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 ﴾الحَمدُ هللِ الّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ األرضَ وَ جَعَلَ الظّلماتِ وَ النّورَ﴿

 1 أنعام/اَلْ 

ها و نور ها و زمین را آفرید و تاریکیسپاس خدایی را که آسمان 

 را قرار داد.

 
 

 )درس اول (الْاوَّلُ   اَلدَّرْسُ

 اهللُ    او همان خداست. هوَ ذاكَ

 

الشَّرررَََر                     لِتِلْررر َ اُنْظُررررْ
. 

النَّضِررررَر                                           الْغُصررررونِ ذاتِ 
. 

 . بنگرشاخه های تر و تاز  دارای  به آن درخت

 

حَبَّرر                                 مِررنْ نَمَررتْ کَیرر َ
. 

شَرررَََر                                                                              صرررارَتْ کَیررر َ وَ 
. 

 ؟   استوچگونه درختی شد رویید  چگونه ازدانه ای 

 

ذَاالَّرذی                   قُرل مَرنْ   وَ فَابْحَر ْ 
. 

                         الثَّمَرررررَ  مِنهَررررا یُخْرررررِ ُ 

. 
 ؟را از آن بیرون می آورد میو  چه کسی کن وبگو جستَوپس 

 

        الَّتری  الشَّرمسِ  إِلَری  انْظُررْ  وَ
. 

                                    مُسْررررررتَعِرَ  جَررررررذوَتُها 
. 

 .آن فروزان است بنگر وبه خورشیدی که پار  آتش

 

                 ا         بِهررر وَ ضررریا ٌ فیهرررا
..  

                             مُنتَشِررررررررَ  حَررررررررارَ ٌ 
. 

 .هست پراکند  گرمای آن کم  به و هست نور آن در

 

              أَوْجَرردَها الَّررذی ذَا مَررنْ
. 

                      الشَّرررَرَ  مِثررلَ الََْرروِّ فرری 
. 

  آورد؟ پدید آتش پار  همچو فضا در را آن کسی چه

 

              الَّررذی          ُٰ الررلّ هرروَ ذاكَ
.     

                         أنعُمُرررررررررهُ مُنهمِررررررررررَ   
. 

 هایش ریزان است.است که نعمت آن همان خدایی
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                   بالِغَررررر   حِکمَررررر   ذو
. 

                         مُقتَرررررردِرَ  قُرررررردرَ   وَ 
. 

 است. ییتوانا و نیرویدانشی کامل )حکمت( دارای 

 

                         فَمَررنْ اللَّیررلِ إِلَرری نْظُرررْ

. . 
                      قَمَرررررَ  فیررررهِ أَوْجَرررردَ   

. 

 ؟   استپس چه کسی ماهش را درآن پدید آورد به شب بنگر؛

 

                          بِرررررأَنَُْ   زانَرررررهُ وَ
. 

                      الْمُنتَشِرررررررَ  کَالررررررد رَرِ 
.     

 ( زینت داد آراست؟ ) با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکند  و

 

                فَمَررنْ الْغَرری ِ إِلَرری انْظُرررْ وَ
. 

                                   مَطَرررررَ  مِنْررررهُ أَنررررزَ َ 
. 

را ازآن فرررو فرسررتاد؟ پررس چرره کسرری بررارانش   بنگررر؛وبرره ابررر نگررا  

 (ناز  کرد)

 

 )درس دوم ( الثّاني اَلدَّرْسُ

پندها و نصایح شمارشی )عددی( از پیامبر . اهللِ)صلّي اهللُ علیه وآلهِ وسلّم( رَسولِ مِن الْعَدَديَّةُ اَلْمَواعِظُ

 خدا )ص(

 .كُرفَالشّ اهللُ يَغفِرُهُ ال يذفَامّا الظّلمُ الَّ. يَتْرُکُه ال ظُلْمٌ وَ يَغْفِرُهُ، ظُلْمٌ وَ اهللُ، يَغْفِرُهُ ال ظُلْمٌ :ثَالثَةٌ اَلظلْمُ

 ﴾عَظیمٌ لَظُلْمٌ كَرالشِّ إنَّ﴿ :اهللُ قالَ

نمی  رهای که آن را ستمی که آنرا می آمرزد و ستم، و  آمرزداست : ظلمی که خدا آنرا نمی  گونهسه  ست 

 کند . 

بزرگی است  ست  شرك قطعا ﴿:    است، شرك است . خداوند فرمود آمرزدی که خداوند آنرا نمی ستمو امّا 

﴾ 

 يَتْرُکُهُ أمّا الظلم الّذي ال وَ رَبِّهِم، بَینَ وَ بَینَهُم ما في الْعِبادِ انفُسَهُم فَظُلمُ يَغفِرُهُ اهللُ، الَّذي الظُّلمُ وامَّا

 .بَعْضاً بَعْضِهِم الْعِبادِ اهللُ،فَظُلمُ

شان است ، و امّا پروردگارو  خودشانخودشان میان  هبندگان ب ست ،  آمرزد ی که خداوند آنرا میستمو امّا 

 بندگان به یکدیگراست. ست نمی کند ،  ستمی که خداوند آنرا رها

 أوغَرَسَ بِئراً، حَفَرَ أوْنهرآً،  يأوأجرَلَّمَ عِلمْاً،ع مَنْ :مَوتِهِ بعَدَ رهِقب في هوَ وَ أجْرُهُنَّ للِعْبَدِ يَجْري سَبعٌ

 .مَوتِهِ بَعدَ وَلدَاً يسَتَغفِرُلَهُ  تَرَكَ أوْمُصْحَفا،ً وَرَّثَ وْأمَسجِداً، بَنَي نَخالً،أوْ
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 داد، یاد را دانشی هرکس :است جاری بند  برای است گورش در مرگش از پس که حالی در [چیز] هفت پاداش

یا  گذاشت، ارث به قرآنی یا ساخت، مسَدی یا کاشت، را نخلی یا کَند، را چاهی یا کرد، روان را جویی یا

 .کرد آمرزش درخواست برایش مرگش از پس که نهاد جا به فرزندی

را  نخلی یا کند حفر را چاهی یا کند روان را جویی یا دهد یاد را دانشی هرکس ... :است درست ه  ترجمه این

آمرزش  درخواست برایش مرگش از پس که نهد جا به فرزندی یا بگذارد ارث به قرآنی یا بسازد مسَدی یا بکارد

 کند.

 الْجُزءِ لِكَٰ ذ فَمِنْ واحِداً، وأَنزَلَ جُزءاً تِسعینَ جُزءاً تِسعَةً وَ جُزءٍ،فَأمْسَكَ عِندَهُ مِئَةَ الرَّحْمَةَ اهللُ جَعَلَ

  .الْخَلْقُ يَتَراحَمُ

زمین فرود  در را بخش ی  و بگرفت خود نزد را بخش نه و نود و داد قرار بخش صد را )رحمت(  مهربانی خدا

 آورد،  از همان بخش آفریدگان به ه  مهربانی می ورزند.

 تَفَرَّقوا،فَإِنَّ ال جَمیعاً وَ واالربَعَةَ،کُلواالِاثْنَینِ يَکْفِي الثَّالثَةَ  طَعامَ الِاثْنَینِ،وَ الْواحِدِ يَکْفِي طَعامَ إِنَّ

 .الَجماعَةِ الْبَرَکَةَ مَعَ

 ه  با همه است، بس تن چهار و تن سه برای تن دو خوراك و است بسند  تن دو برای تن ی  خوراك قطعاً

 بخورید و پراکند  نشوید؛ زیرا برکت با جماعت است .

