
 

 

1 
 

 الْاوَّلُ  )درس اول ( اَلدَّرْسُ

 ﴾السَّماواتِ وَ األرضَ وَ جَعَلَ الظّلماتِ وَ النّورَالحَمدُ هللِ الّذی خَلَقَ ﴿

 1 أنعام/اَلْ 

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

 را قرار داد.

 

 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

 

                   بالِغَررررر   حِکمَررررر   ذو
. 

                         مُقتَرررررردِرَ  قُرررررردرَ   وَ 
. 
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 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)

 

                   بِرررره الْرررراَرضَ فَصَرررریَّرَ

. 

                                        خَضرررررِرَ  برررَعرررْدَاررررْبرررِرار   
. 

  ساخت؟ سرسبز )ربارآلودگی( ازتیر  رنگی وزمین را پس

 

ل             قررُ وَ الرْمَرْ ِ  إِلرَی  انرْظرُرْ   وَ

. 

بَصَرررَر                                                                               فیرررهِ شَرررقَّ مَرررنْ 
. 

 است؟)شکافت( آورد  پدید او در را بینایی کسی چه بگو و بنگر انسان به و

 

جَهَّرررَزُ                               الَّرررذی ذَا مَرررنْ
. 

مرررَُرررْترررَکرررِرَ                                              برررِقرررُوَّ    
. 

 کرد؟ مَهّز اورا به نیرویی اندیشمند چه کسی

 

الَّرررذی                              هُاللّررر هررروَ ذاكَ
. 

مُنهَمِرررررررَر                                                                              أَنعُمُرررررررهُ 
. 

  .است ریزان نعمتهایش که است آن همان خدایی

 

 

 

 الثّاني )درس دوم ( اَلدَّرْسُ

 .هستید قطعاً شما مسئو            عَلي عليه السالمالْمُؤمِنينَ  أَميرُ»مَسؤولونَ  إنَّكُم«



 

 

3 
 

 ساعت پایان از پس سمیّه الْمَدرَسيِّ، انْتِهاءِ الدَّوامِ بَعْدَ الْبَيتِ إِلَي لِلرُّجوعِ والِدَتِها بِانتِظارِ سُمَيَّةُ کانَتْ

 .بود مادرش منتظر خانه به بازگشت برای کارمدرسه

 -)اتاق کالسهای و زَميالتِها؛ مِن قَليلٌ جَمعٌ لّا إِ الْمَدرَسَةِ فِي بَقِيَ ما وَ مُغْلَقَةً، الْمَدرَسَةِ کانت حجُرُاتُ وَ

 .نبود مدرسه در همکالسیهایش از کمی عدّ  جز کسی و بود، بسته های(مدرسه

 و مدرسه مدیر و .الطّالِباتِ مِنَ الْمَدرَسَةُ تفَرغُ أنَ يَنتَظِرْنَ الْمُدَرِّساتِ بَعضُ وَ الْمَدرَسَةِ کانَتْ مُديرَةُ وَ

 .گردد خالی دانش آموزان از مدرسه که بودند منتظر هامعلّ  برخی از

این  در النَّوافِذِ، الْمَصابيحَ مِنَ شاهَدَتِ الْحُجُراتِ، وَ إحْدَی مِنْ الْهَواءِ مُكَيِّفِ صَوتَ سُمَيةَّ سَمِعَتْ عِندَئِذٍ

 دور دید. از را چرارها و شنید، اتاقها از یکی از را کولر صدای سمیّه هنگام

 وَجَدَتِ بِدِقَّةٍ، عِندَما نَظَرَتْ وَ حُرّاً؛ نَشاطاً يُمارِسْنَ أَوْ تَقويَةٍ، حِصَّةِ في آخَرَ صَفٍّ طالِباتِ أَنَّ فَظَنَّتْ

 .فارِغَةً الْحُجْرَةَ

 گا  کهو آن هستند؛ آزاد فعّالیّت مشغو  یا هستند، تقویتی کالس در دیگر کالسی دانش آموزان که گمان کرد

 .یافت خالی را اتاق کرد، نگا  دقّت با

 تهَا فَشَكَرَ شاهَدَتْ، بِما أَخْبَرتْها وَ الْمَدرَسَةِ، إلَي مُديرَةِ فَذَهَبَتْ مُغْلَقاً، فَوَجَدَتْهُ الْبابِ، فَتْحَ حاوَلَتْ

 .الْمُكَيِّفِ وَ الْمَصابيحِإِطفاءَ  سُمَيَّةَ مِن طَلَبَتْ الْمُديرَةُ، وَ

 کرد، باخبر بود دید  آنچه از را او و رفت سوی مدیر به نتیَه در و یافت بسته را آن و کند، باز را در کرد سعی

 .کند خاموش را کولر و کرد)خواست( چرارها درخواست سمیّه از و کرد تشکّر او از مدیر

 کانَتْ الَّتي حَنَفيَّةِ الْماءِ لِإِغالقِ تَذهَبُ فاطِمَةُ کانَتْ فاطِمَة؛ بِاسْمِ طالِبَةً الْمُديرَةُ شاهَدَتِ عِندَئِذٍ

 .قليالً مَفتوحَةً

 باز برای بستن شیرآبی که کمی )داشت( دانش آموز دید؛ این را فاطمه نام به آموزیدانش مدیر هنگام این در

 .رفتمی بود

 



 

 

4 
 

 لِاهْتِمامِهِما وَ فاطِمَةَ سُمَيَّةَ الصَّباحيِّ لِاصْطِفافِ ا فِي الْمَدرَسَةِ مُديرَةُ التّالي، شَكَرَتْ الْيَومِ صَباحِ في وَ

