بنام آنکه جان را فکرت آموخت
متن وترجمه عربی دهم تجربی وریاضی -تهیه وتنظیم :سیدعزت عمید
اَلد َّْرس ْاْل َّول (درس اول )
ذاك هو للاه

او همان خداست.
ت ْالغه
ضر ه
ذا ِ
صون النَّ ِ
ِ

ا ه ْن ه
ظ ْر ِلت ِْلك ال َّ
شجره

به آن درخت ِدارای شاخه های تر و تازه نگاه کن .
کيف نمتْ مِ ْن حبَّة

و کيف صارتْ شجره

چگونه ازدانه ای رشد کرد وچگونه درختی شد ؟
ي ْهخ ِر هج مِ نها الثَّمره

فابْح ْ
ث و قهل م ْن ذاالَّذي

پس جستجوکن وبگوچه کسی ازآن ميوه بيرون می آورد(پديدمی آورد)؟
و ا ْن ه
ظ ْر ِإلی ال َّ
مس الَّتي
ش ِ

جذوتهها همسْتعِره

وبه خورشيدی که پاره آتش آن فروزان است نگاه کن.
حرارة همنتشِره

فيها ضياء و ِبها

نوروروشنی درآن است وبه وسيله آن ،گرما وحرارت پراکنده است.
في ْالج ِو مِ ثل ال َّ
شرره

م ْن ذا الَّذي أ ْوجدها

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

أنعه همهه همنهمِ ره

او همان خداوندی است که نعمتهايش ريزان وروان است.
و قهدرة همقتدِره

ذو حِ کمة بالِغة

دارای حکمت وتدبيری کامل ونيروی توانمند است.
ا ه ْن ه
ظ ْر ِإلی اللَّي ِل فم ْن

أ ْوجد في ِه قمره

به شب نگاه کن پس چه کسی ماهش را درآن پديد آورد ؟
کالدُّر ِر ْال همنتشِره

و زانهه بِأ ْن هجم

وآن (شب)را با ستارگانی مانند مرواريدهای پراکنده زينت داد؟
و ا ْن ه
ظ ْر إِلی ْالغ ِيم فم ْن

أنزل مِ ْنهه مطره

وبه ابر نگاه کن پس چه کسی ازآن بارانش را نازل کرد؟
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اَلد َّْرس الثاني (درس دوم )
ا َ ْل َموا ِعظ ا ْل َعدَد َّیة مِ ن َرسو ِل هللاِ(صلی هللا علیه وآل ِه وسلم) .پندها و نصايح شمارشی (عددی) از پيامبر خدا (ص)
الشركَ َلظ ْلم عَظیم﴾
اَلظ ْلم ثَالثَة :ظ ْلم ْل یَ ْغفِره هللاَ ،و ظ ْلم یَ ْغفِرهَ ،و ظ ْلم ْل یَتْرکه  .فَاما الظلم الَّذي ْل یَغفِره هللا فَالشرك .قا َل هللا ﴿:إنَّ ِ

ظلم سه (نوع) است  :ظلمی که خدا آنرا نمی بخشايد  ،و ظلمی که آنرا می بخشايد و ظلمی که آن را ترک نمی کند  .و اما ظلمی
که خداوند آنرا نمی بخشايد  ،شرک است  .خداوند فرمود  ﴿ :قطعا شرک ظلم بزرگی است ﴾
ْض ِهم بَعْضا.
وا َّما ال ُّظلم الَّذي یَغفِره هللا ،فَظلم ا ْلعِبا ِد انف َ
سهم في ما بَینَهم َو بَینَ َربِ ِهمَ ،و أما الظلم الذی ْل یَتْرکه هللاَ ،فظلم ا ْلعِبا ِد بَع ِ

و اما ظلمی که خداوند آنرا می بخشايد  ،ظلم بندگان بر خودشان نسبت به آنچه ميان آنها و خدايشان است  ،و اما ظلمی که خداوند
آنرا ترک نمی کند  ،ظلم بندگان به يکديگراست.
أوأجری نهرآْ ،أو َحفَ َر ِبئرا ،أو َ
صحَفاْ ،أو
ِلما،
سجدا،أ ْو َو َّر َث م ْ
َ
س نَخال ْ
هو في قبر ِه بعَ َد َموتِ ِه َ :م ْن علَّ َم ع ْ
سبع یَجْ ري ل ِل ْعبَ ِد أجْ رهنَّ َو َ
غ َر َ
َ
،أو بَنَی َم ِ
ستَغفِرلَه بَع َد َموتِ ِه.
ت َ َركَ َولدَا ی َ

