بنام آنکه جان را فکرت آموخت
متن وترجمه عربی دهم تجربی ورٌاضی -تهٌه وتنظٌم :س ٌّدع ّزت عمٌد
س ْاْل َّول ُ (درس اول )
اَلد َّْر ُ
ذاك هو للاه

او همان خداست.

ا ه ْن ه
ظرْ لِت ِْلك ال َّشجره

صون ال َّنضِ ره
ت ْال هغ
ذا ِ
ِ

به آن درخت ِدارای شاخه های تر و تازه نگاه کن .
و کٌف صار ْ
ت شجره

کٌف نم ْ
ت مِنْ حبَّة

چگونه ازدانه ای رشد کرد وچگونه درختی شد ؟
ٌ ْهخر هج مِنها َّ
الثمره
ِ

فابْح ْ
ث و قهل منْ ذاالَّذي

پس جستجوکن وبگوچه کسی ازآن مٌوه بٌرون می آورد(پدٌدمی آورد)؟
و ا ْن ه
مس الَّتً
ظرْ إِلی ال َّش ِ

جذو هتها مهسْ تعِره

وبه خورشٌدی که پاره آتش آن فروزان است نگاه کن.
حرارة مهنتشِ ره

فٌها ضٌاء و ِبها

نوروروشنی درآن است وبه وسٌله آن ،گرما وحرارت پراکنده است.
فً ْالجوِّ مِثل ال َّشرره

منْ ذا الَّذي أ ْوجدها

چه کسی آن را درفضا مانند اخگروپاره آتش پدٌد آورده است؟
ذاك هو ٰ ّ
للاه الَّذي

أن هع هم هه مهنهمِره

او همان خداوندی است که نعمتهاٌش رٌزان وروان است.
و قهدرة مهقتدِره

ذو حِکمة بالِغة

دارای حکمت وتدبٌری کامل ونٌروی توانمند است.
ا ه ْن ه
ٌل فمنْ
ظرْ إِلی اللَّ ِ

أ ْوجد فٌ ِه قمره

به شب نگاه کن پس چه کسی ماهش را درآن پدٌد آورد ؟
کالدُّر ِر ْالمهنتشِ ره

و زان هه ِبأ ْنجهم

وآن (شب)را با ستارگانی مانند مروارٌدهای پراکنده زٌنت داد؟
و ا ْن ه
ظرْ إِلی ْالغ ٌِم فمنْ

أنزل ِم ْن هه مطره

وبه ابر نگاه کن پس چه کسی ازآن بارانش را نازل کرد؟
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س ال ّثانً (درس دوم )
اَلد َّْر ُ
سول هللاِ(صلّی هللاُ علٌه وآل ِه وسلّم) .پندها و نصاٌح شمارشی (عددی) از پٌامبر خدا (ص)
اَ ْل َمواعِ ُظ ا ْل َعدَ د ٌَّ ُة مِن َر ِ
اَلظ ْل ُم َثال َثة ُ :ظ ْلم ْل ٌَ ْغفِ ُرهُ هللاَُ ،و ُظ ْلم ٌَ ْغفِ ُرهَُ ،و ُظ ْلم ْل ٌَ ْت ُر ُک ُه َ .فا ّما ّ
شر ُك .قال َ هللاُ ﴿:إنَّ ال ِّ
الظل ُم ا َّلذي ْل ٌَغفِ ُرهُ هللاُ َفال ّ
شر َك لَ ُظ ْلم َعظٌم﴾

ظلم سه (نوع) است  :ظلمی که خدا آنرا نمی بخشاٌد  ،و ظلمی که آنرا می بخشاٌد و ظلمی که آن را ترک نمی کند  .و امّا ظلمی
که خداوند آنرا نمی بخشاٌد  ،شرک است  .خداوند فرمود  ﴿ :قطعا شرک ظلم بزرگی است ﴾
س ُهم فً ما َبٌ َن ُهم َو َبٌنَ َر ِّب ِهمَ ،و أ ّما الظلم الّذی ْل ٌَ ْت ُر ُک ُه هللاَُ ،ف ُظل ُم ا ْلعِبا ِد َب ْعضِ ِهم َب ْعضا.
وا َّما ال ُّظل ُم الَّذي ٌَغفِ ُرهُ هللاَُ ،ف ُظل ُم ا ْلعِبا ِد انفُ َ

و امّا ظلمی که خداوند آنرا می بخشاٌد  ،ظلم بندگان بر خودشان نسبت به آنچه مٌان آنها و خداٌشان است  ،و امّا ظلمی که خداوند
آنرا ترک نمی کند  ،ظلم بندگان به ٌکدٌگراست.
أوأجری نهرآْ ،أو َح َف َر بِئراَ ،
ص َحفاْ ،أو
لما،
،أو َب َنی َمس ِجدا،أ ْو َو َّر َث ُم ْ
س َنخال ْ
أوغ َر َ
َ
بعدَ َموتِ ِه َ :منْ علَّ َم عِ ْ
هو فً قبر ِه َ
أج ُرهُنَّ َو َ
سبع ٌَ ْجري لل ِْع َب ِد ْ
َ
َ
ٌس َتغفِ ُرلَ ُه َبعدَ َموتِ ِه.
ا
و
ك
ر
لدَ
َ
َت َ َ

هفت (چٌز) بعد از آنکه انسان در قبرش باشد ثوابش برای او جاری می گردد  :کسی که دانشی را (به دٌگران) ٌاد داده است
(آموخته است)  .آب نهری را جاری ساخته است  .چاهی را کنده است ٌا نخلی را کاشته است ٌا مسجدی راساخته است ٌا
مصحفی (قرآن مکتوب) را به ارث گذاشته است ٌا فرزندی را به جای گذاشته است که بعد از مرگش براٌش طلب آمرزش می
کند .
ِسعة َو تِسعٌنَ ُجزءا وأَ َ
راح ُم ا ْل َخ ْلقُ .
نزل َ ُجزءا واحِداَ ،فمِنْ ٰذلِ َك ا ْلجُزءِ ٌَ َت َ
س َك عِ ندَ هُ ت َ
أم َ
الر ْح َم َة ِم َئ َة جُزءٍ َ ،ف ْ
َج َعل َ هللاُ َّ

خداوند برای رحمت صد جزء قرار داد و  99جزء را نزد خود نگهداشت و ٌک جزء به زمٌن فروفرستاد و از آن ٌک جزء بشر
به همدٌگر رحم می کنند .
ٌن ٌَکْفًِ ال َّثال َث َة واْلر َب َع َةُ ،کلوا َجمٌعا َو ْل َت َف َّرقواَ ،فإِنَّ ا ْل َب َر َک َة َم َع الَ
جماع ِة.
َ
ٌن َ
،و َطعا َم ِاْل ْث َن ِ
إِنَّ َطعا َم ا ْلوا ِح ِد ٌَکْفًِ ِاْل ْث َن ِ

براستی ٌک غذا برای دونفر کافی می باشد و دو غذا برای سه و چهار نفر کافی می باشد  ،همگی بخورٌد و پراکنده نشوٌد  ،و
مسلما برکت همراه با جماعت است .
ماع ِة.
ٌن وأر َب َعة َخٌر مِن َثال َثةٍ؛ َف َعلٌَکُم ِبا ْل َج َ
ِن ا ْث َن ِ
اِثنا ِن َخٌر مِن وا ِح ٍد َو َثال َثة َخٌر م ِ

دو بهتر از ٌک است و سه بهتر از دو است و چهار بهتر از سه است ؛ و شما با جماعت باشٌد .
صباحا َ
لی لِسانِ ِه.
ص ِ ِ
لب ِه َع َ
ِل أر َبعٌنَ َ
من أخلَ َ
،ظ َه َرتْ ٌَنابٌ ُع الحک َم ِة مِنْ َق ِ

هرکس چهل صبح برای خدا إخالص ورزد  ،سرچشمه های حکمت و دانش از قلبش بر زبانش جاری گردد .
ار.
داوةُ َو ال ّن ُ
أ ْر َب َعة َقلٌلُها َکثٌر :ا ْل َفق ُر َو ا ْل َو َج ُع َو ا ْل َع َ
چهار (چٌز) اندکش زٌاد است  :تنگدستی و درد و دشمنی (کٌنه ورزی) و آتش (جه ّنم)
اَ ْلعِبادَ ةُ َع َ
ِسع ُة أجزاءٍ فِی َطلَ ِ
الل .عبادت ده جزء است که هنه ( )9جزء در طلب (روزی) حالل است .
ش َرةُ أجزاءٍ ت َ
ب ا ْل َح ِ