 .الْعامَّةِ بِالْمَرافِقِ

 عمومی به تأسیسات آنها توجّه خاطر به فاطمه و سمیّه از صبحگا  ص  در مدرسه مدیر بعد، روز صبح در و

 .کرد سپاسگزاری

 :الْمُدَرِّسَةَ لَتِ سَأَ وَ رُقَيَّةُ قامَتْ لِاجْتِماعيَّةِ، ا الْعُلومِ حِصَّةِ في و

 :پرسید دانش اجتماعی سمیه برخاست واز معلّ  زنگ در و

 »الصَّباحَ؟ هذَا عَنها الْمُديرَةُ تَكَلَّمَتِ الَّتي الْعامَّةِ بِالْمَرافِقِ ما المَقصودُ«

 چیست؟ کرد صحبت دربار  اش صبح امروز مدیر که خان  عمومی ای تأسیسات از منظور 

 فَهِمْتِ إِذا .النّاسُ جَميعاً بِهَا يَنتَفِعُ وَ الدَّولَةُ، تَمتَلِكُها الَّتي الْاَماکِنُ هيَ الْعامَّةُ اَلْمَرافِقُ»فَأَجابَتْ: 

 «الْعامَّةِ. لِلْمَرافِقِ أَمثِلَةً لَنا فَاذْکُری مَعناها،

 اگر .برندمی سود آن از مردم و هم  است، آن مال  دولت که است جاهایی عمومی تأسیسات :داد پاسخ وی

 .ذکر کن هاییمثا  عمومی تأسیسات فهمیدی برایمان برای را معنایش )هرگا (

 وَ المكتبَاتُ وَ المتاحِفُ وَ المستوَصَفاتُ وَ المستشَفَياتُ وَ العْامَّةُ الهَواتفِ وَ المدارِسُ«رُقيَةَّ :  أجَابتَ

 »الكْهرَباءِ... أعَمِدَةُ و الرَّصيفِ علَيَ الْاشَجارُ وَ العامَّةُ الحدائقِ وَ المْياهِ دَوراتُ

 درختان بهداشتی، سرویسهای کتابخانه ها، موز  ها، تلَنهای عمومی، بیمارستانها، مدرسه ها، :داد پاسخ رقیّه

 وتیرهای برق... پیاد  رو کنار

 » مُواطِنٍ کُلِّ عَلَي واجِبٌ الْمَرافِقِ هذِهِ عَلَي الحِفاظُ وَ أحسَنْتِ،«الْمُدَرِّسَةُ:  أَجابَتِ

 .است واجب شهروندی)ه  میهنی( هر بر تأسیسات این از نگهداری و تو بر آفرین :داد پاسخ مدیر خان 

 » الدَّولَةِ واجِبُ لِكَٰ ذ ! کَيفَ؟ لِمَ وَ« بِتَعَجُّبٍ: الطّالِباتُ لَتِ سَأَ

 .است دولت وظیَ  این)آن( !چگونه؟ و چرا :شگَتی پرسیدند با آموز)دانش آموزان(دانش  دختران
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 حُجْرَةِ في وَ الْمَصابيحِ الْمُكَيِّفِ بِإِطفاءِ قامَتْ الَّتي فَسُمَيَّةُ مُشتَرکَةٌ، مَسؤوليَّةٌ هيَ بَلْ«الْمُدَرِّسَةُ: قالَتِ

 الْمَدرَسَةِ؛

در  چرارها و کولر کردن خاموش به که سمیّه است، مشترك مسئولیّتی که البتّه :گَت مدیر خان 

 کرد؛ اقدام کالس)اتاق(مدرسه

 وَ فيها الْهُدوءِ عَليَ فَتُحافِظُ مَكتَبَةَ الْمَدرَسَةِ تَدخُلُ الَّتي الطّالِبَةُ وَ الْماءِ حَنَفيَّةَ أَغْلَقَتْ الَّتي فاطِمَةُ وَ

 تَرتيبِها، وَ الْكُتُبِ نَظافَةِ عَلَي

 و هاکتاب پاکیزگی شود وآرامش آن ومی مدرسه کتابخانه وارد دانش آموزی که و بست که شیرآب را فاطمه و

 کند؛می حَظ را آنها ترتیب

 بِواجِباتِهِنَّ يَعمَلْنَ ؤالءِٰ ه طَيِّبٍ؛ بِكَالمٍ مَكانِها غَيرِ في النُّفاياتِ مَنْ يَرمي تَنصَحُ الَّتي تِلْكَ وَ

 يَشْعُرْنَ بِالْمَسؤوليَّةِ. کَمُواطِناتٍ

 شهروندانی مانند کند؛ اینهامی زباله درریرجای مناسب می اندازد نصیحت که را کسی که( )دانش آموزی آن و

 .کنندمی عمل شانوظیَ  به کنندمی مسئولیّت احساس که

 الشَّيفُ الْحَديثُ ذَاٰ ه عَلَيها مَكتوبٍ جِداريَّةٍ لَوحَةٍ کِتابَةُ الْمُناسِبِ مِنَ لَيسَ أَ« قالَتْ: وَ سُمَيَّةُ قامَتْ

 عَلي عليه السالم: الْمُؤمِنينَ أَميرِ عَن

 . الْبَهائِمِ وَ الْبِقاعِ عَنِ حَتَّي مَسؤولونَ إنَّكُم

 از شری  حدی  این آن روی که شود نوشته دیواری تابلوی ی  نیست که مناسب آیا :گَت و برخاست سمیّه