هفت (چيز) بعد از آنکه انسان در قبرش باشد ثوابش برای او جاری می گردد  :کسی که دانشی را (به ديگران) ياد داده است
(آموخته است)  .آب نهری را جاری ساخته است  .چاهی را کنده است يا نخلی را کاشته است يا مسجدی راساخته است يا
مصحفی (قرآن مکتوب) را به ارث گذاشته است يا فرزندی را به جای گذاشته است که بعد از مرگش برايش طلب آمرزش می
کند .
سكَ عِندَه تِسعَة َو تِسعینَ جزءا وأ َ َ
نز َل جزءا واحِ دا ،فَمِ ْن ٰذ ِلكَ ا ْلجزءِ یَتَراحَم ا ْل َخ ْلق.
أم َ
الرحْ َم َة مِ ئ ََة جزءٍ ،فَ ْ
َجعَ َل هللا َّ

خداوند برای رحمت صد جزء قرار داد و  99جزء را نزد خود نگهداشت و يک جزء به زمين فروفرستاد و از آن يک جزء بشر
به همديگر رحم می کنند .
ع ِة.
ین یَ ْکفِي الثَّالثَةَ واْلربَعَةَ،کلوا جَمیعا َو ْل تَفَ َّرقواَ ،ف ِإنَّ ا ْلب ََرکَةَ َم َع الَجما َ
ین َ
،و َطعا َم ِاْلثْنَ ِ
إِنَّ َطعا َم ا ْلواحِ ِد یَ ْکفِي ِاْلثْنَ ِ

براستی يک غذا برای دونفر کافی می باشد و دو غذا برای سه و چهار نفر کافی می باشد  ،همگی بخوريد و پراکنده نشويد  ،و
مسلما برکت همراه با جماعت است .
ع ِة.
ین وأر َب َعة َخیر مِ ن ثَالثَةٍ؛ فَ َعلَیکم ِبا ْلجَما َ
اِثنا ِن َخیر مِ ن واحِ ٍد َو ثَالثَة َخیر مِ ِن اثْنَ ِ

دو بهتر از يک است و سه بهتر از دو است و چهار بهتر از سه است ؛ و شما با جماعت باشيد .
َلی لِسانِ ِه.
ص ِ ِ
من أخلَ َ
ِل أربَعینَ صَباحاَ ،ظه ََرتْ یَنابیع الحک َم ِة مِ ْن قَل ِب ِه ع َ

هرکس چهل صبح برای خدا إخالص ورزد  ،سرچشمه های حکمت و دانش از قلبش بر زبانش جاری گردد .
داوة َو النار.
أ ْربَعَة قَلیلها کَثیر :ا ْلفَقر َو ا ْل َوجَع َو ا ْلعَ َ
چهار (چيز) اندکش زياد است  :تنگدستی و درد و دشمنی (کينه ورزی) و آتش (جهنم)
ب ا ْلحَال ِل .عبادت ده جزء است که نهه ( )9جزء در طلب (روزی) حالل است .
ا َ ْلعِبادَة َ
عش ََرة أجزاءٍ تِس َعة أجزاءٍ فِی َطلَ ِ
(در گوشی نجوا می کنند)  ،ميان آن دو وارد نشو .
َیان فَال تَدْخ ْل بَینَهما .هرگاه دو (نفر) با هم راز می گويند ِ
نان یَتَناج ِ
إذا کانَ اثْ ِ
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اَلد َّْرس الثالِث (درس سوم )
َم َ
س َمك ( باران ماهی)
طرال َّ
َوم مِ نَ ْاْلی ِام أَسماكا تَتَساقَط مِ نَ السَّماءِ ؟!آياباورمی کنی که روزی ازروزها ماهی ها را ببينی که ازآسمان می
تری في ی ٍ
َهل تصَدِق أنَ َ
افتند؟
َیعي؛ مسلما بارش باران وبرف از آسمان يک چيز طبيعی است.
ج مِ نَ السَّماءِ شَيء طب ٌّ
إنَّ نزو َل ا ْل َم َط ِر َو الث َّ ْل ِ
یس فِ ْلما َخیالیا؟ !
َو ٰ ِ
طر ال َّ
سمَكِ ؟ ! َهل ت َظنُّ أنَ یکَونَ ٰذ ِلكَ ا ْل َم َطر حَقیقَة َو لَ َ
نری َم َ
لک ْن أ ی ْمکِن أنَ َ

واما آيا امکان داردکه باران ماهی را ببينيم؟ آيا گمان می کنی که آن باران حقيقی باشد .وفيلمی خيالی نيست.
سنا فَا ْنظ ْر إِلَی ٰه ِذ ِه الص َُّو ِر َحت َّی تصَدِقَ  .خوب پس به اين تصاوير نگاه کن تا باور کنی.
َح َ
سمَكِ )
سما َء ت ْمطِ ر أَسماکا .ی َ
سمي الناس ٰه ِذ ِه الظاه َِرةَ ال َّطبیعیَّةَ ( َم َط َر ال َّ
انظ ْر بِ ِدقَّةٍ؛ أنتَ تشاهِد سقو َط ْاْلسَماكِ مِ نَ السَّماءِ ؛ کَأنَّ ال َّ