  .فَعَلَیکُم بِالْجَماعَةِ ثَالثَةٍ؛ مِن خَیرٌ اثْنَینِ وأربَعَةٌ مِنِ خَیرٌ ثاَلثَةٌ وَ واحِدٍ مِن خَیرٌ نِ اِثنا

تن بهتر است ؛ بر شما الزم است در سه تن از و چهارتن از دو تن بهتر است  بهتر و سهتن از ی  تن دو 

 جمع باشید.

  .لِسانِهِ عَليَ قَلبِهِ مِنْ يَنابیعُ الحکمَةِ صَباحاً،ظَهَرَتْ أربَعینَ أخلَصَ لِلهِ من

چشمه های ) پاکی نیت ورزید/ خالص شود، پاکی نیّت ورزد(  ،  خالص شدبرای خدا  بامداد هرکس چهل

 آشکار شود. )ظاهر شود(بر زبانش دلش )قلبش(از دانش )حکمت ( 

  .النّارُ وَ الْعَداوَةُ وَ الْوَجَعُ وَ الْفَقرُ :کَثیرٌ قَلیلُها أرْبَعَةٌ

 دشمنی )کینه ورزی(  و آتش )جهنّ ( ،و درد  بسیار است :  مستمندی)فقر(چهار )چیز(  اندکش 

در  بخش( 9است که نُه ) بخشد  عبادت( پرستش ) .الْحَاللِ طَلَبِ فِي تِسعَةُ أجزاءٍ عَشَرَةُ أجزاءٍ اَلْعِبادَةُ

 . ( حال  استطلبجستن )

د( ، میان ردننَوا می کگفتند )راز میهرگا  دو )نفر( درِ گوشی  .بَینَهُما تَدْخُلْ اثْنانِ يَتَناجَیانِ فَال کانَ إذا 

 آن دو وارد نشو .
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 )درس سوم ( الثّالِثُ اَلدَّرْسُ

(باران ماهی )  السَّمَكِمَطَرُ  

کنی که روزی ازروزها باورمی آیا!السَّماءِ؟ مِنَ تَتَساقَطُ أَسماکاً الْايّامِ مِنَ يَومٍ في ترَي أنَ تُصَدِّقُ هَل

 !؟ریزدیی را ببینی که ازآسمان میهاماهی

 طبیعی است.چیزی مسلما بارش باران وبرف از آسمان  طبَیعيٌّ؛ شَيءٌ السَّماءِ مِنَ الثَّلْجِ الْمَطَرِوَ نزُولَ إنَّ 

  !خَیالیّاً؟ فِلْماً لَیسَ وَ حَقیقَةً الْمَطَرُ لِكَٰ يکَونَ ذ أنَ تظَنُّ هَل  !السَّمَكِ؟ مَطرَ نرَي أنَ يُمْکِنُ أ ِنْٰ وَلك 

وفیلمی  باشد)است( این باران حقیقتکنی که آیا گمان می !ببینی ؟ ممکن است که باران ماهیآیا ولی 

 ؟!خیالی نیست

 نگا  کن تا باور کنی. ویرهاپس به این تص ؛خوببسیار .تُصَدِّقَ حَتَّي الصُّوَرِ ذِهِٰ ه إِلَي فَانْظُرْ حَسَناً

 ذِهِٰ ه النّاسُ يُسَمّي .أَسماکاً تُمْطِرُ السَّماءَ کَأنَّ السَّماءِ؛ مِنَ سَماكِاالْ سُقوطَ تُشاهِدُ أنتَ بِدِقَّةٍ؛ اُنظُرْ

 السَّمَكِ( الطَّبیعیَّةَ )مَطَرَ الظّاهِرَةَ

ین پدید  د. مردم انبارها میبینی؛ گویی از آسمان ماهیمان میافتادن ماهی ها را از آسبه دقت نگا  کن؛ 

 نامند .میماهی طبیعی را باران 

 في السَّمَكِ( سَنَويّاً )مَطَرُيَحْدُثُ  .جَواباً لَها وَجَدوا فَما سَنَواتٍ طَويلَةً النّاسَ الظّاهِرَةُ ذِهِٰ ه حَیَّرَتْ

  .الْوُسطَي في أَمِريکَا الْهُندوراس جُمهوريَّةِ

باران ماهی ساالنه در  اندپاسخی برایش نیافته و است کرد حیران های طوالنی این پدید  مردم را سا 

 .دهدرخ میجمهوری هندوراس در امریکای مرکزی 

 وَ بَرقاً وَ رَعداً عَظیمَةً وَ سَوداءَ غَیمَةً النّاسُ فَیلُاحِظُ .أَحیاناً السَّنَةِ في مَرَّتَینِ الظّاهِرَةُ هذِهِ تَحدُثُ

 .أَکثَر أَو ساعَتَینِ لِمُدَّةِ شَديداً مَطَراً وَ قَويَّةً رياحاً

 ی ورعد وبرق و بادهایی قوی وبارانومردم تکه ابر سیا  بزرگ .دهدرخ میدوبار در سا   احیاناًاین پدید  

 کنند.مالحظه می به مدت دوساعت یا بیشتر را  یشدید

 تِلْكَ سِرِّ مَعرِفَةَ الْعُلَماءُ حاوَلَ .تَناوُلِها وَ لِطَبخِها النّاسُ فَیَأخُذُهَا سَماكِ،ابِالْ الْارَضُ مَفروشَةً تصُبِحُ ثُمَّ

 الْعَجیبَةِ؛ الظّاهِرَةِ

دانشمندان برای  برند.ها میومردم آنها را برای پختن وخوردن آن شود،ها میماهی پوشید  ازسپس زمین 

 .رد  اندپدید  ی عَیب تالش کاین شناخت راز 
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 مطارِاالْ ذِهِٰ ه بَعدَ رضِاَالْ عَلَي تَتَساقَطُ الَّتي سَماكِاالْ عَلَي وَالتَّعَرُّفِ الْمَکانِ لِزيارَةِ فَريقاً فَأَرْسَلوا 

 الشَّديدةِ،

 بر زمین می افتند فرستادند. این بارانهای شدیدوگروهی را برای دیدن محل وشناختن ماهی هایی که بعد از 

 الْاَمرِ في الْغَريبَ کِنَّٰ وَل واحِدٍ، نَوعٍ وَ واحِدٍ بِحَجمٍ الْاَرضِ عَلَي الْمُنتَشِرَةِ سَماكِاالْ جَمیعَ أَنَّ فَوَجَدوا 

 الْمُجاوِرَةِ بِالْمیاهِ مُتَعَلِّقَةً لَیسَتْ سَماكَاأَنَّ الْ

لی شگفت این هستند وو ی  گونه  نداز  ی  اززمین  رویشد   ها ی پخشو آنها دریافتند که همه ماهی

 های مَاور نیستند.ها متعلق به آباست که ماهی

  .سَماكِاالْ سُقوطِ مَحَلِّ عَنْ کیلومترٍ مَسافَةَ مِائَتَي يَبْعُدُ الَّذي الْاَطْلَسيِّ الْمُحیطِ بِمیاهِ بَلْ 

ها دور از محل سقوط ماهی های اقیانوس اطلس هستند که به فاصله ی دویست کیلومتربلکه متعلق به آب

 هستند.