 .ها وچارپایانمورد زمین در حتّی هستید قطعاً شما مسئو  :باشد نوشتهعلی)ع(  حضرت

 »الْحَديثِ. ذَاٰ بِه الْعَمَلِ عَلَي جَميعاً سَنَتَعاوَنُ وَ حسَنٌ، االقِتراحُ هذَا «قالَتْ: وَ الْمُدَرِّسَةُ قَبِلَتِ

 .کنی می همیاری شری  حدی  این به عمل برای همگی و است خوبی پیشنهاد این :گَت و مدیر پذیرفت خان 
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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 ترَی أنَ تُصَدِّقُ هَل

 !؟ریزدیی را ببینی که ازآسمان میهاماهی

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

  !خَياليّاً؟ فِلْماً لَيسَ وَ حَقيقَةً الْمَطَرُ لِكَٰ يكَونَ ذ أنَ تظَنُّ هَل  !السَّمَكِ؟ مَطرَ نرَی أنَ يُمْكِنُ أ ِنْٰ وَلك 

وفیلمی  این باران حقیقت باشد)است(کنی 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( الطَّبيعيَّةَ )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 يَحْدُثُ )مَطَرُ .جَواباً لَها وَجَدوا فَما سَنَواتٍ طَويلَةً النّاسَ الظّاهِرَةُ ذِهِٰ ه حَيَّرَتْ

  .الْوُسطَي في أَمِريكَا 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 عَظيمَةً وَ سَوداءَ غَيمَةً النّاسُ فَيلُاحِظُ .أَحياناً السَّنَةِ في مَرَّتَينِ الظّاهِرَةُ هذِهِ تَحدُثُ

 .أَکثَر أَو ساعَتَينِ 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 فَيَأخُذُهَا سَماكِ،ابِالْ الْارَضُ مَفروشَةً تصُبِحُ ثُمَّ

 الْعَجيبَةِ؛ الظّاهِرَةِ
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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 

 مطارِاالْ ذِهِٰ ه بَعدَ رضِاَالْ عَلَي تَتَساقَطُ الَّتي سَماكِاالْ عَلَي وَالتَّعَرُّفِ الْمَكانِ 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 جَميعَ أَنَّ فَوَجَدوا 

 الْمُجاوِرَةِ بِالْمياهِ مُتَعَلِّقَةً لَيسَتْ سَماكَاأَنَّ الْ

لی شگَت 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 کيلومترٍ مَسافَةَ مِائَتَي يَبْعُدُ الَّذی الْاَطْلَسيِّ الْمُحيطِ بِمياهِ 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 تَشكيلِ سَبَبُ هوَ ما

 عِندَما يَفقِدُ وَ بَعيدٍ مَكانٍ إِلَي يَأخُذُها وَ بِقوَّةٍ السَّماءِ إلَي سَماكَاالْ فَيَسحَبُ 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 الْيَومِ ذَاٰ بِه الْهُندوراس في النّاسُ يحَتفَلُ

 (22) اَلْبَقَرَة لَكُم. رِزْقاً الثَّمَراتِ مِنَ بِهِ فَأخْرَجَ ماءً السَّماءِ

 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 
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 )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

 وَليٌّ کانَّهُعَداوَةٌ  وَبَينَهُ الّذی بَينَكَ هيَ أحسَنُ فَإذَا السَّيِّئَةُ اِدفَع بالّتي لَا الْحَسَنَةُ وَ تسَتَوِی ال وَ﴿

 43 : فُصِّلَتْ ﴾حَميمٌ

 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، 

  الْكُفّارِ الْمُشرِکينَ وَ يسَبُوّا مَعبوداتِ يَأمُرُالْمُسلِمينَ ألَّا الْقُرآنَ إنَّ

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

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

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

نَعبُدَ  وَبَينَكُم أالّ بَينَنا سَواءٍ کَلِمَةٍ إلَي تَعالَوا الْكِتابِ يا أهلَ قُلْ﴿هيَّةَ؛ٰ الْال الْاَديانَ يَحتَرِمُ سالمالْإ

 43 عِمران آلُ)نشُركَ بِه شَيئاً 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﴿ :الْعَقيدَةِ حُرّيَّةِ الْقُرآنُ عَلَي يُؤَکِّدُ

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

 يَتعايَشوا أَن النّاسِ عَلَي کُلِّ 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 مَعَسِلْميّاً، بَعضِهِم تَعايُشاً مَعَ
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بر همه مردم  به خاطر اینکه کسی از آن سود نمی برد، ،نیستپافشاری بر نقاط اختالف ودشمنی را جایز 

 د؛داشته باشنکه هر کدام با حَظ عقاید خود با یکدگر همزیستی مسالمت آمیز ی مردم باید() همهاست  الزم

  دارد، دلشاد است. هر حزب وگروهی به آنچه زیرا

 .أَلْوانِها لُغاتِها وَ في ةِ،تَختَلِفُ الشُّعوبِ الْكَثيرَ مَجموعَةٌ مِنَ الْاسالميَّةُاَلْبِالد 

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

 :مرتبه( فرمود  استتعالی )بلند خداوند  :تَعالَي اهللُ قالَ

 اهللِ عِندَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا إِنَّ أکرَمَكُم 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 فرستاد  خدا         )صلي اهلل عليه وآله وسلّم(هٰ اللّ رَسولُ قالَ فَقَد

 لِعَجَميٍّ عَلَي ال عَلَي عَجَميٍّ،وَ لِعرَبيٍّ ال فضلَ الأواحِدٌ؛ أباکُم إنَّ وَ واحِدٌ رَبَّكُم إنَّ )يا أيُّها النّاسُ ،أال

 بِالتَّقوَی ( أسودَ إلّا ألحمرَ علَي ال وَ رَلِاسوَدَ عَلَي أحمَ ال عَرَبيٍّ وَ

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

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

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

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

  .الْحَجِّ واحِدٍ في مَكانٍ الْمُسلِمينَ في اجْتِماعُ کَثيرَةٍ،مِنهَا صُوَرٍ في سالميَّةِاالْ مَّةِاُالْ اتِّحادُ يَتَجَلَّي

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

 حج .