به دقت نگاه کن .توافتادن ماهی ها را از آسمان می بينی  ،مثل اينکه آسمان ماهی ها می بارد .مردم اين پديده طبيعی را باران
ماهی می نامند .
سنَویا في جمهوریَّ ِة ا ْلهندوراس في أَمِ ریکَا ا ْلوس َطی.
سنَوا ٍ
سمَكِ ) َ
اس َ
ت َطویلَة فَما َوجَدوا لَها جَوابا .یَحْ دث ( َم َطر ال َّ
َحیَّ َرتْ ٰه ِذ ِه الظاه َِرة الن َ

اين پديده مردم را سالهای طوالنی شگفت زده کرده وبرای آن جوابی نيافتند باران ماهی ساالنه در جمهوری هندوراس در
امريکای مرکزی اتفاق می افتد.
سنَ ِة أَحیانا .فَیالحِ ظ الناس َ
ین أَو
سودا َء عَظی َمة َو َرعدا َو بَرقا َو ریاحا قَو َّیة َو َم َطرا شَدیدا لِم َّد ِة سا َ
غی َمة َ
ین في ال َّ
عت َ ِ
تَحدث ه ِذ ِه الظاه َِرة َم َّرت َ ِ
أَکثَر.

اين پديده گاهی دوبار در سال اتفاق می افتد .ومردم به مدت دوساعت يا بيشتر تکه ابر سياه بزرگی ورعد وبرق وبادهايی قوی
وبارانی شديد را مالحظه می کنند.
عرفَ َة س ِِر تِ ْلكَ الظاه َِر ِة ا ْل َعجیبَةِ؛
ث َّم تصبِح ْاْل َرض َمفروشَة بِ ْاْلسَماكِ َ ،فیَأخذ َها الناس ِل َطبخِ ها َو تَناولِهاَ .
حاو َل ا ْلع َلماء َم ِ

سپس زمين با ماهيها پوشيده می شود ،ومردم آنها را برای پختن وخوردنش می برند .دانشمندان برای شناخت راز آن پديده ی
عجيب تالش کردند.
مطار الشَّدید ِة،
علَی ْاْلسَماكِ الَّتي تَتَساقَط َ
ف َ
فَأ َ ْر َ
کان َوالتَّعَ ُّر ِ
علَی ْاْلَ ِ
رض بَع َد ٰه ِذ ِه ْاْل ِ
سلوا فَریقا لِزیا َر ِة ا ْل َم ِ

وگروهی را برای ديدن محل وشناختن ماهی هايی که بعد از اين بارانهای شديد بر زمين می افتند فرستادند.
ستْ متَعَ ِل َقة بِا ْلمیا ِه ا ْلمجا ِو َر ِة
فَ َوجَدوا أَنَّ جَمی َع ْاْلسَماكِ ا ْلمنتَش َِر ِة َ
سماكَ لَی َ
مر أَنَّ ْاْل َ
َجم واحِ ٍد َو نَوعٍ واحِ دٍَ ،و ٰل ِکنَّ ا ْلغَ َ
علَی ْاْلَ ِ
رض بِح ٍ
ریب في ْاْلَ ِ

و آنها دريافتند که همه ماهی ها ی پراکنده شده در زمين به يک نوع واندازه هستند واما شگفتی کار آن است که ماهی ها متعلق
به آبهای مجاور نيستند.
کیلومتر ع َْن َمح َِل سقوطِ ْاْلسَماكِ .
بَ ْل ِبمیا ِه ا ْلمحیطِ ْاْلَ ْطلَسي ِ الَّذي یَبْعد َمسافَةَ مِ ائَتَي
ٍ

بلکه متعلق به آبهای اقيانوس اطلس هستند که به فاصله ی دويست کيلومتراز محل سقوط ماهی ها دور هستند.
سبَب تَشکی ِل ٰه ِذ ِه الظاه َِر ِة؟ علت شکل گيری اين پديده چيست؟
هو َ
ما َ
رض.
عتَه تَتَساقَط َ
کان بَعی ٍد َو عِندَما یَفقِد سر َ
یحْ دث إعْصار شدید فَیَسحَب ْاْل َ
علَی ْاْلَ ِ
سماكَ إ َلی السَّماءِ ِب َّ
قو ٍة َو یَأخذها ِإلَی َم ٍ
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گردباد شديدی 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 ماهيها بر روی زمين می افتند.
سمَكِ ).فَانز َل مِ نَ السَّماءِ ماء فَ ْ
ت ِر ْزقا لَكم.
أخ َر َج بِ ِه مِ نَ الث َّ َمرا ِ
سنَویا َو ی َ
َوم َ
هرجانَ َم َط ِر ال َّ
سمونَه ( مِ َ
یحَتفَل الناس في ا ْلهندوراس بِ ٰهذَا ا ْلی ِ
( ا َ ْل َبقَ َرة)22