  _ این پدید  چیست؟تشکیل  دلیل الظّاهِرَةِ؟ ذِهِٰ ه تَشکیلِ سَبَبُ هوَ ما

 عِندَما يَفقِدُ وَ بَعیدٍ مَکانٍ إِلَي يَأخُذُها وَ بِقوَّةٍ السَّماءِ إلَي سَماكَاالْ فَیَسحَبُ شديدٌ حْدُثُ إعْصارٌي

  .الْاَرضِ عَلَي تَتَساقَطُ سُرعَتَهُ

وقتی سرعتش  و بَرَدمی یدورجای به  و کشدها را با قدرت  به آسمان میماهی و دهدرخ میگردباد شدیدی 

 را از دست می دهد ماهیها بر زمین می افتند.

 مِنَ انزلَالسَّمَكِ (.فَ مَطَرِ يُسَمّونَهُ ) مِهرَجانَ وَ سَنَويّاً الْیَومِ ذَاٰ بِه الْهُندوراس في النّاسُ يحَتفَلُ

 لَکُم. رِزْقاً الثَّمَراتِ مِنَ بِهِ فَأخْرَجَ ماءً السَّماءِ

 (22) اَلْبَقَرَة

 می نامند  «باران ماهیجشنوار  ی   »این روز را جشن می گیرند وآن را   هر سالههندوراس در مردم 

 خار  ساخت. برایتان روزی هااز ثمر آن کم  و)خداوند( از آسمان آبی را فرو فرستاد و به 

 

 )درس چهارم ( الرّابِعُ اَلدَّرْسُ

 )همزیستی مسالمت آمیز(   السِّلْميُّ اَلتَّعايُشُ

 هَٰ اللّ فَإنَّ اجْتِنابِ الْاِساءَةِ؛ وَ الْمَنطِقِ أَساسِ قائِمَةً عَلَي الْعُصورِ مَرِّ سالمِ عَلَياالْ رِسالَةُ کانَتْ لَقَد

 :يَقولُ

. زیرا خداوند است  بود ) .است استوار بیادبی از کردن دوری و منطق پای  بر زمان گذر در اسالم رسالت

 فرماید.می
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 وَليٌّ کانَّهُعَداوَةٌ  وَبَینَهُ الّذي بَینَكَ أحسَنُ فَإذَاهيَ  السَّیِّئَةُ اِدفَع بالّتي لَا الْحَسَنَةُ وَ تسَتَوِي ال وَ﴿

 43 : فُصِّلَتْ ﴾حَمیمٌ

 او دفع کن پس آنگا  )می بینی(کسی که بین تو و] بدی را[با شیو  ای که بهتر است نیستند برابروبدی  نیکی

 گردد.یکد  می دوستیگویی دشمنی است، 

  الْکُفّارِ الْمُشرِکینَ وَ يسَبُوّا مَعبوداتِ ألَّايَأمُرُالْمُسلِمینَ  الْقُرآنَ إنَّ

 مشرکان وکافران را دشنام ندهند. (خدایان های)بتکه  دهددستور میهمانا قران به مسلمانان 

 801 الْانعام  ﴾…اهللَ فَیَسُبّوا اهللِ دونِ مِن والتَسُبّوا الّذينَ يَدعونَ:يَقولُ فَهوَ

 خواهند داد.خدا را دشنام که دشنام ندهیدخوانند می فرماید:کسانی را که به غیر خدا فرامی وآن )قران(

نَعبُدَ  وَبَینَکُم أالّ بَینَنا سَواءٍ کَلِمَةٍ إلَي تَعالَوا الْکِتابِ يا أهلَ قُلْ﴿هیَّةَ؛ٰ الْال الْاَديانَ يَحتَرِمُ سالمالْإ

 43 عِمران آلُ)نشُركَ بِه شَیئاً ال وَ إلّااهللَ

ی بر سر سخن ید: ای اهل کتاب )یهود ونصاری( بیای)ای پیامبر( بگوگذارد؛ احترام میادیان الهی را  به اسالم

 او نگردانی .وچیزی را شری   نپرستی خدا را  جز بایستی  که: شما یکسان است  میان ما وکه 

 254  الْبقرة﴾…الدّينِ فِي إکراهَ ال﴿ :الْعَقیدَةِ حُرّيَّةِ الْقُرآنُ عَلَي يُؤَکِّدُ

 هیچ اجباری در دین نیست. قران بر آزادی عقید  تاکید می کند.

 يَتعايَشوا أَن النّاسِ کُلِّعَلَي  أحَدٌ؛وَ بِهِينَتَفِعُ  ال الْعُدوانِ،لِانَّهُ عَلَي الفِ وَالخِ نِقاطِ عَلَي الْاصرارُ يجَوزُ ال

  42 :الرّوم ﴾فَرِحونَ لَديهِم بِما حِزبٍ کُل﴿بِعَقائِدِهِ؛لِاَنَّهُ  مِنهُم کُلٍّ احْتِفاظِ مَعَسِلْمیّاً، بَعضِهِم تَعايُشاً مَعَ

بر همه مردم  به خاطر اینکه کسی از آن سود نمی برد، ،نیستپافشاری بر نقاط اختالف ودشمنی را جایز 

 د؛داشته باشنسالمت آمیز که هر کدام با حفظ عقاید خود با یکدگر همزیستی می مردم باید() همهاست  الزم

  دارد، دلشاد است. هر حزب وگروهی به آنچه زیرا

 .أَلْوانِها لُغاتِها وَ في ةِ،تَختَلِفُ الشُّعوبِ الْکَثیرَ مَجموعَةٌ مِنَ الْاسالمیَّةُاَلْبِالد 

 . کندفرق می زبان و رنگدر  بسیار است کههای ای از ملت کشورهای اسالمی مَموعه

 :تعالی )بلند مرتبه( فرمود  استخداوند  :تَعالَي اهللُ قالَ

 اهللِ عِندَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا إِنَّ أکرَمَکُم وَ شُعوباً جَعَلْناکُم وَ أنثىَ وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُم إنّا النّاسُ ياايُّها﴿

 84 اَلْحُجُرات ﴾أتقاکُم

عا قطای مردم ما شما را از ی  مرد وزن آفریدی  وشما را ملتها وقبیله ها قرار دادی  تا یکدیگر را بشناسید 

 ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما ست.گرامی

 :)ص(فرمود  است فرستاده خدا )صلي اهلل علیه وآله وسلّم(هٰ اللّ رَسولُ قالَ فَقَد
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 لِعَجَميٍّ عَلَي ال عَلَي عَجَميٍّ،وَ لِعرَبيٍّ ال فضلَ الأواحِدٌ؛ أباکُم إنَّ وَ واحِدٌ رَبَّکُم إنَّ ،أال )يا أيُّها النّاسُ

 لِاسوَدَ عَلَي أحمَرَ ال عَرَبيٍّ وَ

 بِالتَّقوَي ( أسودَ إلّا ألحمرَ علَي ال وَ

بر غیر عرب برتری دارد ونه  ای مردم بدانید که خدای شما یکی است وپدرتان یکی است قطعا نه هیچ عربی

 هیچ غیر عربی بر عرب نه هیچ سیاهی بر سرخ ونه هیچ سرخی بر سیا  مگر با تقوی وپرهیز گاری.

 804عِمران آل﴾… التَفَرَّقوا وَ بِحَبْلِ اهللِ جَمیعاً اعْتَصِموا وَ﴿ .بِالْوَحدَةِ الْقُرآنُ يَأْمُرُنا

 وهمگی به ریسمان خدا چنگ بزنید وپراکند  نشوید. کند .قران ما را به وحدت ویکپارچگی دعوت می 

  .الْحَجِّ واحِدٍ في مَکانٍ الْمُسلِمینَ في اجْتِماعُ کَثیرَةٍ،مِنهَا صُوَرٍ في سالمیَّةِاالْ مَّةِاُالْ اتِّحادُ يَتَجَلَّي

از جمله جمع شدن مسلمانان در ی  محل در  اسالمی در شکلهای زیادی جلو  گر می شود. یکپارچگی امت

 حج .