 الْمُحيطِ إلَي الصّينِ الْاَرضِ مِنَ مِنَ مِساحَةٍ واسِعَةٍ في يَعيشونَالْعالَمِ، سُكّانِ خُمْسُ اَلْمُسلِمونَ

  .الْاَطلَسيِّ

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

 می کنند.
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 عالِمٌ أَوْ أَنَّهُ جاهِلٌ فَاعْلَموا الْمُسلِمينَ، يفُرقِّ کَالماً أَحَدٌ قالَ إذا… :هُٰ اللّ رَحِمَهُ الْخُمَينيُّ الْامامُ قالَ

 .الْمُسلِمينَ صُفوفِ بَينَ الْخِالفِ يُحاوِلُ بَثَّ

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

 گسترش اختالف دربین صَوف 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 عَميلُ فَهُوَ التَّفرِقَةِ، إلَي يَدعو أَحَداً مِنكُم رَأَی مَن

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

 

 )درس پنجم ( الْخامِسُ اَلدَّرْسُ

 *) این خلقت خداوند است (*            88لقمان   ﴾ اهللِ هذاخَلْقُ﴿

مُتَعَدِّدَةٍ  أَلوانٍ ذاتَ الْمَصابيحِ الْكَهرَبائيَّةِ مِئاتِ لَيالً،شاهَدوا الْمُحيطِ أَعماقِ إلَي ذَهَبواالَّذينَ  اَلْغَوّاصونَ

  الْاسَماكِ الْمُضيئَةِ، مِنَ ضَوؤُها ثُينَبعِ الَّتي

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

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

    

  .الْاسَماكِ هذِهِ أَضواءِ صُوَرٍفي الْتِقاطَ فيهِ الْغَوّاصونَ مُضيءٍ يَستَطيعُ نَهارٍ إلَي الْبَحرِ ظلَام تحوِّلُ وَ

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

 تِلْكَ عُيونِ تَعيشُ تَحتَ الَّتي الْمُضيئَةِ الْبَكتيريا مِنَ نوَع مِن تنَبعَثُ الْضَواء هذِهِ الْعُلَماءُ أنَّ اِکْتَشَفَ

  .الْاسَماكِ

(ماهی ها ن آاین )زیر چشمان  درخشانیباکتری ای گونه ها ازروشناییکه این  اند دانشمندان کش  کرد

  شود .ارسا  مید نکنزندگی می

 لِإنارَةِالْمُضيئَةِ  بِالْبَكتيريا يَستَعينَ الْبَحريَّةِ،وَ الْمُعجِزَةِ مِنْ تِلْكَ يَوما الْبَشَرُ يَستَفيدَ أَن يُمكِنُ هَل

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

    باکتری درخشان یاری بَوید؟

 وَجَدَ( جَدَّ وَ شَيئا طلَبَ )مَنْ نَّهُالِ كِ،ٰ ذل يسَتطَيعُ رُبَّما

بخواهد و   زیراهر کس چیزی را). "یافت،  ست و تالش کردخواهر کس چیزی را   "چه بسا بتواند ، زیرا 

  ( .می یابد،  تالش کند

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

  .ئمَيَلتَ

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

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

   

الْمُناسِبَ  الْعُشبَ کَيفَ تَستَعمِلُ تَعلَمُ الطِّبّيَّةَ وَ بِغَريزَتِها الْاَعشابَتَعْرِفُ  وَالْحَيَواناتِ الطُّيورِ بَعضَ إنَّ

 مِنَ الطِّبّيَّةِ لِكَثيرٍ الْخَواصِّ عَلَي نسانَالْحَيَواناتُ اإل ذِهِٰ دَلَّتْ ه قدَ وَالمْختلَفِةِ؛ الْامَراضِ مِنَ لِلْوِقايَةِ

 .غَيرِها 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 

  اند . صحرایی و مانند آن راهنمایی کرد بسیاری از گیاهان 

 خِاللِها أَن مِنْ عامَّةً تَستَطيعُ لُغَةً بِها،تَمْلكِ خاصَّةٍ لِلُغَةٍ امْتِالکِها إضافَةً إلَي الْحَيَواناتِ أَغلَبَ إنَّ

 بَعضِها، مَعَ تَتَفاهَمَ

قطعا ارلب حیوانات عالو  بر داشتن زبانی مخصوص به خود ؛ زبان عمومی دیگری دارند که به واسطه آن می 

 ،به تَاه  برسند توانند با همدیگر

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

 .الْغابَةِ جَواسيسِ مِنْ

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

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

  .بِالْماءِ تَتَأَثَّرُ فَال أَجسادِها عَلَي ريَنتَشِ خاصّاً تحَتوَی زَيتاً أَذنابِها مِنْ بِالْقُربِ خِزاناتٌ طَبيعيَّةٌ للِبَطِّ
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 بدنهایشان)اجسامشان(اردك نزدی  دم هایش انبارهای طبیعی دارد که رورن خاصی را در بر دارد که بر 

 پخش می شود پس تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد .