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

اَلد َّْرس الرابِع (درس چهارم )
مي (همزيستی مسالمت آميز)
اَلت َّعایش ِ
الس ْل ُّ
ّللا یَقول:
صور قائِ َمة َ
سالم َ
ب ِْ
ع َلی أ َ ِ
لَقَد کانَتْ ِرسالَة ْاْل ِ
ق َو اجْ تِنا ِ
علَی َم ِر ا ْلع ِ
اْلسا َء ِة؛ فَإنَّ ٰ َ
ساس ا ْل َمنطِ ِ

قطعا پيام اسالم درگذر زمانها براساس منطق ودوری ازهر بدی استواربوده است .وبراستی خداوند می فرمايد.
لي حَمیم﴾ ف ِصلَتْ 34 :
ي أح َ
ست َ ِوي ا ْل َح َ
﴿و ْل ت َ
سنَة َو َْل ال َّ
سن َفإذَا الذی بَینَكَ َوبَینَه ع َ
َ
سیِئ َة اِدفَع بالتي ه َ
َداوة کانَّه َو ٌّ

خوبی وبدی يکسان نمی باشد تو آن را با بهترين روش دفع کن پس آنگاه (می بينی)کسی که بين تو واو دشمنی هست گويی يک
دوست گرم وصميمی است .
شرکینَ َو ا ْلکف ِار
سبوا َمعبودا ِ
إنَّ ا ْلقرآنَ یَأمرا ْلمس ِلمینَ َّأْل ی َ
ت ا ْلم ِ

همانا قران به مسلمانان امر می کند که خدايان مشرکان وکافران را دشنام ندهند.
هللا فَیَسبوا هللاَ…﴾ ْاْلنعام 108
دون ِ
فَ َ
هو یَقول:وْلتَسبوا الذینَ یَدعونَ مِ ن ِ

وآن (قران) می فرمايد:کسانی را که به غيرمی خوانند(دعوت می کنند) دشنام ندهيددر نتيجه آنها (کافران به نادانی) خدا را
دشنام می دهند.
ک بِه شَیئا(آل عِمران 64
هللا َو ْل نشر َ
ْالسالم یَحت َ ِرم ْاْلَدیانَ ْاْل ٰلهیَّ َة؛﴿ق ْل یا أه َل ا ْلکِتا ِ
ب تَعالَوا إلَی َک ِل َم ٍة سَواءٍ بَینَنا َوبَینَکم أْل نَعب َد إْل َ

اسالم اديان الهی را محترم می شمارد(،ای پيامبر) بگوای اهل کتاب (يهود ونصاری)بيائيداز کلمه ای که ميان ما وشما يکسان
است پيروی کنيم فقط خدا را عبادت کنيم وچيزی را برای او شريک قرار ندهيم.
ین…﴾ا ْلبقرة 256
یؤَکِد ا ْلقرآن َ
ع َلی حریَّ ِة ا ْلعَقی َد ِةْ﴿ :ل إکرا َه فِي الد ِ

قران بر آزادی عقيده تاکيد می کند .هيچ اجباری در دين نيست.
س ْلمیاَ ،م َع احْ تِفاظِ ک ٍل
؛و َ
الف َو َ
ْل یجَوز ْاْلصرار َ
دوان ِ
َعض ِهم تَعایشا ِ
علَی نِقاطِ الخِ ِ
ْ،لنَّه ْل ینَتَفِع بِ ِه أحَد َ
ع َلی ک ِل الن ِ
اس أَن یَتعایَشوا َم َع ب ِ
علَی ا ْلع ِ
َ
دیهم ف ِرحونَ ﴾ الروم 32:
مِ نهم بِعَقائِ ِده ِ
ِ؛ْلَنَّه ﴿کل حِ ز ٍ
ب بِما َل ِ

پافشاری بر نقاط اختالف ودشمنی را جايز نمی داند ،به خاطر اينکه کسی از آن سود نمی برد ،بر همه مردم واجب است که هر
کدام با حفظ عقايد خود با يکدگر همزيستی مسالمت آميز کنند .به خاطر اينکه هر حزب وگروهی به آنچه نزد خود دارند
خوشحالند.
َثیر ِة،تَختَلِف في لغاتِها َو أ َ ْلوانِها.
ب ا ْلک َ
ا َ ْل ِبالد ْاْلسالمیَّة َمجموعَة مِ نَ الشُّعو ِ