 الْمُحیطِ إلَي الصّینِ الْاَرضِ مِنَ مِنَ مِساحَةٍ واسِعَةٍ في يَعیشونَالْعالَمِ، سُکّانِ خُمْسُ اَلْمُسلِمونَ

  .الْاَطلَسيِّ

ای از زمین از چین تا اقیانوس اطلس  زندگی  گسترد  ایمسلمانان هستند در پهن جهانی  پنَ  ساکنان 

 می کنند.

 عالِمٌ أَوْ أَنَّهُ جاهِلٌ فَاعْلَموا الْمُسلِمینَ، يفُرقِّ کَالماً أَحَدٌ قالَ إذا… :هُٰ اللّ رَحِمَهُ الْخُمَینيُّ الْامامُ قالَ

 .الْمُسلِمینَ صُفوفِ بَینَ الْخِالفِ يُحاوِلُ بَثَّ

پس  امام خمینی که خدا رحمتش کند فرمود:هر گا  کسی سخنی بگوید که مسلمانان را پراکند  سازد.

 گسترش اختالف دربین صفوف مسلمانان تالش می کند.بدانید که وی نادان است یا دانایی است که برای 

 ورهبرمان آیت اهلل خامنه ای فرمودند:  :الْخامنئيّ هِٰ اللّ آيَةُ قائِدُنا قالَ وَ

 .الْعَدوِّ عَمیلُ فَهُوَ التَّفرِقَةِ، إلَي يَدعو أَحَداً مِنکُم رَأَي مَن

 وی مزدور دشمن است.هر کس از شما شخصی را ببیند که به تفرقه دعوت می کند پس 

 

 )درس پنجم ( الْخامِسُ اَلدَّرْسُ

 *) این خلقت خداوند است (*            88 لقمان( اهللِ ذاخَلْقُٰ ه﴿

مُتَعَدِّدَةٍ  أَلوانٍ ذاتَ الْمَصابیحِ الْکَهرَبائیَّةِ مِئاتِ لَیالً،شاهَدوا الْمُحیطِ أَعماقِ إلَي ذَهَبواالَّذينَ  اَلْغَوّاصونَ

  الْاسَماكِ الْمُضیئَةِ، مِنَ ضَوؤُها ثُينَبعِ الَّتي



 

 

8 
 

ه ک انددید را  متعدّد، صدها چراغ  برقی با رنگ های اند( اقیانوس رفته )ژرفای که شبانه به أعماقغواصانی 

  شود()تابید  می شود .ن از ماهی های نورانی فرستاد  مینورشا

  .الْاسَماكِ هذِهِ أَضواءِ صُوَرٍفي الْتِقاطَ فیهِ الْغَوّاصونَ يَستَطیعُمُضيءٍ  نَهارٍ إلَي الْبَحرِ ظلَام تحوِّلُ وَ

 .ها عکس بگیرندتوانند در نور این ماهیان در آن میکه غواص دنکنی دریا را به روزی روشن تبدیل میو تاریک

 تِلْكَ عُیونِ تَعیشُ تَحتَ الَّتي الْمُضیئَةِ الْبَکتیريا مِنَ نوَع مِن تنَبعَثُ الْضَواء هذِهِ الْعُلَماءُ أنَّ اِکْتَشَفَ

  .الْاسَماكِ

ماهی ها ( ن آاین )زیر چشمان  درخشانیباکتری ای گونهها از روشناییکه این  اند دانشمندان کش  کرد

  شود .ارسا  مید نزندگی می کن

 لِإنارَةِالْمُضیئَةِ  بِالْبَکتیريا يَستَعینَ الْبَحريَّةِ،وَ الْمُعجِزَةِ مِنْ تِلْكَ يَوما الْبَشَرُ يَستَفیدَ أَن يُمکِنُ هَل

 الْمُدُنِ؟

از برای روشن کردن شهرها بتواند  ی دریایی استفاد  کند و)آن( معَز بشر از اینروزی که  ممکن استآیا 

    باکتری درخشان یاری بَوید؟

 وَجَدَ( جَدَّ وَ شَیئا طلَبَ )مَنْ نَّهُالِ كِ،ٰ ذل يسَتطَیعُ رُبَّما

هر کس چیزی را   "هر کس چیزی را  خواست ) بخواهد ( و تالش کرد ، یافت . )زیرا  "چه بسا بتواند ، زیرا 

  بخواهد و تالش کند ، می یابد . ( 

 حَتيَّ مَرّاتٍ جُرْحَهُ عِدَّةَ القْطُّ مُطَهِّراً،فَیَلْعَقُ سائاِلً بِغُدَدٍ تُفْرِزُ مَملوءٌ دائِمٌ،لِاَنَّهُ سِالحٌ طِبّيٌّ الْقِطِّ لِسانَ إنَّ

  .ئمَيَلتَ

ی است که مایعی پاك کنند  ترشح یاست ؛ زیرا آن پر از غد  ها همیشگیپزشکی زبان گربه سالح  بی گمان،

    تا زخمش بهبود یابد . می کند ،پس گربه چندین مرتبه زخمش را می لیسد
     

الْمُناسِبَ  الْعُشبَ کَیفَ تَستَعمِلُ تَعلَمُ الطِّبّیَّةَ وَ تَعْرِفُ بِغَريزَتِها الْاَعشابَ وَالْحَیَواناتِ الطُّیورِ بَعضَ إنَّ

 مِنَ الطِّبّیَّةِ لِکَثیرٍ الْخَواصِّ عَلَي نسانَالْحَیَواناتُ اإل ذِهِٰ دَلَّتْ ه قدَ وَالمْختلَفِةِ؛ الْامَراضِ مِنَ لِلْوِقايَةِ

 .غَیرِها وَ الْبَرّيَّةِ النَّباتاتِ

از پرند  ها و حیوانات بنا به طبیعتشان گیاهان دارویی را می شناسند . و می دانند چگونه گیا   رخیقطعا ب

مناسب را برای پیشگیری از بیماری های مختل  بکار گیرند ؛ و این حیوانات انسان را به خواص درمانی 

  بسیاری از گیاهان صحرایی و مانند آن راهنمایی کرد  اند . 

 خِاللِها أَن مِنْ عامَّةً تَستَطیعُ لُغَةً بِها،تَمْلكِ خاصَّةٍ لِلُغَةٍ امْتِالکِها إضافَةً إلَي الْحَیَواناتِ أَغلَبَ إنَّ

 بَعضِها، مَعَ تَتَفاهَمَ
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قطعا اغلب حیوانات عالو  بر داشتن زبانی مخصوص به خود ؛ زبان عمومی دیگری دارند که به واسطه آن می 

 ،همدیگر به تفاه  برسند توانند با

جاسوسٍ  لَةِ بِمَنزَ الْخَطَرِ،فَهوَ مِنطَقَةِ عَنْسَريعاً  تَبتَعِدَ حَتَّي الْحَیَواناتِبَقیَّةَ  يُحَذِّرُبِهِ صَوتٌ فَلِلْغُرابِ

 .الْغابَةِ جَواسیسِ مِنْ

کالغ صدایی دارد که به وسیله آن به سایر حیوانات هشدار می دهد تا به سرعت از منطقه خطر دور پس 

      شوند . پس آن مانند جاسوسی از جاسوس های جنگل است . 

