٌله 

وبضوء مثاله أنموذجا رابعا جدٌدا لمحٌطنا الطبٌعً واالجتماعً 

وهذه هً فً الحقٌقة سنة الحٌاة الراقٌة . ٌضعه أمام عقلنا وفكرنا 

. الموجه الً الكمال والتً ال تقؾ عند حد

وأنا لست أنكر الؽرابز الموهوبة التً أودعها هللا الحكٌم فً 

فالؽرابز هً قوتنا وؼنٌتنا، وهً التً تحرك العقل الساكن . نفوسنا

انها الهٌولً األولً . بطبٌعته، وتبعث الفكر الذي ٌحتاج الً المحرك

لعلومنا وفنوننا و احساساتنا العلٌة، كالؽٌرة الدٌنٌة والقومٌة 

. والوطنٌة، علً شرط أن تسٌر فً طرٌقها المتسامً المزكً

كما أننً أنكر الفكرة التً تزعم بؤن النفس والؽرابز ٌنبؽً 

فقتل الؽرابز أو تدسٌها هو قتل للنفس . ان تقتل و تهجر وتدسً

االنسانٌة وتدس للعلم والفن والعواطؾ السامٌة وللخلق االنسانً 

بل أن علٌنا أن نربً ؼرابزنا . الكرٌم وخلق للعقد والضالالت
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َونَ ْفٍس َوَ ا َسوَّاَها )كما قال تعالً ‘ ونسمو بها و نزكٌها بالعلوم والفنون 

 ( .َوَقْد َخاَب َ   َ سَّاَها. َقْد أَف َْلَ  َ   زَكَّاَها . فََ ْْلََمَها ُفُجوَ َها َوتَ ْ َواَها . 

ختاما، أخواتی و إخوانی أشکرکم أجزل الشکر، و أطلب 

منکم العفو ألننی أطلت علٌکم، و أضعت وقتکم الثمٌن و ألقٌت 

. علٌکم قوال ثقٌال

و إنه لواجب علی، فی هذه المناسبة الکرٌمة ، أن أشکر 

أرکان الثورة فی مصر الشقٌقة ، الفتٌة الناهضة ، إنهم فتٌة آمنوا 

بربهم و زادهم هدی فی تجدٌد عهود األخوة اإلسالمٌة، کما 

أشکرکم من صمٌم قلبی الجهود العظٌمة التی ٌبذلها أخی الکرٌم 

الذی هو فی الحقٌقة الخٌط الذهبی « أنور السادات» الثائر  السٌد 

. الذی ٌربط بٌننا و بٌن إخواننا من عرب و عجم

***** 

أرجو من السادة المطالعٌن الکرام أن ٌنقدوا : مالحظة 

إن الفن لٌس تقلٌدا » : محتوٌات هذه المحاضرة السٌما النقطة التالٌة

للطبٌعة و لٌس لهوا و تسلٌة ، بل هو نقد و جبران للطبٌعة و الحٌاة 

و هذا هو رأٌی الخاص الذی انفردت به و الملهم من مبادی  « .

. الدٌن و الخلق