(در گوشی نجوا می کنند)  ،مٌان آن دو وارد نشو .
نان ٌَ َت َ
ناج ِ
إذا کانَ ا ْث ِ
ٌان َفال َتدْ ُخلْ َبٌ َن ُهما .هرگاه دو (نفر) با هم راز می گوٌند ِ

ٕ

س ال ّثال ُ
ِث (درس سوم )
اَلد َّْر ُ

س َمك ( باران ماٌی)
َمطَرال َّ
وم مِنَ ْاْل ٌّ ِام أَسماكا َت َتسا َق ُط مِنَ السَّماءِ ؟!آٌاباورمی کنی که روزی ازروزها ماهی ها را ببٌنی که ازآسمان می
صدِّ قُ أنَ َ
هَل ُت َ
تری فً ٌَ ٍ
افتند؟
إنَّ ن ُزولَ ا ْل َم َط ِر َو ال َّث ْل ِج مِنَ السَّماءِ َ
ٌعً؛ مسلما بارش باران وبرف از آسمان ٌک چٌز طبٌعی است.
شًء ط َب ٌّ
الس َمكِ ؟ !هَل َ
ٌس فِ ْلما َخٌال ٌّا؟ !
تظنُّ أنَ ٌکَونَ ٰذلِ َك ا ْل َم َط ُر َحقٌ َقة َو لَ َ
طر َّ
نری َم َ
َولکِٰنْ أ ٌُ ْمکِنُ أنَ َ

واما آٌا امکان داردکه باران ماهی را ببٌنٌم؟ آٌا گمان می کنی که آن باران حقٌقی باشد .وفٌلمی خٌالی نٌست.
صدِّ قَ  .خوب پس به اٌن تصاوٌر نگاه کن تا باور کنی.
ص َو ِر َح َّتی ُت َ
سنا َفا ْن ُظ ْر إِلَی ٰه ِذ ِه ال ُّ
َح َ
الظاه َِر َة َّ
اس ٰه ِذ ِه ّ
الس َمكِ )
الطبٌع ٌَّ َة ( َم َط َر َّ
س ّمً ال ّن ُ
ماء ُت ْمطِ ُر أَسماکاَ ٌُ .
الس َ
سماكِ مِنَ السَّماءِ ؛ َکأنَّ َّ
سقو َط ْاْل َ
اُن ُظ ْر بِ ِد َّقةٍ؛ أنتَ ُتشا ِه ُد ُ

به دقت نگاه کن .توافتادن ماهی ها را از آسمان می بٌنی  ،مثل اٌنکه آسمان ماهی ها می بارد .مردم اٌن پدٌده طبٌعی را باران
ماهی می نامند .
س َنو ٌّا فً ُجمهور ٌَّ ِة ا ْل ُهندوراس فً أَمِرٌکَا ا ْل ُو َ
َح ٌَّ َرتْ ٰه ِذ ِه ّ
ت َطوٌلَة َفما َو َجدوا لَها َجوابا ْ ٌَ .حد ُ
سطی.
س َنوا ٍ
الس َمكِ ) َ
ُث ( َم َط ُر َّ
اس َ
الظاه َِرةُ ال ّن َ

اٌن پدٌده مردم را سالهای طوالنی شگفت زده کرده وبرای آن جوابی نٌافتند باران ماهی ساالنه در جمهوری هندوراس در
امرٌکای مرکزی اتفاق می افتد.
ُث ه ِذ ِه ّ
الس َن ِة أَحٌاناَ .ف ُ
َتحد ُ
وداء َعظٌ َمة َو َرعدا َو َبرقا َو رٌاحا َقو ٌَّة َو َم َطرا َ
ٌن أَو
شدٌدا لِ ُمدَّ ِة
َ
س َ
اس َغٌ َمة َ
ٌال ِح ُظ ال ّن ُ
ٌن فً َّ
ساع َت ِ
الظاه َِرةُ َم َّر َت ِ
أَک َثر.

اٌن پدٌده گاهی دوبار در سال اتفاق می افتد .ومردم به مدت دوساعت ٌا بٌشتر تکه ابر سٌاه بزرگی ورعد وبرق وبادهاٌی قوی
وبارانی شدٌد را مالحظه می کنند.
عر َف َة سِ ِّر تِ ْل َك ّ
ض َمفرو َ
الظاه َِر ِة ا ْل َعجٌ َبةِ؛
ناولِهاَ .
اس ل َِطبخِها َو َت ُ
سماكِ َ ،ف ٌَأ ُخ ُذهَا ال ّن ُ
شة بِ ْاْل َ
صبِ ُح ْاْل َر ُ
ُث َّم ت ُ
حاول َ ا ْل ُعلَما ُء َم ِ

سپس زمٌن با ماهٌها پوشٌده می شود ،ومردم آنها را برای پختن وخوردنش می برند .دانشمندان برای شناخت راز آن پدٌده ی
عجٌب تالش کردند.
مطار ال َّ
کان َوال َّت َع ُّر ِ
شدٌدةِ،
سماكِ الَّتً َت َتسا َق ُط َعلَی ْاْلَ ِ
ف َعلَی ْاْل َ
سلوا َفرٌقا ل َ
َفأ َ ْر َ
ِزٌار ِة ا ْل َم ِ
رض َبعدَ ٰه ِذ ِه ْاْل ِ

وگروهی را برای دٌدن محل وشناختن ماهی هاٌی که بعد از اٌن بارانهای شدٌد بر زمٌن می افتند فرستادند.
جاو َر ِة
سماكِ ا ْل ُمن َتشِ َر ِة َعلَی ْاْلَ ِ
سما َك لَ َ
مر أَنَّ ْاْل َ
وع وا ِحدٍَ ،و ٰلکِنَّ ا ْل َغ َ
مٌع ْاْل َ
َف َو َجدوا أَنَّ َج َ
ٌستْ ُم َت َعلِّ َقة ِبا ْلمٌا ِه ا ْل ُم ِ
رٌب فً ْاْلَ ِ
رض ِب َح ٍ
جم وا ِح ٍد َو َن ٍ

و آنها درٌافتند که همه ماهی ها ی پراکنده شده در زمٌن به ٌک نوع واندازه هستند واما شگفتی کار آن است که ماهی ها متعلق
به آبهای مجاور نٌستند.
سماكِ .
سً الَّذي ٌَ ْب ُع ُد َمسا َف َة مِا َئ َتً
سقوطِ ْاْل َ
کٌلومتر َعنْ َم َحلِّ ُ
َبلْ ِبمٌا ِه ا ْل ُمحٌطِ ْاْلَ ْطلَ ِّ
ٍ

بلکه متعلق به آبهای اقٌانوس اطلس هستند که به فاصله ی دوٌست کٌلومتراز محل سقوط ماهی ها دور هستند.
شکٌل ٰه ِذ ِه ّ
الظاه َِرةِ؟ علت شکل گٌری اٌن پدٌده چٌست؟
ب َت
س َب ُ
هو َ
ما َ
ِ
ٌ ْحد ُ
رض.
رع َت ُه َت َتسا َق ُط َعلَی ْاْلَ ِ
س َ
کان َبعٌ ٍد َو عِ ندَما ٌَفقِ ُد ُ
سما َك إلَی السَّماءِ ِب َّ
ب ا ْْل َ
سح ُ
إعصار شدٌد َف ٌَ َ
ُث ْ
قو ٍة َو ٌَأ ُخ ُذها إِلَی َم ٍ

گردباد شدٌدی اتفاق می افتد ماهی ها را با قدرت به آسمان می کِشد وآنها را به محلی دور می کشانند ووقتی سرعتش را از
دست می دهد ماهٌها بر روی زمٌن می افتند.
ٖ

الس َمكِ )َ .فانزل َ مِنَ السَّماءِ ماء َف ْ
أخ َر َج ِب ِه مِنَ ال َّث َمرا ِ
ت ِر ْزقا لَ ُكم.
ِهرجانَ َم َط ِر َّ
س ّمو َن ُه ( م َ
س َنو ٌّا َو ٌُ َ
وم َ
ٌحت َفل ُ ال ّن ُ
َ
اس فً ا ْل ُهندوراس بِ ٰه َذا ا ْل ٌَ ِ
( اَ ْل َب َق َرةٕٕ)

مردم هندوراس ساالنه اٌن روز را جشن می گٌرند وآن را « جشنواره ی باران ماهی می نامند» و(خداوند) از آسمان آبی را
فرو فرستاد و به وسٌله ی آن ازمٌوه ها رزق وروزی را برای شما خارج کرد.