       

  .بِالْماءِ تَتَأَثَّرُ فَال أَجسادِها عَلَي ريَنتَشِ خاصّاً تحَتوَي زَيتاً أَذنابِها مِنْ بِالْقُربِ خِزاناتٌ طَبیعیَّةٌ للِبَطِّ

 بدنهایشان)اجسامشان(اردك نزدی  دم هایش انبارهای طبیعی دارد که روغن خاصی را در بر دارد که بر 

 پخش می شود پس تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد .

تَرَي  تَستَطیعُ أَنْ هيَ وَ رَأْسَها تحُرِّكَ دونَ أنَ مخُتلَفِةَ في اتِّجاهاتٍ عَینَیها تُديرَ أنَ الْحِرباءُ تَستَطیعُ

 .واحِدٍ وَقتٍ في اتِّجاهَینِ فِي

وآن می  آنکه سرش راحرکت دهد بدون چشمانش را به جهت های مختل  بچرخاند آقتاب پرست می تواند 

  دوطرف را ببیند.  همزمانتواند 

 ناحیَةٍ کُلِّ رَأسِها في بِتَحريكِ النَّقصَ ذَاٰ تُعَوِّضُ ه کِنَّهاٰ وَل ثابِتَةٌ، الْبومَةِ،فَإِنَّها عَینُ كُ تتَحَرَّ ال

 .جِسمَها تُحَرِّكَأَنْ  دونَ دائِرَةً کامِلَةً تُديرَرَأسَها أَنْ وَتَستَطیعُ

این نقص را با حرکت دادن سرش به هر جهتی جبران اوآن ثابت است ، اما وچش  جغد حرکت نمی کند ، 

 بدون این که جسمش را حرکت دهد . می کند و می تواند که سرش را کامال بچرخاند

 

 )درس ششم(السّادِسُ اَلدَّرْسُ

 )ذوالقرنین (   ذوالْقَرنَینِ

 وَالْعَظَمَةَ؛ الْقوَّةَ اللّهُ أَعطاهُ الْقَرنَینِ قَدْ بِذي يُسَمَّي موَحِّدٌ مَلِكٌ عادِلٌ الزَّمانِ قَديمِ في کانَ

 بود، داد وشکو   شد و خداوند به او نیروکه ذوالقرنین نامید  می بود ی  عاد  ویکتاپرستپادشاه در گذشته

  .شَماالً وَ غَرباً وَقاً رشَ رَضِاالْ مِنَ واسِعَةً مَناطِقَ يَحْکُمُ ذوالْقَرنَینِ کانَ

 کرد.می حکومتشما   غرب و شرق ودر زمین،  از ایگسترد ذوالقرنین بر مناطق 

ذکر  ی قرآندر چند آیهوکارهای شایسته اش او نام  .رآنِالْقُ في آياتٍ بِعِدَّةِ الصّالِحَةُ أَعمالُهُ اسْمُهُ وَ کِرَذُ

 شد  است.
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 الْاَرْضِ مِنَ الْمَناطِقِ الْغَربیَّةِ نَحْوَ الْعَظیمَةِ بِجُیوشِهِ سارَ بِالدِهِ، في الْقَرنَینِ لِذي وضاعُالْا اسْتَقَرَّتِ لمَّا

  .الْفَسادِ وَ الظُّلْمِ مُحارَبَةِ التَّوْحیدِ وَ إِلَي النّاسَ يَدْعُو

برای ذوالقرنین درکشورش استقرار یافت، باسپاهیان ولشکرباشکوهش به سمت  مناطق غربی اوضاع وقتی 

 با ظل  وفسادفرامی خواند. جنگ و توحیددرحالی که مردم را به  زمین حرکت کرد

 شُؤونَهُم،حَتَّي يُديرَ وَ يَحْکُمَ أنَ مِنْهُ يَطْلُبونَ عَدالتَهِ،وَ بِسَبَبِ مَسیرِهِ في يُرَحِّبونَ بِهِ النّاسُ فَکانَ

  .کَريهَةٍ رائِحَةٍ ذاتُ مُستَنقَعاتٌ میاهُها فیها إلِيَ مَناطِقَ وَصَلَ

 فرمانروایی کند ایشان بر که خواستندمی وی از و گفتندمی خوشآمد او به راهش در دادگریاش دلیل به مردم و

 بود. بدی بوی دارای هایشآب که بود تاالبهایی آن در که رسید مناطقی به اینکه تا کند، ادار  را کارهایشان و

  .صالِحونَ مِنْهُم فاسِدونَ وَ مِنْهُم قَوْماً المْستَنقَعاتِ ذِهِٰ ه قُرْبَ وَجَدَ وَ

 درستکار بودند. بخشی و  هکاراتب هاازآنانرا یافت)دید( که بخشی  یانهامردم هاتاالب ونزدی  این

 .وَهِدايَتِهِم إِصْالحِهِم أَوْ مِنْهُم الْمُشْرِکینَ الْفاسِدينَ مُحارَبَةِ في وَخَیَّرَهُ شَأنِهِم فيُ ٰ اهللّ فَخاطَبَهُ

یا اصالح  تباهکارشان، درجنگ با مشرکان را  او  و  ایشان را  در مورد کارشان خطاب کردپس خداوند 

 وهدایتشان اختیارداد. 

 .هِٰ بِاللّ الْايمانِ وَ إِلَي التَّوحیدِ دَعْوَتَهُم وَ ذوالْقَرنَینِ هِدايَتَهُم فَاخْتارَ

 برگزید. وندایمان به خدا و توحیدرا به  ذوالقرنین هدایت ودعوت آنها

  .شُؤونَهُم دَبَّرَ وَ مِنهُم الْفاسِدينَ أَصْلَحَ وَ بِالْعَدالَةِ فَحَکَمَهُم

 کارهایشان را  سامان بخشید. و  را اصالح کرد فرمانروایی کرد و تباهکارانشان پس بادادگری برآنان

 هَیبَتِهِ، وَ لِعَدالَتِهِ اسْتَقبَلوهُ وَ الْاُمَمِ کَثیرٌمِنَ فَأَطاعَهُالشَّرقِ. نَحْوَ بِجُیوشِهِ سارَ ثُمَّ

دادگری و خاطر ه ب کردند وپیروی  او ها ازامّت بسیاری از . وبه سوی شرق رفت هایشسپس با ارتش

 هیبتش، به پیشواز وی رفتند.

 حَکَمَهُم حَتَّي وَ بِاللّهِ يمانِلِال بِدائیَّةً،فَدَعاهُم عیشَةً يَعیشونَ مُتَمَدِّنینَ غَیرِ قَومٍ إِلَي حَتَّي وَصَلَ

  .يَعیشونَ کَیفَ مَهُمعَلَّ وَ حَیاتَهُمأَصْلَحَ  وَ الْمُستَقیمِ الصِّراطِ إلَي هَداهُم

که  کامالً بدوی وابتدایی زندگی می کردند، پس آنهارا به ایمان به خدا  ن رسیدتا اینکه به قومی غیرمتمدّ

چگونه آموخت به آنها  و اصالح کردزندگییشان را  کرد تا به را  راست هدایت و ومتوبرآنان حک دعوت کرد 

 زندگی کنند.