کشورهای اسالمی مجموعه ای از ملتهای متعدد هستند .در زبانهای خود ورنگهايشان متفاوت می باشند .
قا َل هللا تَعالَی :خداوند بزرگ می فرمايد:
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هللا أتقاکم﴾ ا َ ْلحجرات 13
﴿یاایُّها الناس إنا َخلَ ْقناکم مِ ْن ذَک ٍَر َو
أکر َمکم عِن َد ِ
عارفوا ِإنَّ َ
أنثى َو َجعَ ْلناکم شعوبا َو قَبائِ َل ِلت َ َ
َ
ای مردم ما شما را از يک مرد وزن آفريديم وشما را ملتها وقبيله ها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد قطعا گرامی ترين شما نزد خدا
پرهيزگارترين شما ست.

فَقَد قا َل َرسول ّٰللا(صلی هللا علیه وآله وسلم) وپيامبر خدا (ص)فرموده است
ع َلی أح َم َر
سو َد َ
،و ْل ِلعَجَمي ٍ َ
علَی َ
ِعربي ٍ َ
ع َلی ع ََربي ٍ َو ْل ِْل َ
عجَمي ٍ َ
(یا أیُّها الناس ،أْل إنَّ َربَّکم واحِ د َو إنَّ أباکم واحِ د؛أْل ْل فض َل ل َ
َّقوی )
َو ْل
ألحمر علَی أسو َد إْل بِالت َ
َ

ای مردم بدانيد که خدای شما يکی است وپدرتان يکی است قطعا نه هيچ عربی بر غير عرب برتری دارد ونه هيچ غير عربی بر
عرب نه هيچ سياهی بر سرخ ونه هيچ سرخی بر سياه مگر با تقوی وپرهيز گاری.
هللا جَمیعا َو ْلتَفَ َّرقوا… ﴾آل عِمران103
﴿و ا ْعت َ ِصموا بِ َح ْب ِل ِ
یَأْمرنا ا ْلقرآن بِا ْل َوح َد ِةَ .

قران ما را به وحدت ويکپارچگی دعوت می کند  .وهمگی به ريسمان خدا چنگ بزنيد وپراکنده نشويد.
ج.
َیت َ َجلَّی اتِحاد ْاْل َّم ِة ْاْلسالم َّی ِة في ص َو ٍر ک َ
َثیرةٍ،مِ نهَا اجْ تِماع ا ْلمس ِلمینَ في َم ٍ
کان واحِ ٍد في ا ْل َح ِ

يکپارچگی امت اسالمی در شکلهای زيادی جلوه گر می شود .از جمله جمع شدن مسلمانان در يک محل در حج .
ین إلَی ا ْلمحیطِ ْاْلَطلَسي ِ.
ان ا ْلعالَ ِمَ ،یعیشونَ في مِ سا َح ٍة وا ِ
س َع ٍة مِ نَ ْاْلَ ِ
رض مِ نَ الص ِ
ا َ ْلمس ِلمونَ خ ْمس سک ِ

يک پنجم ساکنان جهان مسلمانان هستند در پهنای گسترده ای از زمين از چين تا اقيانوس اطلس زندگی می کنند.
رق ا ْلمس ِلمینَ  ،فَا ْع َلموا أَنَّه جاهِل أ َ ْو عالِم یحا ِول ب َّ
فوف ا ْلمس ِلمینَ .
الف بَینَ ص ِ
َث ا ْلخِ ِ
یني َرحِ َمه ٰ
قا َل ْاْلمام ا ْلخ َم ُّ
ّللا… :إذا قا َل أَحَد کَالما یف ِ

امام خمينی که خدا رحمتش کند فرمود:هر گاه کسی سخنی بگويد که مسلمانان را پراکنده سازد .پس بدانيد که وی نادان است يا
دانايی است که برای گسترش اختالف دربين صفوف مسلمانان تالش می کند.
ّللا ا ْلخامنئي :ورهبرمان آيت للا خامنه ای فرمودند:
َو قا َل قائِدنا آیَة ٰ ِ
دو.
َمن َرأَی مِ نکم أَحَدا یَدعو إلَی الت ِ
َّفرقَةِ ،فَه َو عَمیل ا ْلعَ ِ

هر کس از شما شخصی را ببيند که به تفرقه دعوت می کند پس وی مزدور دشمن است.
اَلد َّْرس ا ْلخامِ س (درس پنجم )
ٰ
هللا )لقمان 11
﴿هذا َخ ْلق ِ

*( این خلقت خداوند است )*

ا َ ْلغَواصونَ الَّذینَ ذَ َهبوا إلَی أ َ
لوان متَعَ ِد َد ٍة الَّتي ینَب ِعث ضَوؤها مِ نَ ْاْلسَماكِ ا ْلمضیئَةِ،
عماق ا ْلمحیطِ لَیال،شا َهدوا مِ ئا ِ
ت ا ْل َمصابیحِ ا ْلک َ
َهربائیَّ ِة ذاتَ أ َ ٍ
ِ