الر ِاب ُع (درس چهارم )
س ّ
اَلد َّْر ُ
مً (همزٌستی مسالمت آمٌز)
الس ْل ُّ
ش ِّ
اَل َّتعا ٌُ ُ
ٰ
صور قائِ َمة َعلَی أَ
اجتِنا ِ
هللا ٌَقول ُ:
لَ َقد کانَتْ ِرسالَ ُة ْاْلسال ِم َعلَی َم ِّر ا ْل ُع
ب ْاْلِ َ
ساس ا ْل َمنطِ ِق َو ْ
ساءةِ؛ َفإنَّ ّ َ
ِ
ِ

قطعا پٌام اسالم درگذر زمانها براساس منطق ودوری ازهر بدی استواربوده است .وبراستی خداوند می فرماٌد.
صلَتْ ٖ3 :
هً
لً َحمٌم﴾ فُ ِّ
داوة کا َّن ُه َو ٌّ
أحسنُ َف َإذا الّذی َبٌ َن َك َو َبٌ َن ُه َع َ
َ
الس ٌِّ َئ ُة اِد َفع بالّتً َ
س َن ُة َو َْل َّ
تس َت ِوي ا ْل َح َ
﴿و ْل َ
َ

خوبی وبدی ٌکسان نمی باشد تو آن را با بهترٌن روش دفع کن پس آنگاه (می بٌنی)کسی که بٌن تو واو دشمنی هست گوٌی ٌک
دوست گرم وصمٌمی است .
ٌس ُب ّوا َمعبودا ِ
ار
إنَّ ا ْلقُرآنَ ٌَأ ُم ُرا ْل ُمسلِمٌنَ َّأْل َ
شرکٌنَ َو ا ْلکُ ّف ِ
ت ا ْل ُم ِ

همانا قران به مسلمانان امر می کند که خداٌان مشرکان وکافران را دشنام ندهند.
س ّبوا هللاَ…﴾ ْاْلنعام ٔٓ1
س ّبوا الّذٌنَ ٌَدعونَ مِن
دون هللاِ َف ٌَ ُ
هو ٌَقول ُ:وْل َت ُ
َف َ
ِ

وآن (قران) می فرماٌد:کسانی را که به غٌرمی خوانند(دعوت می کنند) دشنام ندهٌددر نتٌجه آنها (کافران به نادانی) خدا را
دشنام می دهند.
رک ِبه َ
هللا َو ْل ن ُ
ْالسالم ٌَح َت ِر ُم ْاْلَدٌانَ ْاْل ٰله ٌَّ َة؛﴿قُلْ ٌا أهل َ ا ْلکِتا ِ
شٌئا(آل ُ عِمران 43
ش َ
ب َتعالَوا إلَی َکلِ َم ٍة سَواءٍ َبٌ َننا َو َبٌ َنکُم أْلّ َنع ُبدَ ّإْل َ

اسالم ادٌان الهی را محترم می شمارد(،ای پٌامبر) بگوای اهل کتاب (ٌهود ونصاری)بٌائٌداز کلمه ای که مٌان ما وشما ٌکسان
است پٌروی کنٌم فقط خدا را عبادت کنٌم وچٌزی را برای او شرٌک قرار ندهٌم.
ٌن…﴾ا ْلبقرة ٕ54
ٌُ َؤ ِّک ُد ا ْلقُرآنُ َعلَی ُح ّر ٌَّ ِة ا ْل َعقٌدَ ِةْ﴿ :ل إکرا َه فًِ الدّ ِ

قران بر آزادی عقٌده تاکٌد می کند .هٌچ اجباری در دٌن نٌست.
ٌج ُ
احتِفاظِ ُکل
وز ْاْل
اس أَن ٌَتعا ٌَشوا َم َع َبعضِ ِهم َتعا ٌُشا سِ ْلم ٌّاَ ،م َع ْ
أحد َ
دوان ِْ،ل َّن ُه ْل ٌ َن َتف ُِع بِ ِه َ
ُ
ْل َ
؛و َعلَی ُکل ِّ ال ّن ِ
صرار َعلَی نِقاطِ ال ِخالفِ َو َعلَی ا ْل ُع ِ
الروم ٖٕ:
ِ؛ْلَ َّن ُه ﴿ ُکل حِز ٍ
ب ِبما لَدٌ ِهم َف ِرحونَ ﴾ ّ
مِن ُهم ِب َعقائِ ِده ِ

پافشاری بر نقاط اختالف ودشمنی را جاٌز نمی داند ،به خاطر اٌنکه کسی از آن سود نمی برد ،بر همه مردم واجب است که هر
کدام با حفظ عقاٌد خود با ٌکدگر همزٌستی مسالمت آمٌز کنند .به خاطر اٌنکه هر حزب وگروهی به آنچه نزد خود دارند
خوشحالند.
جموعة مِنَ ال ُّ
شعو ِ
ِف فً لُغاتِها َو أَ ْلوانِها.
اَ ْل ِبالد ْاْلسالم ٌَّ ُة َم
َثٌر ةَِ ،تخ َتل ُ
ب ا ْلک َ
َ

کشورهای اسالمی مجموعه ای از ملتهای متعدد هستند .در زبانهای خود ورنگهاٌشان متفاوت می باشند .
قال َ هللاُ َتعالَی :خداوند بزرگ می فرماٌد:
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أنثى َو َج َع ْلنا ُکم ُ
أکر َمکُم عِ ندَ هللاِ أتقا ُکم﴾ اَ ْل ُح ُجرات ٖٔ
عارفوا إِنَّ َ
شعوبا َو َقبائِل َ لِ َت َ
اس إ ّنا َخلَ ْقنا ُکم مِنْ َذ َک ٍر َو َ
﴿ٌاا ٌُّها ال ّن ُ
ای مردم ما شما را از ٌک مرد وزن آفرٌدٌم وشما را ملتها وقبٌله ها قرار دادٌم تا ٌکدٌگر را بشناسٌد قطعا گرامی ترٌن شما نزد خدا
پرهٌزگارترٌن شما ست.
ٰ

َف َقد قال َ َرسول ُ ّ
هللا(صلی هللا علٌه وآله وسلّم) وپٌامبر خدا (ص)فرموده است
سودَ َعلَی أح َم َر
،و ْل ل َِع َجمً َعلَی َع َربً َو ْل ِْل َ
ِعربً َعلَی َع َجمً َ
اس ،أْل إنَّ َر َّبکُم واحِد َو إنَّ أبا ُکم واحِد؛أْل ْل فضل َ ل َ
(ٌا أ ٌُّها ال ّن ُ
قوی )
َو ْل
ألحمر علَی أسودَ ّإْل بِال َّت َ
َ

ای مردم بدانٌد که خدای شما ٌکی است وپدرتان ٌکی است قطعا نه هٌچ عربی بر غٌر عرب برتری دارد ونه هٌچ غٌر عربی بر
عرب نه هٌچ سٌاهی بر سرخ ونه هٌچ سرخی بر سٌاه مگر با تقوی وپرهٌز گاری.
اع َتصِ موا ِب َح ْب ِل هللاِ َجمٌعا َو ْل َت َف َّرقوا… ﴾آل عِمرانٖٓٔ
﴿و ْ
ٌَأْ ُم ُرنا ا ْلقُرآنُ ِبا ْل َوحدَ ِةَ .