 جَبَلینِ مُرتَفِعَینِ، بَینَ مَضیقٍ قُرْبَ يَسکُنونَ قَومٍ إلِيَ وَصَلَ حَتَّي الشَّمالِ، نَحوَ سارَ لكٰ ذ بَعدَ وَ

 کردند،کو  بلند زندگی می دو ای میانبه مردمانی رسید که نزدی  تنگه تارفت شما  و پس ازآن به سوی 
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 مِنْ وُصولِهِ؛ الْفُرصَةَ فَاغْتَنَمُوا الصّالِحَةَ أَعمالَهُ وَ جَیشِهِ عَظَمَةَ الْقَومُ ؤالءِٰ ه فَرَأَي 

 ردند؛فرصت را غنیمت شمبا  رسیدن او  اش را دیدند وکارهای شایسته و ارتش و بزرگی عظمت مردمان آنو 

 الْجِبالِ؛ تِلكَ وَراءَ تَسکُنانِ وَحشیَّتَینِ قَبیلَتینِ مِنْ شَديدٍ عَذابٍ في کانوا لِاَنَّهُم 

 کردند در عذاب شدیدی بودند.ها زندگی میی وحشی که پشت آن کو قبیله دو ازها ولی آن

 الْمَضیقِ؛ ذَاٰ ه مِنْ الْاخَرِ وَ الْحینِ بَینَ عَلَینا يَهجُمونَ مُفسِدونَ الْقَبیلَتَینِ هاتَینِ رِجالَ إنَّ :لَهُ فَقالوا

 هرازگاهی از این تنگه به ما حمله می کنند، هستند تباهکارقبیله  گفتند: مردان این دو پس به او

  .مَأجوجُ وَ يَأجوجُ هُما الْقَبیلَتانِ هاتانِ وَ أَموالَنا، يَنهَبونَ وَ بُیوتَنا فَیُخَرِّبونَ 

 هستند.« یأجو  ومأجو » این دوقبیله کنند، وغارت می را مانو دارایاموا   وویران را  نماهایوخانه

 عَظیمٍ، بِسَدٍّ الْمَضیقِ ذَاٰ ه إغِالقَ مِنكَ نَرْجو :لَهُ قالوا وَ الْمُساعَدَةَ مِنهُ طَلَبوا لِذا

 بندی،ب گبزر یسدّ کم  با این تنگه را  کنی کم  خواستند و به وی گفتند: ازتو خواهش می او ازبنابراین 

 ذا؛ٰ ه عَمَلِكَ في نُساعِدُكَ نَحنُ وَ مِنهُ؛ عَلَینا يَهْجُمَ أَن الْعَدوُّ يَستَطیعَ حَتَّي ال 

 کنی ،کند وما در این کارت به توکم  میبه ماحمله  تا دشمن نتواند که از آن

 غَیرِهِ، عَطاءِ مِنْ خَیرٌ هِٰ اللّ عَطاءُ :قالَ وَ ذوالقَرنینِ فَرَفَضَها کَثیرَةٍ، لَهُ بِهَدايا جاؤوا لِكَٰ ذ بَعدَ 

وذوالقرنین آنها را نپذیرفت وگفت: بخشش خداوند بهترازبخشش  ازآن با هدایای زیادی نزد او آمدند،پس 

 غیراوست،

  .کَثیراً لِكَٰ لِذ النّاسُ فَرِحَ .السَّدِّ ذَاٰ ه بِناءِ في أَنْ تُساعِدوني أَطلُبُ مِنکُم وَ 

 خیلی خوشحا  شدند. تن این سد به من کم  کنید. مردم از این کارساخ که درکن  وازشما درخواست می

 ذوالقرنین به آنها دستورداد که آهن ومس بیاورند، النُّحاسِ، وَ بِالْحَديدِ يَأتوا بِأَنْ ذوالْقَرنَینِ أَمَرَهُم

 الْحَديدِ، بَینَ دَخَلَ وَ النُّحاسُ ذابَ حَتَّي أشَعَلُوا النّارَ وَ الْمَضیقِ لِكَٰ ذ في فَوَضَعَهُ

 ،رفتمیان آهن  کردند تا اینکه مس ذوب شد وسپس آن )مس( را درآن تنگه قرارداد و آتش روشن 

 مِن تخَلصَّوا وَ ذا،ٰ ه عَمَلِهِ عَلَي الصّالِحَ الْمَلِكَ فَشَکَرَالْقَومُ الْقَبیلَتَینِ، هاتَینِ أَمامَ قَويّاً سَدّاً فَأَصْبَحَ 

 .مَأجوجَ وَ يَأجوجَ قَبیلَتَي

ردند، ک سپاسگزاریخاطر این کارش ه درستکار بپادشا   از انپس مردم مقابل این دوقبیله شد، و سدّی قوّی 

 .قبیله یأجو  ومأجو  رها شدند دو از و

 .فُتوحاتِهِ في نَجاحِهِ عَلَي رَبَّهُ شَکَرَذوالْقَرنَینِ وَ

 وذوالقرنین ازپروردگارش بخاطرموفّقیت اودرپیروزی هایش سپاسگزاری کرد.
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 .النّاسِ عِندَ وَ هِٰ اللّ عِندَ مَحبوبونَ الْعادِلینَ الصّالِحینَ الْحُکّامَ أَنَّ الْقِصَّةِ ذِهِٰ ه مِنْ نَفْهَمُ 

 هستند. دوست شناسیشایسته ی عاد  ، نزدخدا ومردم فرمانروایی ازاین داستان می فهمی  که 

 

 )درس هفت  ( السّابِعُ اَلدَّرْسُ

 دردریاهاست.ای آنکه شگفتی هایش        عَجائِبُهُ حارِالبفِي  مَنْ يا

 ازدعای جوشن کبیر        الْکَبیرِ الْجَوشَنِ دُعاءِ مِن 

 .الشّاطِئِ أَوْصَلَهُ إلِيَ وَ الْغَرَقِ، مِنَ إِنساناً أَنقَذَ الَّذي الدُّلفینِ عَنِ رائِعاً فِلْماً الْاسُرَةِ أَعضاءُ يُشاهِدُ

می بینند که انسانی را ازغرق شدن نَات داد  واورا به ساحل رساند   ازدلفین اعضای خانواد  فیل  جالبی 

 است.

حامد:باورنمی کن ،این کار شگفت انگیزی است.خیلی مرا .جِدّاً يُحَیِّرُني. عَجیبٌ أَمرٌ هذا أُصَدِّقُ؛ ال : حامِدٌ

 متحیّرمی کند. 

 .الْبِحارِ فِي الْإِنسانِ صَديقُ الدُّلفینَ لِأَنَّ عَجیباً، لَیْسَ وَلَدي، يا :الْأَبُ

 پدر:ای فرزندم )پسرم(عَیب نیست،زیرا دلفین دوست انسان دردریاهاست.

؟!ای پدرم،مارابااین صادق:باورش سخت است.الصَّديقِ هذَا عَلَي عَرِّفْنا أَبي، يا !صَعبٌ تَصديقُهُ : صادِقٌ

 دوست آشناگردان.