غواص هایی که شبانه به أعماق اقیانوس رفتند  ،صدها چراغ برقی با رنگ های مختلف (رنگارنگ ) را مشاهده کردند که
نورشان از ماهی های نورانی فرستاده می شود .
تحول َ
هار مضيءٍ یَستَطیع فی ِه ا ْلغَواصونَ ا ْلتِقا َط ص َو ٍرفي أَضواءِ ه ِذ ِه ْاْلسَماكِ .
َحر إلَی نَ ٍ
ظالم ا ْلب ِ
َو ِ

و تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کند که غواص ها در آن می توانند در نور این ماهی ها عکس بگیرند.
یون ِت ْلكَ ْاْلسَماكِ .
َف ا ْلعلَماء أنَّ ه ِذ ِه ا ْلضَواء تنَب َعث مِ ن َ
اِ ْکتَش َ
نوع مِ نَ ا ْلبَکتیریا ا ْلمضیئ َ ِة الَّتي تَعیش تَحتَ ع ِ

دانشمندان کشف کردند که این نورها از نوعی باکتری نورانی فرستاده می شود که زیر چشمان آن ماهی ها زندگی می کند .
5
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نار ِة ا ْلمد ِن؟
عج َز ِة ا ْلبَحر َّیة َ
ِ،و یَست َعینَ ِبا ْلبَکتیریا ا ْلمضیئ َ ِة ِل َ
َهل یمکِن أَن یَستَفی َد ا ْل َبشَر یَوما مِ ْن ِت ْلكَ ا ْلم ِ

آيا امکان دارد که بشر روزی از اين معجزه ی دريايی استفاده کند .و از باکتری نورانی برای روشن کردن شهرها کمک بگيرد.
ست َطیع ٰذلكِ ِْ ،لنَّه ( َم ْن طلَ َب شَیئا َو َج َّد َو َجدَ)
ربَّما ی َ

چه بسا بتواند  ،زيرا " هر کس چيزی را خواست ( بخواهد ) و تالش کرد  ،يافت ( .زيرا " هر کس چيزی را بخواهد و تالش
کند  ،می يابد ) .
َتی یَلت َئ َم.
ْ،لَ َّنه َمملوء بِغ َد ٍد ت ْف ِرز سائِال م َط ِهرا،فَیَ ْلعَق ال ْق ُّط ج ْرحَه ِع َّدةَ َمرا ٍ
ي دائِم ِ
إنَّ ِلسانَ ا ْلق ِِط سِالح طِ ب ٌّ
ت ح َّ

قطعا ً زبان گربه سالح دائمی است ؛ زيرا آن پر از غده هايی است که مايعی پاک کننده ترشح می کند ،پس گربه چندين مرتبه
زخمش را می ليسد تا زخمش بهبود يابد .
ریزتِها ْاْلَ
ت تَع ِْرف بِغَ َ
المختلَ ِفةِ؛ َو ق َد َدلَّتْ
یور َوا ْل َحیَوانا ِ
إنَّ ب َ
عشاب ِ
راض ْ
ِب ِل ْل ِوقایَ ِة مِ نَ ْاْل َم ِ
شب ا ْلمناس َ
َیف تَستَعمِ ل ا ْلع َ
الطبیَّةَ َو تَعلَم ک َ
َ
َعض ال ُّط ِ
ت ا ْلبَریَّ ِة َو َ
ْ
َ
َ
نسانَ
غ ِیرها.
ک
ل
ة
ی
ب
الط
واص
خ
ل
ا
ی
ل
ع
َ
ال
َوانات
ی
ٰه ِذ ِه ا ْل َح
َثیر مِ نَ النَّباتا ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ٍ

قطعا بعضی از پرنده ها و حيوانات بنا به طبيعتشان گياهان دارويی را می شناسند  .و می دانند چگونه گياه مناسب را برای
پيشگيری از بيماری های مختلف بکار گيرند ؛ و اين حيوانات انسان را به خواص درمانی بسياری از گياهان صحرايی و مانند
آن راهنمايی کرده اند .
َعضها،
إنَّ أ َغلَ َب ا ْل َحیَوانا ِ
امتِالکِها لِل َغ ٍة خا َّ
ت إضافَة إلَی ْ
ص ٍة بِها،ت َ ْملكِ لغَة عا َّمة تَستَطیع مِ ْن خِ اللِها أَن تَتَفا َه َم َم َع ب ِ