قران ما را به وحدت وٌکپارچگی دعوت می کند  .وهمگی به رٌسمان خدا چنگ بزنٌد وپراکنده نشوٌد.
کان وا ِح ٍد فً ا ْل َح ِّج.
اجت ُ
ثٌرةٍ،مِن َها ْ
ص َو ٍر َک َ
ٌَ َت َجلَّی ا ِّتحا ُد ْاْل ُ َّم ِة ْاْلسالم ٌَّ ِة فً ُ
ِماع ا ْل ُمسلِمٌنَ فً َم ٍ

ٌکپارچگی امت اسالمی در شکلهای زٌادی جلوه گر می شود .از جمله جمع شدن مسلمانان در ٌک محل در حج .
سً.
رض مِنَ
ِساح ٍة واسِ َع ٍة مِنَ ْاْلَ ِ
ٌن إلَی ا ْل ُمحٌطِ ْاْلَطلَ ِّ
ّ
ّان ا ْلعالَ ِمٌَ ،عٌشونَ فً م َ
س ُ
اَ ْل ُمسلِمونَ ُخ ْم ُ
الص ِ
سک ِ

ٌک پنجم ساکنان جهان مسلمانان هستند در پهنای گسترده ای از زمٌن از چٌن تا اقٌانوس اطلس زندگی می کنند.
ٌنً َر ِح َم ُه ٰ ّ
صفو ِ
ف ا ْل ُمسلِمٌنَ .
حاول ُ َب َّث ا ْلخِالفِ َبٌنَ ُ
هللاُ… :إذا قال َ أَ َحد َکالما ٌفُرقِّ ا ْل ُمسلِمٌنَ َ ،ف ْ
قال َ ْاْلما ُم ا ْل ُخ َم ُّ
اعلَموا أَ َّن ُه جاهِل أَ ْو عالِم ٌُ ِ

امام خمٌنی که خدا رحمتش کند فرمود:هر گاه کسی سخنی بگوٌد که مسلمانان را پراکنده سازد .پس بدانٌد که وی نادان است ٌا
داناٌی است که برای گسترش اختالف دربٌن صفوف مسلمانان تالش می کند.
ٰ

خامنئً :ورهبرمان آٌت للا خامنه ای فرمودند:
هللا ا ْل
َو قالَ قائِدُنا آ ٌَ ُة ّ ِ
ّ
دو.
فر َقةَِ ،ف ُه َو َعمٌل ُ ا ْل َع ِّ
َمن َرأَی مِنکُم أَ َحدا ٌَدعو إلَی ال َّت ِ

هر کس از شما شخصی را ببٌند که به تفرقه دعوت می کند پس وی مزدور دشمن است.
ِس (درس پنجم )
س ا ْلخام ُ
اَلد َّْر ُ
ٰ
﴿ه َ
ذاخ ْلقُ هللاِ )لقمان ٔٔ

*( ایه خلقت خذاووذ است )*

اَ ْل َغ ّواصونَ الَّذٌنَ َذهَبوا إلَی أَ
لوان ُم َت َعدِّ دَ ٍة الَّتً ٌ َنب ِع ُ
عماق ا ْل ُمحٌطِ لٌَال،شاهَدوا مِئا ِ
سماكِ ا ْل ُمضٌ َئةِ،
ت ا ْل َم
ضوؤُ ها مِنَ ْاْل َ
ث َ
صابٌح ا ْلک َ
ِ
َهربائ ٌَّ ِة ذاتَ أَ ٍ
ِ

غواص ٌایی کً شباوً بً أعماق اقیاووس رفتىذ  ،صذٌا چراغ برقی با روگ ٌای مختلف (روگاروگ ) را مشاٌذي کردوذ کً
وورشان از ماٌی ٌای ووراوی فرستادي می شود .
هار مُضًءٍ ٌَس َتطٌ ُع فٌ ِه ا ْل َغ ّواصونَ ا ْلت َ
تحول ُ َ
سماكِ .
ص َو ٍرفً أَضواءِ ه ِذ ِه ْاْل َ
ِقاط ُ
َو ِّ
ظالم ا ْل َب ِ
حر إلَی َن ٍ

و تاریکی دریا را بً روزی روشه تبذیل می کىذ کً غواص ٌا در آن می تواوىذ در وور ایه ماٌی ٌا عکس بگیروذ.
بع ُ
ا ِْک َت َ
سماكِ .
ٌون تِ ْل َك ْاْل َ
نوع مِنَ ا ْل َبکتٌرٌا ا ْل ُمضٌ َئ ِة الَّتً َت ُ
ث مِن َ
ضواء ت َن َ
ف ا ْل ُعلَما ُء أنَّ ه ِذ ِه ا ْل َ
ش َ
عٌش تَحتَ ُع ِ

داوشمىذان کشف کردوذ کً ایه وورٌا از ووعی باکتری ووراوی فرستادي می شود کً زیر چشمان آن ماٌی ٌا زوذگی می کىذ .
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هَل ٌُمکِنُ أَن ٌَس َتفٌدَ ا ْل َب َ
ُن؟
ِ،و ٌَس َتعٌنَ بِا ْل َبکتٌرٌا ا ْل ُمضٌ َئ ِة ِل َ
ش ُر ٌَوما مِنْ تِ ْل َك ا ْل ُمع ِج َز ِة ا ْل َبحر ٌَّة َ
نار ِة ا ْل ُمد ِ

آٌا امکان دارد که بشر روزی از اٌن معجزه ی درٌاٌی استفاده کند .و از باکتری نورانی برای روشن کردن شهرها کمک بگٌرد.
ٌس َ
ٌع ٰذلكِ ِْ ،ل َّن ُه ( َمنْ طلَ َب َ
شٌئا َو َجدَّ َو َجدَ )
تط ُ
ُر َّبما َ

چه بسا بتواند  ،زٌرا " هر کس چٌزی را خواست ( بخواهد ) و تالش کرد ٌ ،افت ( .زٌرا " هر کس چٌزی را بخواهد و تالش
کند  ،می ٌابد ) .
تی ٌَل َتئ َم.
إنَّ لِسانَ ا ْلق ِِّط سِ الح طِ ّب ًٌّ دائِم ِْ،لَ َّن ُه َمملوء بِ ُغدَ ٍد ُت ْف ِر ُز سائِال ُم َط ِّهراَ ،ف ٌَ ْل َعقُ ال ْق ُّط ُج ْر َح ُه عِ دَّ َة َم ّرا ٍ
ت َح َّ

قطعا ً زبان گربه سالح دائمی است ؛ زٌرا آن پر از غده هاٌی است که ماٌعی پاک کننده ترشح می کند ،پس گربه چندٌن مرتبه
زخمش را می لٌسد تا زخمش بهبود ٌابد .
عشاب ِّ
رٌزتِها ْ َ
ف ِب َغ َ
المختلَفِةِ؛ َو قدَ دَ لَّتْ
ٌور َوا ْل َح ٌَوانا ِ
اْل
شب ا ْل ُمناسِ َب لِ ْل ِوقا ٌَ ِة مِنَ ْاْل َم ِ
راض ْ
ٌف َتس َتع ِمل ُ ا ْل ُع َ
الط ّب ٌَّ َة َو َتعلَ ُم َک َ
َ
ت َت ْع ِر ُ
إنَّ َب َ
عض ال ُّط ِ
ِّ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َثٌر مِنَ النباتا ِ
ٌرها.
ٰه ِذ ِه ا ْل َح ٌَواناتُ النسانَ َعلی الخ
ِّ
ت ال َب ّر ٌَّ ِة َو غ ِ
واص الط ّب ٌَّ ِة لِک ٍ

قطعا بعضی از پرنده ها و حٌوانات بنا به طبٌعتشان گٌاهان داروٌی را می شناسند  .و می دانند چگونه گٌاه مناسب را برای
پٌشگٌری از بٌماری های مختلف بکار گٌرند ؛ و اٌن حٌوانات انسان را به خواص درمانی بسٌاری از گٌاهان صحراٌی و مانند
آن راهنماٌی کرده اند .
إنَّ أَغلَ َب ا ْل َح ٌَوانا ِ
خاص ٍة ِبهاَ ،ت ْملكِ لُ َغة عا َّمة َتس َتطٌ ُع مِنْ خِاللِها أَن َت َتفا َه َم َم َع َبعضِ ها،
امتِالکِها لِلُ َغ ٍة
َّ
ت إضا َفة إلَی ْ

قطعا اغلب حٌوانات عالوه بر داشتن زبانی مخصوص به خود ؛ زبان عمومی دٌگری دارند که به واسطه آن می توانند با
همدٌگر به تفاهم برسند،
سرٌعا َعنْ م َ
هو بِ َم َ
صوت ٌُ َح ِّذ ُربِ ِه َبق ٌَّ َة ا ْل َح ٌَوانا ِ
َفلِ ْل ُغرا ِ
واسٌس ا ْلغا َب ِة.
جاسوس مِنْ َج
نز لَ ِة
ِنط َق ِة ا ْل َخ َط ِرَ ،ف َ
ت َح َّتی َتب َتعِدَ َ
ب َ
ِ
ٍ