 مَرّاتٍ، عَشْرَ الْاِنسانِ سَمْعَ يَفوقُ سَمْعُهُ وَ قوَيَّةٌ، ذاکِرَةٌ لهَ : الْأَبُ

 د.شپدر:اوحافظه ای قوی دارد،وشنوائیش د  برابر برتر ازشنوایی انسان می با

 .ترُضِعُ صِغارَها الَّتي اللَّبونَةِ الْحَیَواناتِ مِنَ هوَ وَ تَقريباً، الْاِنسانِ وَزنِ يَبلُغُ ضِعْفَي وَزنُهُ وَ 

 به دوبرابر وزن انسان می رسد،وآن ازحیوانات پستانداری است که به بچه هایش شیرمی دهد. ووزن او حدوداً

 لِكَ؟ٰ کَذ لَیْسَ أَ !الْانسانِ مُساعَدَةَ يُحِبُّ ذَکيٌّ حَیَوانٌ إنَّهُ :نورا

 را:آن حیوان باهوشی است که کم  کردن به انسان را دوست دارد!آیا این طورنیست؟ نو

 .سَفینَةٍ غَرَقِ أَوْمَکانِ طائِرَةٍ سُقوطِ مَکانِ إِلَي ترُشِدَنا أَنْ الدَّالفینُ تَستَطیعُ بِالتَّأکیدِ، نَعَم؛ : اَلْأَبُ

غرق شدن ی  کشتی هدایت  کانم پدر:بله،قطعاً،دلفین ها می توانند که مارا به محل سقوط هواپیمایی یا

 کنند.

 أَسرارٍ، وَ عَجائِبَ المْاءِ مِنْ تحتَ ما تکشِفُ وَ السِّلمْ، وَ الحربِ في مُهِمّا دوَرا الدَّالفینُ تُؤَدّي : الْأَمُ
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زیرآب هست کش  می  ،وآنچه را ازشگفتی ها واسراردلفین ها نقش مهمی درجنگ وصلح ایفا می کنندمادر:

 کنند.)شگفتی ها واسرار زیرآب را کش  می کنند(.

ماهیها کم   تَمّع حل هایوبه انسان درکش  م.تَجَمُّعِ الْاسَماكِ أَماکِنِ اکْتِشافِ عَلَي الْاِنسانَ تُساعِدُ وَ 

 می کنند.

 مَعاً؟ تَتَکَلَّمُ فَهَلْ جَماعیَّةً؛ حَرَکاتٍ تُؤَدّي الدَّالفینَ رَأَيْتُ : صادِقٌ

 گروهی انَام می دادند؛آیا باه  صحبت می کنند؟ اتدلفین ها را دیدم که حرکصادق:

 أَصواتٍ بِاسْتِخدامِ تَتَکَلَّمَ تَسْتَطیعُ أَنْ أَنَّها يُؤَکِّدونَ الْعُلَماءَ أَنَّ عِلْمیَّةٍ مَوسوعَةٍ في قَرَأتُ نَعَم؛ : اَلْاُمُّ

  مُعَیَّنَةٍ،

خواندم که دانشمندان تاکید می کنند که آنها می توانند بابکارگیری صداهای علمی مادر:بله؛دری  دانشنامه 

 مشخص صحبت کنند،

 .کَالْاِنسانِ تَضحَكُ وَ رتصَفُ وَ تَبکي کَالْاَطفالِ، وَ کَالطُّیورِ، تُغَنّي أَنَّها وَ

واینکه مانند پرندگان آواز می خوانند،وهمچون بچه ها گریه می کنند،ومثل انسان سوت می زنند ومی 

 خندند.

 نورا:آیا دلفین ها دشمنانی دارند؟ أَعداءٌ؟ لِلدَّالفینِ هَلْ :نورا

 الْقِرْشِ، عَلَي سَمَکَةِ نَظَرُها وَقَعَ فَإِذا لَها، عَدوّاً الْقِرْشِ سَمَكَ الدَّالفینُ تَحسَبُ بِالتَّأکیدِ، : اَلْاَبُ

پدر:قطعا،دلفین ها کوسه ماهی را برای خود ی  دشمن به حساب می آورند،وهنگامی که نگاهشان به کوسه 

 ماهی بیافتد،

 .تَقتُلُهاوَ الْحادَّةِ بِأنُوفِهَا تَضرِبُها وَ حَولَها، بِسُرعَةٍ تَتَجَمَّعُ

 می کشند.را به سرعت اطرافش جمع می شوند،وبابینی های تیزشان آنها را می زنند وآنها 

 نورا:وآیا درحقیقت دلفین انسان را دوست دارد؟  حَقّاً؟ الْإِنسانَ الدُّلفینُ يُحِبُّ هَل وَ : نورا

 بِشِدَّةٍ، إلَي الْاَعماقِ رَجُالً الْماءِ تَیّارُ سَحَبَ...  الْانتِرنِت في الْخَبَرَ هذَا نَقرَأْ تَعالَي نَعَم؛ : اَلْاَبُ

 کشید، )دریا(جریان آب مردی را به شدت به اعماقپدر:بله،بیا این خبر را دراینترنت بخوانی ... 

 الشّاطِئِ إلَي أَخَذَني ثُمَّ الْاَعلَي بِقوَّةٍ، إلَي بَغتَةً شَيءٌ رَفَعَني :الرَّجُلُ قالَ نَجاتِهِ بَعدَ وَ 

 باال برد،سپس مرا به ساحل کشاندسمت قدرت به  بعد از نَاتش گفت:ناگهان چیزی مرا بامرد و

 .بِفَرَحٍ الْماءِ في قُربي يَقفِزُ کَبیراً دُلفیناً رَأَيتُ کِنّيٰ وَل وَجَدْتُ أَحَداً، ما مُنقِذي، أشَکرُ أنَ عَزَمْتُ لَمّا وَ 
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 نارمکتشکرکن ،کسی را نیافت ،اما دلفین بزرگی را دیدم که ام وهنگامی که تصمی  گرفت  ازنَات دهند  

 درآب با خوشحالی

 می پرید. 

 .هِٰ اللّ مِنَ عَظیمَةٌ نِعمَةٌ الْاسَماكَ وَ الْبَحرَ إنَّ : اَلْاُمُّ

 خداوند هستند.مادر:براستی دریا وماهیها نعمت بزرگی ازجانب 

  :فرمودرسو  خدا)ص(  (:ص)هِٰ اللّ رَسولُ قالَ

 نگا  کردن برسه چیز عبادت است:: عِبادَةٌ ثَالثَةِ اشیاءَ في اَلنَّظَرُ

 نگا  کردن به قرآن الْمُصحَفِ، فِي اَلنَّظَرُ

 ونگا  کردن به چهر  پدرومادر الْوالِدَينِ، وَجهِ في النَّظَرُ وَ

 ونگا  کردن به دریا.. الْبَحرِ فِي النَّظَرُ وَ

 

 
 
 
 
 

 

 )درس هشتم ( الثّامِنُ اَلدَّرْسُ

 صنعت تلمیع درادبیات فارسی    الْفارِسيِّ الْاَدَبِ في التَّلمیعِ صِناعَةُ

 أَبیاتاً بَعضُهُم أَنشَدَ وَ الْايرانیّونَالشُّعَراءُ  مِنهَا اسْتَفادَ فَقَد الْاَدعیَةِ وَ الْاَحاديثِ وَ الْقُرآنِ لُغَةُ الْعَرَبیَّةَ اللُّغَةَ إنَّ

  بِالْمُلَمَّعِ؛ سَمَّوها وَ الْفارِسیَّةِ وَ بِالْعَرَبیَّةِ مَمزوجَةً

قطعا زبان عربی زبان قرآن و احادی  و دعاهاست و بسیاری از شاعران ایرانی از آن استفاد  کرد  اند و برخی از آنها 

 سرود  اند و آن را مُلمّع نامید  اند ؛ابیاتی را آمیخته به عربی و فارسی 

 الدّينِ الرّوميُّ جَاللُ وَ الشّیرازيُّ سَعديٌّ وَ الشّیرازيُّ حافِظٌ مِنهُم مُلَمَّعاتٌ، الْايرانیّینَ الشُّعَراءِ لِکَثیرٍمِنَ

 .بِالْمَولَويِّ الْمَعروفُ

و سعدی شیرازی و جال  الدّین رومی معروف به بسیاری از شاعران ایرانی مُلمّعاتی دارند از جمله : حافظ شیرازی 

 مولوی.