تَرَی  تَستَطيعُ أَنْ هيَ وَ رَأْسَها تحُرِّكَ دونَ أنَ مخُتلَفِةَ في اتِّجاهاتٍ عَينَيها تُديرَ أنَ الْحِرباءُ تَستَطيعُ

 .واحِدٍ وَقتٍ في اتِّجاهَينِ فِي

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

  دوطرف را ببیند.  همزمانتواند 

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

 .جِسمَها تُحَرِّكَ أَنْ دونَ دائِرَةً کامِلَةً تُديرَرَأسَها أَنْ وَتَستَطيعُ

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

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

 

 )درس ششم(السّادِسُ اَلدَّرْسُ

 جذّاب( ) آثارالْخَالبَةُ   اَلْمَعالِمُ

 وَ التّاريخيَّةِ الْمَعالِمِ الخْلَابّةَ وَ الْمَناطِقِ مِنَ بِالْكَثيرِ الْمَشهورَةِ وَ الْعالَمِ في الْجَميلَةِ الدُّوَلِ مِنْ إيرانَ إنَّ

 .الْعالَمِ کُلِّ مِنْ السّائِحينَ تَجذِبُ يَدَويَّةٌ صِناعاتٌ فيها وَ الثَّقافيَّةِ؛

 آن صنایع در و است فرهنگی و تاریخی آثار و جذّاب مناطق از بسیاری به مشهور و جهان زیبای کشورهای از ایران

 .کندمی جذب جهان هم  از را گردشگران که دارد وجود دستی

 عَلَي السّياحَةِ مِنَ أَنْ تحَصل تَستَطيعُ فَهيَ السّياحَةِ، فِي مَلحوظاً نُمُوّاً االَخيرَةِ السَّنَواتِ فِي إيرانُ شَهِدَتْ

 .الْعُطُالتِ مُمتازاً لِقَضاءِ بَلَداً إيرانَ السّائِحينَ بَعْضُ يَرَی .النِّفطِ بَعدَ عَظيمَةٍ ثَروَةٍ

ثروت  گردشگری از میتواند ایران  .است بود  شاهد گردشگری در را مالحظه ای قابل سالهای اخیر رشد در ایران

 .می بینند تعطیالت گذراندن برای عالی سرزمینی را ایران گردشگران برخی .بیاورد دست به نَت از پس را عظیمی

 لِانَّها الْعالَميِّ؛ التُّراثِ في قائِمَةِ إيرانيَّةٍ تاريخيَّةٍ وَ ثَقافيَّةٍ مَناطِقَ وَ مُدُنٍ بِتَسجيلِ الْيونِسكو مُنَظَّمَةُ قامَتْ

 .إلَيها السّائِحينَ مِنَ کَثيراً تَجذِبُ

 ایران لیست میراث جهانی اقدام کرد  است؛ زیرا ایران در تاریخی و فرهنگی مناطق و شهرها ثبت به یونسکو سازمان

 .کندمی جذب خود سوی به را گردشگران از بسیاری
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 :ایران تاریخی نشانه های و آثار از    :إيران في التّاريخيَّةِ الْمَعالِمِ وَ الْآثارِ مِنَ

در  سعدی و حافظ آرامگا  دو و پرسپولیس آثار    فارِس، مُحافَظَةِ في سَعدیٍّ وَ حافِظٍ تابَرمَقَ وَ برسبوليس آثارُ

 فارس استان

 کرمانشا  در استان بیستون کتیب  و بستان طاق وکِرمانشاه،       مُحافَظَةِ بُستان و کَتيبة بيستون في وَ طاق

 مشهد ومرقد فردوسی در رضا امام مرقد و    ،مشهد في مرَقدَالفْرِدوَسيِّ الرِّضا عليه السالم و االمامِ مَرقَدُ وَ

 ق  شهر معصومه)س( در بانو مرقد و  ، قم  مَعصومَةَ بِمَدينَةِ مرَقدَ السَّيِّدَةِ و

 خرّم آباد در االفالك فل  قلع  و    آباد، خُرَّم الْافاَلك في قلَعَةُ فلَكَ وَ

 در ایالم بلوط جنگلهای و والی قلع  و  إيالم ؛  في البْلَوّطِ غاباتُ وَ قلَعَةُ الوْالي وَ

  السَّجّادِ، وَ الْفُستُقِ بِإنتاجِ الْمَشهورةِ کِرمان مُحافَظَةِ خان في کَنجعَلي وحَمّام

 قالی و پسته تولید به مشهور کرمان در استان وحمام گنَعلی خان

 در  پیامبر دانیا  آرامگا  و شوشتر وآبشارهای   خوزِستان، دانيال)ع( في النَّبيِّ مَقبَرَةُ وَ شَلّالتُ شوشتر و

 خوزستان،

 في العالمَ في المائيةَّ الكهوفِ أَطوَلِ مِنْ هوَ وَ صَدر عَلي کَهفُ الْعالَمِ، وَ فِي الْمَشهورِ الْعالِمِ سينا ابْنِ مَرقَدُ وَ

 همدان،

 همدان در جهان آبی رارهای بزرگترین از علیصدر رار جهان و نامدار دانشمند سینا ابن مرقد و

 الْعالَميِّ، التُّراثِ قائِمَةِ في الدُّوَليَّةُ الْيونِسكو مُنَظَّمَةُ سَجَّلَتْها قَدْ وَ إصفهان العماراتُ االثَرَيةَّ في وَ

 لیست میراث جهانی ثبت کرد  است. در آن را یونسکو جهانی سازمان دراصَهان کهوساختمان های تاریخی 

 مُناسِبَةٌ بِمَناظِرِهَا الْجَميلَةِ، فَهيَ ( فَرائعِةٌ Caspianقزوين ) بَحرِ شاطِئِ عَلَي الثَّالثُ الشَّماليَّةُ الْمُحافَظاتُ أمَّا