قطعا اغلب حيوانات عالوه بر داشتن زبانی مخصوص به خود ؛ زبان عمومی ديگری دارند که به واسطه آن می توانند با
همديگر به تفاهم برسند،
هو ِب َم َ
َواسیس ا ْلغابَ ِة.
جاسوس مِ ْن ج
نز َل ِة
ب صَوت یحَذِر ِب ِه بَقیَّةَ ا ْل َحیَوانا ِ
ت َحت َّی تَبت َ ِع َد َ
ٍ
ِ
سریعا ع َْن مِ ن َطقَ ِة ا ْل َخ َط ِرَ ،ف َ
فَ ِل ْلغرا ِ

پس کالغ صدايی دارد که به وسيله آن به ساير حيوانات هشدار می دهد تا به سرعت از منطقه خطر دور شوند  .پس آن مانند
جاسوسی از جاسوس های جنگل است .
علَی أَجسادِها فَال تَتَأَثَّر بِا ْلماءِ .
شر َ
َتوي َزیتا خاصا یَنت َ ِ
ب مِ ْن أَذنابِها تح َ
ل ِلب َِط خِ زانات َطبیعیَّة بِا ْلقر ِ

اردک نزديک دم هايش انبارهای طبيعی دارد که روغن خاصی را در بر دارد که بر بدنهايشان(اجسامشان) پخش می شود پس
تحت تأثير آب قرار نمی گيرد .
ت واحِ ٍد.
ین في َوق ٍ
دیر عَینَیها في اتِجاها ٍ
ت مختلَف َِة دونَ أنَ تح ِركَ َرأْ َ
تَستَطیع ا ْلحِ رباء أنَ ت َ
ي تَستَطیع أ َ ْن ت َ َری فِي اتِجا َه ِ
سها َو ه َ

آقتاب پرست می تواند چشمانش را به جهت های مختلف بچرخاند بدون آنکه سرش راحرکت دهد وآن می تواند همزمان
دوطرف را ببيند.
سها دائ َِرة کامِ لَة دونَ أ َ ْن
ْل تتَح ََّر ك عَین ا ْلبو َمةِ،فَ ِإ َّنها ثابِتَةَ ،و ٰل ِکنَّها تعَ ِوض ٰهذَا النَّ َ
دیر َرأ َ
قص بِتَحریكِ َرأسِها في ک ِل ناحیَ ٍة َوتَستَطیع أ َ ْن ت َ
تح َِركَ ِجس َمها.

چشم جغد حرکت نمی کند  ،وآن ثابت است  ،اما اواين نقص را با حرکت دادن سرش به هر جهتی جبران می کند و می تواند که
سرش را کامال بچرخاند بدون اين که جسمش را حرکت دهد .
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اَلد َّْرس السادِس(درس ششم)
ین (ذوالقرنين )
ذوا ْلقَرنَ ِ
قوةَ َوا ْل َع َظ َم َة؛
مو ِحد ی َ
مان َملِك عادِل َ
ین قَ ْد أَعطاه ّللا ا ْل َّ
کانَ في قَ ِ
س َّمی بِذي ا ْلقَرنَ ِ
دیم الزَّ ِ

درزمان قديم پادشاه عادل ويکتاپرستی بودکه ذوالقرنين ناميده می شد و خداوند به او قدرت وشکوه عطاکرده بود،
شرقا َو َ
غربا َو شَماْل.
ض َ
ین یَحْ کم مَناطِ قَ وا ِ
سعَة مِ نَ اْلْ َر ِ
کانَ ذوا ْلقَرنَ ِ

ذوالقرنين بر مناطق وسيعی اززمين ،شرق وغرب وشمال حکومت می کرد.
رآن .نام وکارهای شايسته اش درتعدادی ازآيات قرآن بيان شده است.
ذک َِر اسْمه َو أَعماله الصا ِلحَة بِ ِع َّد ِة آیا ٍ
ت في ا ْلق ِ
حاربَ ِة ال ُّظ ْل ِم
ستَقَ َّر ِ
سار بِجیو ِ
ل َّما ا ْ
ق ا ْلغَربیَّ ِة مِ نَ ْاْلَ ْر ِ
اس إِلَی الت َّْوحی ِد َو م َ
ض یَدْعو الن َ
ین في بِال ِدهَِ ،
ت ْاْلوضاع لِذي ا ْلقَرنَ ِ
ش ِه ا ْلعَظی َم ِة نَحْ َو ا ْل َمناطِ ِ
َو ا ْلفَسا ِد.

وقتی شرايط برای ذوالقرنين درکشورش استقرار يافت ،باسپاهيان ولشکرباشکوهش به سمت مناطق غربی زمين حرکت کرد
درحالی که مردم را به سوی يکتاپرستی ومبارزه با ظلم وفسادفرامی خواند.
ِی مَناطِ قَ فیها مستَنقَعات میاهها ذات
دیر شؤو َنهمَ ،حت َّی َو َ
سیر ِه بِ َ
ب عَدالتَه َ
ِ،و یَ ْطلبونَ مِ ْنه أنَ یَحْ ک َم َو ی َ
سبَ ِ
فَکانَ الناس ی َر ِحبونَ بِ ِه في َم ِ
ص َل إل َ
رائِ َح ٍة کَری َه ٍة.