 

 مُلمّع لسان الغیب حافظ شیرازی()  الْغَیبِ لِسانِ الشّیرازيِّ حافِظٍ مُلَمَّعُ***
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نامه                    دوستتت نزديك نوشتتتم دل خون از
. 

                                الْقیتتامتتَه هَجْركِ متتِنْ دَهتتْراً رَأَيتتتُ إنتتّي 

. 
 "که من روزگار را در دورى  تو مانند قیامت دیدم "نامه اى با د  خونین براى محبوب  نوشت   

 

عالمت                   صتتد ديده در فِراقش از من دارم
. 

   الْعَالمتَه؟                                    لَنتا  ذيٰ ه عَیني دُموعُ لَیْستتَتْ 

. 
آیا اش  هاى این دوچش  من ، نشانه  و عالمت برایمان نیست  "من ازدورى او صدها نشانه  درچش  دارم ، 

 "؟ 

 

ستتودم                                       نبود وي از کتازمودم  چنتد  هر
. 

النتتَّدامتَته                                            بتتِهِ حَلتتَّتْ الْمُجَرَّب جتَرَّبَ  متَنْ  
. 
هرکس آزمود  را بیازماید ، پشیمانى نصیبش  "هرچه که  تَربه کردم  ، ازجانب او فاید  اى به من نرسید   

 "می شود 

 

گفتا                                 دوستتت احوالِ طبیبي از پرستتیدم
. 

الستتَّالَمه                                  قرُبِهتتَا في عتتَذابٌ بُعتتْدِهتتا في 
. 

در دوری و هَرانش  رنج  وعذاب  و درنزدیکى اش  "ازطبیبى دربار  احوا  محبوب  سوا  کردم  ، گفت : 

 "سالمتی و آسایش  است 

گردم                      دوستتت گِرد گر آيد مالمت گفتم
. 

متَتالمتتَه                                         بتتِال حتتُبتتّاً رَأَيتتْنتتا متتا هٰ وَالتتلّ 
. 

به خدا سوگند که ما عشقى را بدون "گفت  اگر زیاد به دوست مشغو  شوم مورد سرزنش واقع مى شوم 

 "مالمت  وسرزنش ندیدی 

 جان به جامي آمد طتتالتتب چو حتتافظ

         .                  شیرين
الَکرامتَته                                 مِنَ کتتَأْستتتاً مِنتتْهُ يتتَذوقَ حَتَّي 

. 

تا ازآن )دادن جان( ، جامى ازکرامت عشق  "حافظ درازا  دادن جان شیرین خواستار جامى شد  است ، 

 "بچشد 

 

 )مُلمّع سعدى شیرازى(الشیرازيّ  سَعديٍّ مُلَمَّعُ***
 

ستَتِل ا لمَصتتانَِع رَْکبًا تَهیُم ِفي ا ْلفَلَواتِ                              
.  

                         تو قتدرِ آب چته داني کته در کنتارِ فُراتي     
. 

تو قدر و ارزش آب را چه مى دانى  ، وقتى  .”بپرس اند تشنه ها بیابان در که سوارانی دربار  انبارها آب از“

 درکنارفرات هستى
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 تو به ام ديده و روزست تو روي به شتبم 

                                ..روشن          
 غتَتداتي                                              و عَشتتیَّتي ستتَواءٌ هتتَجَرْتَ إنْ وَ 

     .  

واگر مرا ترك کنی ، شب و  "شود. شب  با دیدن روى تو مثل روزاست وچشم  با دیدن روى تو روشن مى 

 "روزم مساوى است 

نگرفتم                            بر امیتتد بمتانتدم   دير چته  اگر
. 

آتي                               إنتتَّكَ يَقول قَلبي وَ التتزَّمتتانُ مَضتتَي 
. 

و دل  مى گوید که تو مى  زمان گذشت  "گرچه مدّت زیادى انتظارکشیدم ، امّا امیدم را از دست ندادم ، 

 "آیى 

                  شنیدم نه و ديدم نه جمالت به آدمي من
 .                                                                                       

حیتتاتي                           آب عَجین حقیقتتت بتته گِلي اگر 
. 

تو نه دید  ام و نه شنید  ام ، اگر خمیر آفرینش تو از آب وگِل است ، حقیقتا آغشته به من انسانى به زیبایى 

 آب زندگانى است .

باشد                     تو روي صبح به امیدم تیره شتبان 
 .   

الظُّلُمتتاتِ                             في الْحَیتتاةِ عَینُ تتتُفَتَّشُ قتتَدْ وَ 
. 

وگاهى چشم  حیات درتاریکى ها جستَو مى  "به امید دیدن روى تو صبح مى شود، شب هاى تاری  من 

 "شود 

شتَتْهدٍ                          حامِلُ أَنتَ وَ عَیشتتي تُمَرِّرُ فَکَمْ
. 

نباتي                      دهان آن از استتت بديع تلخ جواب  
. 

شهد وشیرینى داری ! ازدهان شیرین تو جواب تلخ چقدرزندگی  را تلخ مى کنى درحالى که تو این همه 

 شنیدن زیباست !

را                  ما تو روي عشق عمرستت  روزة پنج نه
. 

ُرفاتي                                 شتتَمَمتتْتَ إنْ الْوُدِّ رائِحتتَةَ وَجتتَدْتَ 
. 

اگرخاك قبرم را ببویى ، بوى عشق را مى  "عاشق روى تو بودن براى ما فقط این پنج روز  عمردنیا نیست ، 

 "یابى 

تَرْضتَتي                         تُحِبُّ وَ کَما مَلیحٍ کُلَّ وَصتتَفْتُ
 .                            

صتتفاتي                          ماوراي که گويم چه تو محتامتد   
. 
ستایش هاى تورا چگونه بیان   "ومى پسندى  هرزیبا روى با نمکی را وص  کردم همانطور که دوست دارى

 "کن  که فراتر از وص  کردن هستى 

                      أَدنو وَ أَستتْتَغیثُ وَ أَرْجو وَ مِنكَ أَخافُ
  .                                     

نجتتاتي                          کلیتتد هم و باليي کمنتد  هم کته  
. 

که ه  دامگه بال هستی  "به توامید دارم وازتوکم  مى خواه  و به تو نزدیکى مى جوی  ازتو مى ترس  و 

 "وه  کلید نَات و رهایى هستى
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                دشمن دل کامة به فتادم دوست چشم ز
 .                  

عتُداتي                                      تَشتتتاءُ کَمتا  هَجَروني أَحتِبتَّتتي    
. 

دوستان  مرا ترك کردند همان  "دلخوا  وخواست دشمن ، ازچش  دوست افتادم و بى ارزش شدم ، به 

 "طورکه  دشمنا ن  مى خواهند 

 تو در که عجتتب ستتعتتدي فراقنتامتة  

                                .                                                  نگیرد
اْلُوَکناتِ                                 فِي نُحْنَ الطَّیرِ إلَي شتتَکَوْتُ إنْ وَ 

. 

واگر به نزدپرندگان شکایت ببرم ، درالنه ها مى گریند  "شگفتا شرح نامه جدایى سعدى درتو اثرنمى کند! 

 "وناله سرمى دهند 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