 .الْجَنَّةِ نَمِ قِطعَةٌ کَأَنَّها وَ الْبَريديَّةِ، لِلْبِطاقاتِ

 مناسب آنها .هستند جالب زیبایشان چش  اندازهای خاطر به مازندران دریای ساحل بر استانهای شمالی سه گانه امّا

 .بهشتند از تکّه ای گویی و کارت پستالها برای

 :مِنها قِسماً آخَرَ نَذکُرُ إيران، في السّياحيِّ الْجَذبِ مَناطِقِ لِإحصاءِ عَظيمٍ کِتابٍ تَأليفِ مِن البدُّ

 را از آنها دیگری به نوشتن کتابی بزرگ هستی ، بخش ناگزیر ایران در گردشگری جاذب  دارای مناطق برشمردن برای

 :میکنی  ذکر



 

 

14 
 

 صحرایی اش مناطق وشیرینی جات و یزدالصَّحراويَّةُ،  مَناطِقُهَا وَ حَلَويّاتُها و يزَد

 .الذَّهَبِ وَ السَّجاجيدِ لِبَيْعِ واسِعٌ مَكانٌ فيهِ الْعالَمِ، فِي سوقٍ مُسَقَّفٍ أَکبَرُ بِأَنَّهُ الْمَشهورُ سوقُها وَ تَبريز و

 .دارد وجود طال و فرش فروش برای وسیع آن جایی در و است جهان سقَدار بازار که بزرگترین مشهورش بازار و تبریز

 زعَران سرخ طالی شهر قائن شهر والزَّعفَرانِ،  الذَّهَبِ ااْلحمَرِ بَلَدُ قائِن مَدينَةُ وَ

 قش  در جزیر  حرّا جنگل ، و  قِشم جَزيرَةِ في حَرّاء غابَةُ وَ

 چا بهار بندر صخر  ای ساحل و شابَهار، لِميناءِ الصَّخریُّ الشّاطِئُ وَ

 التُّراثِ الرّيفيِّ مُتحَفُ زَنجان، وَ في سُلطانيَّة قُبَّةُ مَريوان،وَ في زَريبار بحُيرَةُ وَ مَهاباد، في کَهفُ سَهوالن وَ

 طهران، في ميالدٍ بُرجُ وَ رَشت، قُرْبَ

 در بر  میالد و رشت نزدی  روستایی موز  زنَان، در سلطانیّه گنبد مریوان، در زریبار دریاچ  مهاباد، در سهوالن ورار

 تهران

 و یاسو  در جنگلهاو چشمهها آبشارها، رودها، و   شَهرِکُرد،  وَ في ياسوج الْعُيونُ وَ الْغاباتُ وَ الشَّلّالتُ وَ الْانهارُ وَ

 شهرکرد

 شهراسال  وخلخا  دو میان گردشگری را  و     خَلخال،  وَ أَسالِم مَدينَتَي بَينَ السّياحيُّ الطَّريقُ وَ

 بَنورد شهر در  قارداشجنگل(بش (بوستان  و     بُجنورد،  مَدينَةِ قارداش في بِش حَديقَةُ وَ

 الْمَناطِقِ آالفُ وَ بوشِهر في دِلواری وَ مُتحَفُ أَلَموت، قَلعَةُ وَ أراك، سوقُ وَ شاهرود، في )السَّحاب( أَبر غابَةُ وَ

 .االخرَی

 دیگر منطق  هزاران و بوشهر در دلواری موز  الموت، قلع  اراك، بازار شاهرود، در ابر جنگل و

 وَ آثارِها جَمالِ لِرُؤيَةِ إلَيها السَّفَرِ إلَي السّائِحينَ يُشَجِّعُ فيها الْوَضعِ االمنيِّ اسْتِقرارُ وَ إيران مَعالِمِ فَتَنَوُّعُ

 .الْخَلّابَةِ طَبيعَتِهَا

 تشویق جذّابش آثار وطبیعت زیبایی دیدن برای ایران به سَر به را وضعیّت ایمن،گردشگران استقرار و ایران آثار تنوّع

 .میکند

 

 السّابِعُ )درس هفتم ( اَلدَّرْسُ

 نَت صنعتالنِّفطِ :    صِناعَةُ
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 می آوری ؟ دست به را نَت چگونه    النِّفطِ؟ عَلَي نحَصلُ کَيفَ

 لِأنَّ طَويالً، وَقتاً يَستَغرِقُ االوقاتِ بَعضِ االِسْتِخراجُ في ذَاٰ ه وَ االرضِ؛ باطِنِ مِنْ النِّفطَ النسانُ ا يَستَخرِجُ

 .الصُّخورِ في طَبَقاتِ يَكونُ الْحَفْرَ

صخر   طبقات در حَر وقت بسیاری می گیرد؛ زیرا استخرا  این گاهی درون زمین استخرا  می کند و از را نَت انسان

 هاست.