پس کالغ صداٌی دارد که به وسٌله آن به ساٌر حٌوانات هشدار می دهد تا به سرعت از منطقه خطر دور شوند  .پس آن مانند
جاسوسی از جاسوس های جنگل است .
للِ َب ِّط خِزانات َطبٌع ٌَّة ِبا ْلقُر ِ
خاصا ٌَن َتشِ ر َعلَی أَجسادِها َفال َت َتأ َ َّث ُر ِبا ْلماءِ .
توي َزٌتا
ّ
تح َ
ذنابها َ
ب مِنْ أَ ِ

اردک نزدٌک دم هاٌش انبارهای طبٌعی دارد که روغن خاصی را در بر دارد که بر بدنهاٌشان(اجسامشان) پخش می شود پس
تحت تأثٌر آب قرار نمی گٌرد .
ت وا ِح ٍد.
ٌَن فً َوق ٍ
دٌر َعٌ َنٌها فً ا ِّتجاها ٍ
سها َو َ
ت م ُختلَف َِة دونَ أنَ ت ُح ِّر َك َر ْأ َ
َتس َتطٌ ُع ا ْلحِربا ُء أنَ ُت َ
هً َتس َتطٌ ُع أَنْ َت َری فًِ ا ِّتجاه ِ

آقتاب پرست می تواند چشمانش را به جهت های مختلف بچرخاند بدون آنکه سرش راحرکت دهد وآن می تواند همزمان
دوطرف را ببٌند.
أسها دائ َِرة کا ِملَة دونَ أَنْ
دٌر َر َ
قص ِب َتحرٌكِ َرأسِ ها فً ُکل ِّ ناح ٌَ ٍة َو َتس َتطٌ ُع أَنْ ُت َ
ض ٰه َذا ال َّن َ
ثاب َتةَ ،و ٰلکِ َّنها ُت َع ِّو ُ
ْل ت َت َح َّر ُك َعٌنُ ا ْلبو َمةَِ ،فإِ َّنها ِ
ُت َح ِّر َك ِجس َمها.

چشم جغد حرکت نمی کند  ،وآن ثابت است  ،اما اواٌن نقص را با حرکت دادن سرش به هر جهتی جبران می کند و می تواند که
سرش را کامال بچرخاند بدون اٌن که جسمش را حرکت دهد .
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ِس(درس ششم)
ساد ُ
س ال ّ
اَلد َّْر ُ
ٌن (ذوالقرنٌن )
ذوا ْل َقر َن ِ
ٌن َقدْ أَعطاهُ ّ
دٌم َّ
قو َة َوا ْل َع َظ َم َة؛
هللاُ ا ْل َّ
مو ِّحد ٌُ َ
مان َملِك عادِل َ
س َّمی ِبذي ا ْل َقر َن ِ
الز ِ
کانَ فً َق ِ

درزمان قدٌم پادشاه عادل وٌکتاپرستی بودکه ذوالقرنٌن نامٌده می شد و خداوند به او قدرت وشکوه عطاکرده بود،
شرقا َو َغربا َو َ
ض َ
شماْل.
ٌن ٌَ ْحکُ ُم َمناطِ قَ واسِ َعة مِنَ ا ْْل َر ِ
کانَ ذوا ْل َقر َن ِ

ذوالقرنٌن بر مناطق وسٌعی اززمٌن ،شرق وغرب وشمال حکومت می کرد.
رآن .نام وکارهای شاٌسته اش درتعدادی ازآٌات قرآن بٌان شده است.
الصال َِح ُة بِعِدَّ ِة آٌا ٍ
اس ُم ُه َو أَعمالُ ُه ّ
ُذک َِر ْ
ت فً ا ْلقُ ِ
اس َت َق َّر ِ
حار َب ِة ال ُّظ ْل ِم
سار ِب ُجٌوشِ ِه ا ْل َعظٌ َم ِة َن ْح َو ا ْل َمناطِ ِق ا ْل َغرب ٌَّ ِة مِنَ ْاْلَ ْر ِ
اس إِلَی ال َّت ْوحٌ ِد َو ُم َ
ض ٌَدْ ُعو ال ّن َ
ٌن فً ِبال ِدهَِ ،
ل َّما ْ
ت ْاْلوضا ُع لِذي ا ْل َقر َن ِ
َو ا ْل َفسا ِد.

وقتی شراٌط برای ذوالقرنٌن درکشورش استقرار ٌافت ،باسپاهٌان ولشکرباشکوهش به سمت مناطق غربی زمٌن حرکت کرد
درحالی که مردم را به سوی ٌکتاپرستی ومبارزه با ظلم وفسادفرامی خواند.
دٌر ُ
صل َ إل َِی َمناطِ قَ فٌها ُمس َتن َقعات مٌاهُها ذاتُ
س َب ِ
م،ح َّتی َو َ
شؤو َن ُه َ
ِ،و ٌَ ْطلُبونَ ِم ْن ُه أنَ ٌَ ْحکُ َم َو ٌُ َ
ب َعدال َته َ
سٌر ِه ِب َ
َفکانَ ال ّن ُ
اس ٌُ َر ِّحبونَ ِب ِه فً َم ِ
رائ َِح ٍة َکرٌ َه ٍة.

مردم در مسٌرحرکتش به علت عدالتش به اوخوشامد می گفتند وازاومی خواستندکه حکمرانی کند وکارهاٌشان را اداره کند ،تا
اٌنکه به مناطقی رسٌدکه درآن مرداب هاٌی بود که آب هاٌش دارای بوٌی ناپسند بودند (آبهاٌش بوی بدی داشت)
المس َتن َقعا ِ
ت َق ْوما ِم ْن ُهم فاسِ دونَ َو ِم ْن ُهم صالِحونَ .
ب ٰه ِذ ِه ْ
َو َو َج َد قُ ْر َ
ونزدٌک اٌن باتالق هامردمی را ٌافت(دٌد) که برخی ازآنان تبهکاروفاسد و برخی درستکار بودند.
َف َ
حار َب ِة ا ْل ُم ْ
هللاُ فً َ
صال ِح ِهم َوهِدا ٌَتِ ِهم.
ش ِرکٌنَ ا ْلفاسِ دٌنَ ِم ْن ُهم أَ ْو إِ ْ
شأنِ ِهم َو َخ ٌَّ َرهُ فً ُم َ
خاط َب ُه ٰ ّ

پس خداوند در مورد آنها اورا موردخطاب قرارداد وبه اودرجنگ با مشرکان فاسد ازآنها ٌا اصالح وهداٌتشان اختٌارداد.
ٰ
َف ْ
اِل.
ٌمان ِب ّ ِ
ٌن هِدا ٌَ َت ُهم َو ْ
اخ َ
دَع َو َت ُهم إِلَی ال َّتوحٌ ِد َو ْاْل ِ
تار ذوا ْل َقر َن ِ

ذوالقرنٌن هداٌت ودعوت آنها را به ٌکتاپرستی واٌمان به خداوند برگزٌد.
صلَ َح ا ْلفاسِ دٌنَ مِن ُهم َو دَ َّب َر ُ
شؤو َن ُهم.
َف َحکَ َم ُهم ِبا ْل َعدالَ ِة َو أَ ْ

پس باعدالت برآنها حکومت کرد وفاسدٌن آنها را اصالح کرد وکارهاٌشان را اداره کرد.
سار بِ ُجٌوشِ ِه َن ْح َو ال َّ
اس َتق َبلوهُ لِ َعدالَتِ ِه َو هٌَ َبتِهِ،
رقَ .فأَطا َع ُه َکثٌر ِمنَ ْاْل ُ َم ِم َو ْ
ُث َّم َ
ش ِ
سپس باسپاهٌانش به سمت شرق حرکت کرد .وبسٌاری ازامت ها ازاواطاعت کردند وبخاطر عدالت وشکوهش ازاواستقبال کردند
ٌر ُم َت َمدِّ نٌنَ ٌَعٌشونَ عٌ َ
صلَ َح َحٌا َت ُهم َو
ٌمان بِ ّ ِ
قٌم َو أَ ْ
اِل َو َحکَ َم ُهم َح َّتی هَداهُم إلَی ِّ
َح َّتی َو َ
شة بِدائ ٌَّةَ ،فدَ عاهُم لِال ِ
وم َغ ِ
الصراطِ ا ْل ُمس َت ِ
صل َ إِلَی َق ٍ
ٌف ٌَعٌشونَ .
َعلَّ َم ُهم َک َ