 الْبُلدانِ إلَي مِنهُما قِسماً تُصَدِّرُ هيَ وَ الْغازِ بِالنِّفطِ وَ غَنيَّةٌ بِالدُنا االرضِ؛ باطِنِ في کَثيرَةٌ ثَرَواتٌ إيران في

 .الصِّناعيَّةِ

 به کشورهای را آنها از بخشی و است گاز و نَت از سرشار ما درون زمین وجود دارد. کشور بسیاری ثروتهای ایران در

 .می کند صادر صنعتی

 لِمُعالَجَةِ وَ کَوَقودٍ مِنهُ يَستَفيدُ وَ االرضِسَطحِ  مِن يَجمَعُهُ کانَ وَ الزَّمانِ قَديمِ مِن النِّفطَ النسانُ ا عَرَفَ

 .الْجِلديَّةِ االمراضِ

درمان بیماری های  برای و سوخت عنوان سطح زمین جمع می کرد و به از را آن است و شناخته دیرباز از را نَت انسان

 میکرد. استَاد  آن از پوستی

 .بِمَفاتيحَ االنبوبُ يُغلَقُ وَ يُفتَحُ .بِواسِطَةِ االنبوبِ النِّفطُ يَصعَدُ .فيها أُنبوباً يضَعونَ وَ بِئراً الْعُمّالُ يَحفِرُ

 بسته باز و کلیدهایی با لوله .می رود باال لوله وسیل  به نَت .می گذارد لوله ای آن در می کند و حَر را چاهی انسان

 .میشود

عَبْرَ  االنابيبِ بِواسِطَةِ النِّفطِ نَقلِ لِتَسهيلِ وَ بنِاقِالتِ النِّفطِ؛ نقَلِهِ نفَقَةً مِن خطَرَا و أقَلُّ االنابيبِ عَبْرَ النِّفطِ نَقلُ

 .سالِمَةً االنابيبُ حَتَّي تَبقَي الضَّغطِ لِتَقليلِ آالتٌ تُسْتَخدَمُ الْمُنحَدَراتِ

 به انتقا  نَت آسان سازی برای و نَتکش هاست را  از آن انتقا  از هزینه تر ک  و خطرتر ک  لوله ها را  از نَت انتقا 

 لوله ها سال  بمانند. تا میشود استَاد  فشار کاهش دستگاههای سرازیری ها از لوله ها وسیل 

 في أَنجَحِها وَ لِلنِّفطِ الدُّوَلِ الْمُصَدِّرَةِ أَکبَرِ مِنْ هيَ وَ االنابيبِ عَبْرَ نَقلِ النِّفطِ صِناعَةِ في کَثيرَةٌ تَجارِبُ لِإيران

 .الِسْتِهالكِ ا أَماکِنِ إلَي النتاجِ ا أَماکِنِ مِنْ صيانَتِها وَ خطُوطِ االنابيبِ مَدِّ

 و موفّق ترین نَت صادرکنند  کشورهای بزرگترین از و دارد لوله را  از نَت انتقا  صنعت در بسیاری تَربه های ایران

 است. مصرف مکان های تا تولید مکان های از آنها نگهداری و لوله خطوط کشیدن در آنها

 تُحَذِّرُ االصفَرِ تَحذيريَّةٌ بِاللَّونِ لَوحاتٌ وَ إنذارٍ، کَمَحَطّاتِ اتِّصاالتٍ أَعمِدَةُ توجَدُ االنابيبِ امْتِدادِ عَلَي

 للِزِّراعَةِ؛ عِمارَةٍ أو لِبِناءِ االرضِ حَفْرِ مِنْ الْمُواطِنينَ
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زرد ه   رنگ به هشدار تابلوهای و دارند وجود هشدار ایستگا  های عنوان به مخابراتی دکل های لوله ها امتداد در

 میدارد؛ حذر ورزی بر کشا کندن برای ساخت ساختمان یا از را میهنان

 .الْخَطَرِ مُشاهَدَةِ عِندَ بِالشَّرِکَةِ لِاتِّصالُ ا وَ االنابيبِ ذِهِٰ ه صيانَةُ مُواطِنٍ کُلِّ تَجِبُ عَلَي وَ

 مخابرات لوله و )خطوط شرکت با خطر دیدن هنگام و کند نگهداری لوله ها این از است که واجب میهنیه   برهر و

 نَت(تماس بگیرد. شرکت

 مِنهُ فَيُصنَعُ الصِّناعَةِ، فِي اسْتِعمالٌ آخَرُ لِلنِّفطِ وَ الزُّيوتِ؛ وَ کَالْبِنزينِ کَثيرَةٍ مُشتَقّاتٍ عَلَي النِّفطِ مِنَ نَحصُلُ

 وَ الْكيمياویُّ السَّمادُ وَ مَعجونُ االسنانِ وَ التَّجميلِ مَوادُّ وَ الْحَشَراتِ، مُبيداتُ االدويَةُ وَ وَ العطورُ وَ الْمَطّاطُ

 .غَيرُها

 از آن دارد، دیگری استَاد  صنعت در نَت و می آوری  دست به رورن و بنزین مانند بسیاری فرآورد  های نَت از

 آرایشی،خمیردندان ،کودشیمیایی وریر  ساخته می شود. موادّ حشر  کش، دارو، عطر، پالستی ،

 .االنابيبِ الْمَصافي عَبْرَ إلَي الْمَوانِئِ أَوِ االبارِ النِّفطُ مِنَ يُنْقَلُ أَينَ؟ إلَي وَ النِّفطُ ينقُلُ کَيفَ

 .میشود منتقل لوله ها را  از پاالیشگاهها به بندرها یا چاهها از نَت میشود؟ داد  انتقا  به کَا و چگونه نَت

 .الْبِالدِ فِي الْوَقودِ مَحَطّاتِ إلَي مِنَ الْمَصافي النِّفطِ مُشتَقّاتِ النّاقِالتُ تَنْقُلُ ثُمَّ

 .میدهند انتقا  کشور در سوخت ایستگا  های به پاالیشگا  ها از را نَت متشتقّات نَتکش ها سپس

 

 )درس هشتم ( الثّامِنُ اَلدَّرْسُ

 صنعت تلمیع درادبیات فارسی    الْفارِسيِّ الْاَدَبِ في التَّلميعِ صِناعَةُ

 أَبياتاً بَعضُهُم أَنشَدَ وَ الشُّعَراءُ الْايرانيّونَ مِنهَا اسْتَفادَ فَقَد الْاَدعيَةِ وَ الْاَحاديثِ وَ الْقُرآنِ لُغَةُ الْعَرَبيَّةَ اللُّغَةَ إنَّ