تا اٌنکه به قومی غٌرمتمدن رسٌدکه کامالً بدوی وابتداٌی زندگی می کردند ،پس آنهارا به اٌمان به خدا دعوت کرد وبرآنان
حکمرانی کرد تا اٌنکه آنها را به راه راست هداٌت کرد وزندگی آنهارا اصالح کردوبه آنها ٌادداد که چگونه زندگی کنند.
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حو ال َّ
ٌن،
وم ٌَسکُنونَ قُ ْر َب َم
مالَ ،ح َّتی َو َ
سار َن َ
َو َبعدَ ٰذلك َ
ش ِ
لٌن ُمر َتف َِع ِ
ضٌق َبٌنَ َج َب ِ
ٍ
صل َ إل َِی َق ٍ

وبعدازآن به سمت شمال حرکت کرد ،تا اٌنکه به قومی رسٌد که نزدٌک تنگه ای بٌن دوکوه بلند زندگی می کردند،
الصال َِح َة َف ْ
رص َة مِنْ ُوصولِهِ؛
اغ َت َن ُموا ا ْلفُ َ
َف َرأَی ٰهؤْلءِ ا ْل َقو ُم َع َظ َم َة َجٌشِ ِه َو أَعمالَ ُه ّ

و اٌن قوم عظمت سپاه وی وکارهای شاٌسته اش را دٌدند واز (لحظه) رسٌدن وی فرصت را غنٌمت شمردند،
ب َ
بال؛
ِْلَ َّن ُهم کانوا فً َعذا ٍ
ُنان َو َ
راء تِل َك ا ْل ِج ِ
ٌن َتسک ِ
تٌن َوحش ٌَّ َت ِ
شدٌ ٍد مِنْ َقبٌلَ ِ

زٌرا ازدوقبٌله ی وحشی که پشت آن کوهها زندگی می کردند در رنج وعذاب شدٌدی بودند.
ضٌق؛
حٌن َو ْاْل َخ ِر مِنْ ٰه َذا ا ْل َم
ِ
ٌن ُمفسِ دونَ ٌَه ُجمونَ َعلٌَنا َبٌنَ ا ْل ِ
ٌن ا ْل َقبٌلَ َت ِ
َفقالوا لَ ُه :إنَّ ِرجالَ ها َت ِ

سپس به اوگفتند :مردان اٌن دوقبٌله فاسد هستند هرازگاهی از اٌن تنگه به ما حمله می کنند،
تان هُما ٌَأجو ُج َو َمأجو ُج.
َف ٌُ َخ ِّربونَ ُبٌو َتنا َو ٌَن َهبونَ أَموالَناَ ،و
هاتان ا ْل َقبٌلَ ِ
ِ

وخانه های ما را خراب می کنند واموال ما راغارت می کنند ،واٌن دوقبٌله همان «ٌأجوج ومأجوج» هستند.
ظٌم،
ساعدَ َة َو قالوا لَ ُه َ :ن ْرجو مِن َك إغِالقَ ٰه َذا ا ْل َم
ضٌق بِ َ
لِذا َطلَبوا مِن ُه ا ْل ُم َ
ِ
سد َع ٍ

به همٌن دلٌل ازاوکمک خواستند وبه اوگفتند :ازتومی خواهٌم که اٌن تنگه را با سد بزرگی ببندی،
دو أَن ٌَ ْه ُج َم َعلٌَنا مِنهُ؛ َو َنحنُ ُنساعِ ُد َك فً َع َملِ َك ٰهذا؛
طٌع ا ْل َع ُّ
َح َّتی ْل ٌَس َت َ

تا دشمن نتواند ازآنجا به ماحمله کند وما در اٌن کارت به توکمک می کنٌم،
ٰ
ٌرهِ،
رنٌن َو قال َ َ :عطا ُء ّ ِ
ثٌرةٍَ ،ف َر َف َ
َبعدَ ٰذلِ َك جاؤوا لَ ُه ِب َهداٌا َک َ
ضها ذوال َق ِ
هللا َخٌر مِنْ عَطاءِ َغ ِ

بعدازآن با هداٌای زٌادی نزد او آمدند ،وذوالقرنٌن آنها را نپذٌرفت وگفت :بخشش خداوند بهترازبخشش غٌراوست،
اس ل ِٰذلِ َك َکثٌرا.
الس ِّد َ .ف ِر َح ال ّن ُ
ب مِنکُم أَنْ ُتساعِ دونً فً ِبناءِ ٰه َذا َّ
َو أَطلُ ُ

وازشمامی خواهم که درساختن اٌن سد به من کمک کنٌد .مردم بخاطرآن خٌلی خوشحال شدند.
حاس،
ٌن ِبأَنْ ٌَأتوا ِبا ْل َحدٌ ِد َو ال ُّن ِ
أَ َم َرهُم ذوا ْل َقر َن ِ

ذوالقرنٌن به آنها دستورداد که آهن ومس بٌاورند،
حاس َو َ
ضٌق َو أ َ
دَخل َ َبٌنَ ا ْل َحدٌدِ،
ذاب ال ُّن
ض َع ُه فً ٰذلِ َك ا ْل َم
ُ
ار َح َّتی َ
ش َعلُوا ال ّن َ
َف َو َ
ِ

سپس آن (مس) را درآن تنگه قرارداد و آتش را روشن کردند تا اٌنکه مس ذوب شد ودرمٌان آهن وارد شد،
الصال َِح َعلَی َع َملِ ِه ٰهذاَ ،و َ
ٌنَ ،ف َ
جوج.
لصوا مِن َقبٌلَ َتً ٌَ
أجوج َو َمأ َ
َ
تخ َّ
شک ََرا ْل َقو ُم ا ْل َملِ َك ّ
ص َب َح َ
َفأ َ ْ
ٌن ا ْل َقبٌلَ َت ِ
سدّ ا َقو ٌّا أَما َم ها َت ِ

و س ّد محکمی مقابل اٌن دوقبٌله شد ،پس مردم ازفرمانروای درستکار بخاطر اٌن کارش تشکر کردند ،وازدوقبٌله ٌأجوج ومأجوج
رهاٌی ٌافتند.
َو َ
ٌن َر َّب ُه َعلَی َنجا ِح ِه فً فُتوحاتِ ِه.
شک ََرذوا ْل َقر َن ِ

وذوالقرنٌن ازپروردگارش بخاطرمو ّفقٌت اودرپٌروزی هاٌش سپاسگزاری کرد.
ٰ
اس.
الصالِحٌنَ ا ْلعادِلٌنَ َمحبوبونَ عِ ندَ ّ ِ
ِص ِة أَنَّ ا ْل ُحکّا َم ّ
َن ْف َه ُم مِنْ ٰه ِذ ِه ا ْلق َّ
هللا َو عِ ندَ ال ّن ِ

ازاٌن داستان می فهمٌم که حاکمان شاٌسته ی عادل  ،نزدخدا ومردم محبوب هستند.
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اب ُع (درس هفتم )
س ال ّ
اَلد َّْر ُ
س ِ
حار َعجائِ ُب ُه
ٌا َمنْ فًِ الب ِ
مِن دُعاءِ ا ْل َجو َ
َبٌر
ش ِن ا ْلک ِ

ای آنکه شگفتی هاٌش دردرٌاهاست.
ازدعای جوشن کبٌر

صلَ ُه إل َِی ال ّ
ئ.
ُّلفٌن الَّذي أَن َق َذ إِنسانا مِنَ ا ْل َغ َر ِقَ ،و أَ ْو َ
ٌُشا ِه ُد أَعضا ُء ْاْل ُ
س َر ِة فِ ْلما رائِعا َع ِن الد ِ
شاطِ ِ

اعضای خانواده فٌلم جالبی ازدلفٌن می بٌنند که انسانی را ازغرق شدن نجات داده واورا به ساحل رسانده است.
صدِّ قُ ؛ هذا أَمر َعجٌبَ ٌُ .ح ٌِّ ُرنً ِجدّ ا.حامد:باورنمی کنم،اٌن کار شگفت انگٌزی است.خٌلی مرا متحٌّرمی کند.
حامِد ْ :ل أ ُ َ
حار.
صدٌقُ ْالِ
س َعجٌباِ ،ألَنَّ الدُّلفٌنَ َ
ب ٌ:ا َولَدي ،لَ ٌْ َ
ْاألَ ُ
ِ
نسان فًِ ا ْل ِب ِ

پدر:ای فرزندم (پسرم)عجٌب نٌست،زٌرا دلفٌن دوست انسان دردرٌاهاست.
صعب !ٌا أَبًَ ،ع ِّر ْفنا َعلَی َ
دٌق.صادق:باورش سخت است؟!ای پدرم،مارابااٌن دوست آشناگردان.
هذا َّ
صادِق َ :تصدٌقُ ُه َ
الص ِ
نسان َع ْ
ش َر َم ّراتٍ،
س ْم َع ْاْلِ
س ْم ُع ُه ٌَفوقُ َ
قو ٌَّةَ ،و َ
ب  :ل َه ذاک َِرة َ
ْاألَ ُ
ِ

پدر:اوحافظه ای قوی دارد،وشنوائٌش ده برابر برتر ازشنواٌی انسان می باشد.
هو مِنَ ا ْل َح ٌَوانا ِ
غارها.
ت اللَّبو َن ِة الَّتً ت ُرضِ ُع صِ َ
نسان َتقرٌباَ ،و َ
زن ْاْلِ
ِ
َو َوز ُن ُه ٌَبلُ ُغ ضِ ْع َفً َو ِ

ووزن او حدوداً به دوبرابر وزن انسان می رسد،وآن ازحٌوانات پستانداری است که به بچه هاٌش شٌرمی دهد.
س َک ٰذلِكَ؟
ساعدَ َة ْاْل
نسان !أَ لَ ٌْ َ
ِب ُم َ
کً ٌُح ُّ
نورا :إ َّن ُه َح ٌَوان َذ ٌّ
ِ

نورا:آن حٌوان باهوشی است که کمک کردن به انسان را دوست دارد!آٌا اٌن طورنٌست؟
سفٌ َن ٍة.
کان َغ َر ِق َ
کان ُ
ب َ :ن َعم؛ ِبال َّتأکٌدَِ ،تس َت ُ
اَ ْألَ ُ
سقوطِ طائ َِر ٍة أَ ْو َم ِ
طٌع الدَّ ْلفٌنُ أَنْ ت ُرشِ دَ نا إِلَی َم ِ

پدر:بله،قطعاً،دلفٌن ها می توانند که مارا به محل سقوط هواپٌماٌی ٌا مکان غرق شدن ٌک کشتی هداٌت کنند.
الماءِ مِنْ َعجائ َِب َو أَ
دورا ُم ِه ّما فً الحر ِ
سرار،
ف ما تحتَ ْ
السل ْمَ ،و تکشِ ُ
ب َو ِّ
ْاألَ ُم ُ :ت َؤدّ ي الدَّ ْلفٌنُ َ
ٍ

مادر:دلفٌن ها نقش مهمی درجنگ وصلح اٌفا می کنند،وآنچه را ازشگفتی ها واسرار زٌرآب هست کشف می کنند(.شگفتی ها
واسرار زٌرآب را کشف می کنند).
َو ُتساعِ ُد ْاْلِنسانَ َعلَی ْاکتِشا ِ
ف أَماک ِِن َت َج ُّم ِع ْاْل َسماكِ .وبه انسان درکشف محل های تجمّع ماهٌها کمک می کنند.
ت َجماع ٌَّة؛ َف َهلْ َت َتکَلَّ ُم َمعا؟
صادِق َ :رأَ ٌْتُ الدَّ ْلفٌنَ ُت َؤدّ ي َح َرکا ٍ

صادق:دلفٌن ها را دٌدم که حرکات گروهی انجام می دادند؛آٌا باهم صحبت می کنند؟
ت ُم َع ٌَّ َنةٍ،
ِخدام أَصوا ٍ
اَ ْْل ُ ُّم َ :ن َعم؛ َق َرأتُ فً َم
ماء ٌُ َؤ ِّکدونَ أَ َّنها َت ْس َتطٌ ُع أَنْ َت َتکَلَّ َم بِ ْ
وسوع ٍة عِ ْلم ٌَّ ٍة أَنَّ ا ْل ُعلَ َ
َ
است ِ

مادر:بله؛درٌک دانشنامه علمی خواندم که دانشمندان تاکٌد می کنند که آنها می توانند بابکارگٌری صداهای مشخص صحبت کنند،
نسان.
ضح ُك َک ْاْلِ
تصفُر َو َت َ
طفالَ ،و َ
ٌورَ ،و َتبکً َک ْاْلَ ِ
ِ
َو أَ َّنها ُت َغ ّنً َکال ُّط ِ

واٌنکه مانند پرندگان آواز می خوانند،وهمچون بچه ها گرٌه می کنند،ومثل انسان سوت می زنند ومی خندند.
ْلفٌن أَعداء؟ نورا:آٌا دلفٌن ها دشمنانی دارند؟
نورا َ :هلْ لِلدَّ
ِ
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ش،
دوا لَهاَ ،فإِذا َو َق َع َن َظ ُرها َعلَی َ
ش َع ّ
ب الدَّ ْلفٌنُ َ
حس ُ
ب  :بِال َّتأکٌدَِ ،ت َ
اَ ْْلَ ُ
س َمکَ ِة ا ْلق ِْر ِ
س َم َك ا ْلق ِْر ِ

پدر:قطعا،دلفٌن ها کوسه ماهی را برای خود ٌک دشمن به حساب می آورند،وهنگامی که نگاهشان به کوسه ماهی بٌافتد،
ضر ُبها بِأ ُنوفِ َها ا ْلحادَّ ِة َو َتق ُتلُها.
س َ
َت َت َج َّم ُع بِ ُ
رع ٍة َحولَهاَ ،و َت ِ

به سرعت اطرافش جمع می شوند،وبابٌنی های تٌزشان آنها را می زنند وآنها را می کشند.
نورا َ :و هَل ٌُح ُِّب الدُّلفٌنُ ْالِنسانَ َح ّقا؟ نورا:وآٌا درحقٌقت دلفٌن انسان را دوست دارد؟
قر ْأ َ
س َح َب َت ٌّا ُر ا ْلماءِ َر ُجال إلَی ْاْلَ
عماق بِشِ دَّ ةٍ،
هذا ا ْل َخ َب َر فً ْاْلنتِرنِت َ ...
ب َ :ن َعم؛ َتعالًَ َن َ
اَ ْْلَ ُ
ِ

پدر:بله،بٌا اٌن خبر را دراٌنترنت بخوانٌم ...جرٌان آب مردی را به شدت به اعماق(درٌا) کشٌد،
قوةٍُ ،ث َّم أَ َخ َذنً إلَی ال ّ
الر ُجل ُ َ :ر َف َعنً َ
ئ
شًء َبغ َتة إلَی ْاْلَعلَی بِ َّ
َو َبعدَ َنجاتِ ِه قال َ َّ
شاطِ ِ

ومرد بعد از نجاتش گفت:ناگهان چٌزی مرا با قدرت به سمت باال برد،سپس مرا به ساحل کشاند
َو لَ ّما َع َز ْمتُ أنَ أ َ
شک ُر ُمنقِذي ،ما َو َجدْ تُ أَ َحداَ ،و ٰلکِ ّنً َرأٌَتُ دُلفٌنا َکبٌرا ٌَقفِ ُز قُربً فً ا ْلماءِ بِ َف َر ٍح.

وهنگامی که تصمٌم گرفتم ازنجات دهنده ام تشکرکنم،کسی را نٌافتم،اما دلفٌن بزرگی را دٌدم که کنارم درآب با خوشحالی
می پرٌد.
ٰ
هللا.
سما َك نِع َمة َعظٌ َمة مِنَ ّ ِ
حر َو ْاْل َ
اَ ْْل ُ ُّم  :إنَّ ا ْل َب َ

مادر:براستی درٌا وماهٌها نعمت بزرگی ازجانب خداوند هستند.
ٰ

قال َ َرسول ُ ّ
هللاِ(ص) :رسول خدا(ص) فرمود:

اشٌاء عِ بادَ ة :نگاه کردن برسه چٌز عبادت است:
اَل َّن َظ ُر فً َثال َث ِة
َ
صحفِ  ،نگاه کردن به قرآن
اَل َّن َظ ُر فًِ ا ْل ُم َ
ٌن ،ونگاه کردن به چهره پدرومادر
َو ال َّن َظ ُر فً َوج ِه ا ْلوالِدَ ِ
حر .ونگاه کردن به درٌا.
َو ال َّن َظ ُر فًِ ا ْل َب ِ
س ال ّثامِنُ (درس هشتم )
اَلد َّْر ُ
صِ َ ُ
لمٌع فً ْاْلَدَ ِ
سً
فار ِّ
ب ا ْل ِ
ناعة ال َّت ِ