  بِالْمُلَمَّعِ؛ سَمَّوها وَ الْفارِسيَّةِ وَ بِالْعَرَبيَّةِ مَمزوجَةً

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

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

 الدّينِ الرّوميُّ جَاللُ وَ الشّيرازیُّ سَعدیٌّ وَ الشّيرازیُّ حافِظٌ مِنهُم مُلَمَّعاتٌ، الْايرانيّينَ الشُّعَراءِ لِكَثيرٍمِنَ

 .بِالْمَولَویِّ الْمَعروفُ

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

 مولوی.
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 مُلمّع لسان الغیب حافظ شیرازی()  الْغَيبِ لِسانِ الشّيرازیِّ حافِظٍ مُلَمَّعُ***

نامه                    دوستتت نزديك نوشتتتم دل خون از
. 

                                الْقيتتامتتَه هَجْركِ متتِنْ دَهتتْراً رَأَيتتتُ إنتتّي 

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

 

عالمت                   صتتد ديده در فِراقش از من دارم
. 

   الْعَالمتَه؟                                    لَنتا  ذیٰ ه عَيني دُموعُ لَيْستتَتْ 

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

 "؟ 

 

ستتودم                                       نبود وی از کتازمودم  چنتد  هر
. 

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

 "می شود 

 

گفتا                                 دوستتت احوالِ طبيبي از پرستتيدم
. 

الستتَّالَمه                                  قرُبِهتتَا في عتتَذابٌ بُعتتْدِهتتا في 
. 

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

 "استسالمتی و آسایش 

گردم                      دوستتت گِرد گر آيد مالمت گفتم
. 

متَتالمتتَه                                         بتتِال حتتُبتتّاً رَأَيتتْنتتا متتا هٰ وَالتتلّ 
. 
به خدا سوگند که ما عشقى را بدون "شوم گَت  اگر زیاد به دوست مشغو  شوم مورد سرزنش واقع مى 

 "مالمت  وسرزنش ندیدی 

 جان به جامي آمد طتتالتتب چو حتتافظ

         .                  شيرين
الَكرامتَته                                 مِنَ کتتَأْستتتاً مِنتتْهُ يتتَذوقَ حَتَّي 

. 

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

 "بچشد 

 )مُلمّع سعدى شیرازى(الشيرازیّ  سَعدیٍّ مُلَمَّعُ***

ستَتِل ا لمَصتتانَِع رَْکبًا تَهيُم ِ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

 

 تو به ام ديده و روزست تو روی به شتبم 

                                ..روشن          
 غتَتداتي                                              و عَشتتيَّتي ستتَواءٌ هتتَجَرْتَ إنْ وَ 

     .  



 

 

18 
 

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

 "روزم مساوى است 

 

نگرفتم                            بر اميتتد بمتانتدم   دير چته  اگر
. 

آتي                               إنتتَّكَ يَقول قَلبي وَ التتزَّمتتانُ مَضتتَي 
. 

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

 "آیى 

 

                  شنيدم نه و ديدم نه جمالت به آدمي من
 .                                                                                       

حيتتاتي                           آب عَجين حقيقتتت بتته گِلي اگر 
. 

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

 زندگانى است .آب 

 

باشد                     تو روی صبح به اميدم تيره شتبان 
 .   

الظُّلُمتتاتِ                             في الْحَيتتاةِ عَينُ تتتُفَتَّشُ قتتَدْ وَ 
. 
وگاهى چشم  حیات درتاریکى ها جستَو مى  "شب هاى تاری  من به امید دیدن روى تو صبح مى شود، 

 "شود 

 

شتَتْهدٍ                          حامِلُ أَنتَ وَ عَيشتتي تُمَرِّرُ فَكَمْ
. 

نباتي                      دهان آن از استتت بديع تلخ جواب  
. 

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

 شنیدن زیباست !

 

را                  ما تو روی 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 مَليحٍ کُلَّ وَصتتَفْتُ
 .                            

صتتفاتي                          ماورای که گويم چه تو محتامتد   
. 

ستایش هاى تورا چگونه بیان   "هرزیبا روى با نمکی را وص  کردم همانطور که دوست دارى ومى پسندى 

 "کن  که فراتر از وص  کردن هستى 

 

                      أَدنو وَ أَستتْتَغيثُ وَ أَرْجو وَ مِنكَ أَخافُ
  .                                     

نجتتاتي                          کليتتد هم و باليي کمنتد  هم کته  
. 

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

 "ه  کلید نَات و رهایى هستىو

 

                دشمن دل کامة به فتادم دوست چشم ز
 .                  

عتُداتي                                      تَشتتتاءُ کَمتا  هَجَروني أَحتِبتَّتتي    
. 
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 طورکهك کردند همان مرا تر دوستان  "ارزش شدم ،چش  دوست افتادم و بى، ازبه دلخوا  وخواست دشمن

 "خواهندمى دشمنان 

 

 تو در که عجتتب ستتعتتدی فراقنتامتة  

                                .                                                  نگيرد
اْلُوَکناتِ                                 فِي نُحْنَ الطَّيرِ إلَي شتتَكَوْتُ إنْ وَ 

. 

ریند ه ها مى گواگر به نزدپرندگان شکایت ببرم ، درالن "نامه جدایى سعدى درتو اثرنمى کند! شگَتا شرح 

 "وناله سرمى دهند 

 

 

 

 