صنعت تلمٌع درادبٌات فارسی

ش َعرا ُء ْاْلٌران ٌّونَ َو أَن َ
اس َتفادَ مِن َها ال ُّ
رآن َو ْاْلَحادٌ ِ
فارس ٌَّ ِة َو
ض ُهم أَبٌاتا َم
َ
شدَ َبع ُ
ث َو ْاْلَدع ٌَ ِة َف َقد ْ
إنَّ اللُّ َغ َة ا ْل َع َرب ٌَّ َة لُ َغ ُة ا ْلقُ ِ
مزوجة بِا ْل َع َرب ٌَّ ِة َو ا ْل ِ
س َّموها ِبا ْل ُملَ َّم ِع؛
َ

قطعا زبان عربی زبان قرآن و احادٌث و دعاهاست و بسٌاری از شاعران اٌرانی از آن استفاده کرده اند و برخی از آنها ابٌاتی را
آمٌخته به عربی و فارسی سروده اند و آن را مهلمّع نامٌده اند ؛
عدي ال ّ
شعَراءِ ْاْلٌران ٌٌّنَ ُملَ َّمعات ،مِن ُهم حافِظ ال ّ
َثٌرمِنَ ال ُّ
وي.
ومً ا ْل َم
ش
ش
عروف بِا ْل َمولَ ِّ
ُ
الر ُّ
ٌن ّ
ُّ
س ٌّ
ٌرازي َو َ
ُّ
ٌرازي َو َجالل ُ الدّ ِ
لِک ٍ

بسٌاری از شاعران اٌرانی مهلمّعاتی دارند از جمله  :حافظ شٌرازی و سعدی شٌرازی و جالل الدٌّن رومی معروف به مولوی.

ٓٔ

ُملَ َّم ُع حافِظٍ ال ّ
ِسان ا ْل َغٌ ِ
ب ( مهلمّع لسان الغٌب حافظ شٌرازی)
ش
ِّ
ٌرازي ل ِ
إ ّنً َرأٌَتُ دَهْ را مِنْ ه َْجركِ ا ْلقٌا َمه

از خون دل نوشتم نزدٌک دوست نامه

نامه اى با دل خونٌن براى محبوبم نوشتم "که من روزگار را در دورى تو مانند قٌامت دٌدم "
ُموع َعٌنً ٰهذي لَنا ا ْل َعال َمه؟
ستْ د ُ
لَ ٌْ َ

دارم من از فِراقش در دٌده صد عالمت

من ازدورى او صدها نشانه درچشم دارم  " ،آٌا اشك هاى اٌن دوچشم من  ،نشانه و عالمت براٌمان نٌست ؟ "
َمنْ َج َّر َب ا ْل ُم َج َّرب َحلَّتْ بِ ِه ال َّندا َمه

هر چند کازمودم از وی نبود سودم

هرچه که تجربه كردم  ،ازجانب او فاٌده اى به من نرسٌد " هرکس آزموده را بٌازماٌد  ،پشٌمانى نصٌبش می شود "
السال َمه
فً ُب ْعدِها َعذاب فً ق ُربِ َها َّ

احوال دوست گفتا
پرسٌدم از طبٌبی
ِ

ازطبٌبى درباره احوال محبوبم سوال کردم  ،گفت  " :در دوري و هجرانش رنج وعذاب و درنزدٌكى اش سالمتی و آساٌش
است "
َو ٰ ّ
هللا ما َرأَ ٌْنا ُح ّبا ِبال َمال َمه

گفتم مالمت آٌد گر گِرد دوست گردم

گفتم اگر زٌاد به دوست مشغول شوم مورد سرزنش واقع مى شوم "به خدا سوگند كه ما عشقى را بدون مالمت وسرزنش ندٌدٌم"
َح َّتی ٌَذوقَ ِم ْن ُه َکأْسا مِنَ الکَرا َمه

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شٌرٌن

حافظ درازاء دادن جان شٌرٌن خواستار جامى شده است  " ،تا ازآن (دادن جان)  ،جامى ازكرامت عشق بچشد "
الشٌرازي (مهلمّع سعدى شٌرازى)
سعدي
ّ
ُملَ َّم ُع َ
کنار فُراتی
قدر آب چه دانی که در ِ
تو ِ

س ِل ا ل َمصان َِع َر ْکبا َتهٌ ُم فًِ ا ْل َف َلوا ِ
ت
َ

از آب انبارها دربارۀ سوارانی که در بٌابان ها تشنه اند بپرس .تو قدر و ارزش آب را چه مى دانى  ،وقتى دركنارفرات هستى
سواء َعش ٌَّتً و َغداتً
َو إنْ ه ََج ْرتَ َ

شبم به روی تو روزست و دٌده ام به تو روشن

شبم با دٌدن روى تو مثل روزاست وچشمم با دٌدن روى تو روشن مى شود " .واگر مرا ترک کنی  ،شب و روزم مساوى است "
ضی َّ
الزمانُ َو َقلبً ٌَقول إ َّن َك آتً
َم َ

اگر چه دٌر بماندم امٌد بر نگرفتم

گرچه مدّت زٌادى انتظاركشٌدم  ،امّا امٌدم را از دست ندادم  " ،زمان گذشت و دلم مى گوٌد كه تو مى آٌى "
اگر گِلی به حقٌقت َعجٌن آب حٌاتی

من آدمی به جمالت نه دٌدم و نه شنٌدم

من انسانى به زٌباٌى تو نه دٌده ام و نه شنٌده ام  ،اگر خمٌر آفرٌنش تو از آب وگِل است  ،حقٌقتا آغشته به آب زندگانى است .
ش َعٌنُ ا ْل َحٌا ِة فً ال ُّظلُما ِ
ت
َو َقدْ ُت َف َّت ُ

شبان تٌره امٌدم به صبح روی تو باشد

شب هاى تارٌك من به امٌد دٌدن روى تو صبح مى شود " ،وگاهى چشمة حٌات درتارٌكى ها جستجو مى شود "
َفکَ ْم ُت َم ِّر ُر َعٌشً َو أَنتَ حا ِمل ُ َ
ش ْه ٍد

جواب تلخ بدٌع است از آن دهان نباتی

چقدرزندگٌم را تلخ مى كنى درحالى كه تو اٌن همه شهد وشٌرٌنى داری ! ازدهان شٌرٌن تو جواب تلخ شنٌدن زٌباست !
َو َجدْ تَ رائ َِح َة ا ْل ُودِّ إنْ َ
ش َم ْمتَ ُرفاتً

نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تو ما را

عاشق روى تو بودن براى ما فقط اٌن پنج روزه عمردنٌا نٌست  " ،اگرخاك قبرم را ببوٌى  ،بوى عشق را مى ٌابى "
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ضی
ِب َو َت ْر َ
لٌح َکما ُتح ُّ
َو َ
ص ْفتُ ُکلَّ َم ٍ

محامد تو چه گوٌم که ماورای صفاتی

هرزٌبا روى با نمكی را وصف كردم همانطور كه دوست دارى ومى پسندى " ستاٌش هاى تورا چگونه بٌان كنم كه فراتر از
وصف كردن هستى "
خاف مِن َك َو أَ ْرجو َو أَ ْس َت ُ
غٌث َو أَدنو
أَ ُ

که هم کمند بالٌی و هم کلٌد نجاتی

ازتو مى ترسم و به توامٌد دارم وازتوكمك مى خواهم و به تو نزدٌكى مى جوٌم " كه هم دامگه بال هستی وهم كلٌد نجات و
رهاٌى هستى"
أَ ِح َّبتً ه ََجرونً َکما َتشا ُء ُعداتً

ز چشم دوست فتادم به کامۀ دل دشمن

به دلخواه وخواست دشمن  ،ازچشم دوست افتادم و بى ارزش شدم  " ،دوستانم مرا ترك كردند همان طوركه دشمنا نم مى
خواهند "
شک َْوتُ إلَی َّ
َو إنْ َ
ٌر ُن ْحنَ فًِ ا ْل ُو َکنا ِ
ت
الط ِ

فراقنامۀ سعدی عجب که در تو نگٌرد

شگفتا شرح نامه جداٌى سعدى درتو اثرنمى كند! " واگر به نزدپرندگان شكاٌت ببرم  ،درالنه ها مى گرٌند وناله سرمى دهند "

* موفق باشٌد -عمٌد *
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