مردم در مسيرحرکتش به علت عدالتش به اوخوشامد می گفتند وازاومی خواستندکه حکمرانی کند وکارهايشان را اداره کند ،تا
اينکه به مناطقی رسيدکه درآن مرداب هايی بود که آب هايش دارای بويی ناپسند بودند (آبهايش بوی بدی داشت)
سدونَ َو مِ ْنهم صا ِلحونَ .
ب ٰه ِذ ِه ال ْمستَنقَعا ِ
ت قَ ْوما مِ ْنهم فا ِ
َو َو َج َد ق ْر َ
ونزديک اين باتالق هامردمی را يافت(ديد) که برخی ازآنان تبهکاروفاسد و برخی درستکار بودند.
سدینَ مِ ْنهم أ َ ْو إِصْالحِ ِهم َوهِدایَت ِِهم.
حاربَ ِة ا ْلمش ِْرکینَ ا ْلفا ِ
فَخا َطبَه هللاٰ في شَأن ِِهم َو َخیَّ َره في م َ

پس خداوند در مورد آنها اورا موردخطاب قرارداد وبه اودرجنگ با مشرکان فاسد ازآنها يا اصالح وهدايتشان اختيارداد.
فَ ْ
اِل.
یمان بِ ٰ ِ
اخ َ
ین هِدایَتَهم َو َدع َْوتَهم إِ َلی الت َّوحی ِد َو ْاْل ِ
تار ذوا ْلقَرنَ ِ

ذوالقرنين هدايت ودعوت آنها را به يکتاپرستی وايمان به خداوند برگزيد.
سدینَ مِ نهم َو َدبَّ َر شؤونَهم.
فَ َح َ
ک َمهم بِا ْلعَدا َل ِة َو أ َ ْ
صلَ َح ا ْلفا ِ

پس باعدالت برآنها حکومت کرد وفاسدين آنها را اصالح کرد وکارهايشان را اداره کرد.
ستَقبَلوه ِلعَدالَتِ ِه َو َهیبَتِهِ،
سار بِجیو ِ
َّرق.فَأَطاعَه کَثیرمِ نَ ْاْل َم ِم َو ا ْ
ث َّم َ
ش ِه نَحْ َو الش ِ
سپس باسپاهيانش به سمت شرق حرکت کرد .وبسياری ازامت ها ازاواطاعت کردند وبخاطر عدالت وشکوهش ازاواستقبال کردند
وم َ
صلَ َح حَیاتَهم َو
اِل َو َح َ
قیم َو أ َ ْ
یمان بِ ِ
َحت َّی َو َ
ص َل إِلَی قَ ٍ
الصراطِ ا ْلمست َ ِ
ک َمهم َحت َّی َهداهم إلَی ِ
غ ِیر مت َ َم ِدنینَ یَعیشونَ عیشَة بِدائیَّةَ ،فدَعاهم لِال ِ
َیف یَعیشونَ .
َ
علَّ َمهم ک َ

تا اينکه به قومی غيرمتمدن رسيدکه کامالً بدوی وابتدايی زندگی می کردند ،پس آنهارا به ايمان به خدا دعوت کرد وبرآنان
حکمرانی کرد تا اينکه آنها را به راه راست هدايت کرد وزندگی آنهارا اصالح کردوبه آنها يادداد که چگونه زندگی کنند.
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ین،
ب َم
حو الشَّما ِلَ ،حت َّی َو َ
وم یَسکنونَ ق ْر َ
سار نَ َ
ِی قَ ٍ
َو بَع َد ٰذلك َ
َلین مرت َ ِفعَ ِ
ضیق بَینَ َجب ِ
ٍ
ص َل إل َ

وبعدازآن به سمت شمال حرکت کرد ،تا اينکه به قومی رسيد که نزديک تنگه ای بين دوکوه بلند زندگی می کردند،
ش ِه َو أَعمالَه الصا ِل َح َة فَا ْغتَنَموا ا ْلفرص ََة مِ ْن وصو ِلهِ؛
فَ َرأَی ٰهؤْلءِ ا ْلقَوم َ
ع َظ َم َة جَی ِ

و اين قوم عظمت سپاه وی وکارهای شايسته اش را ديدند واز (لحظه) رسيدن وی فرصت را غنيمت شمردند،
نان َورا َء تِلكَ ا ْل ِجبا ِل؛
ِْلَنَّهم کانوا في عَذا ٍ
ین تَسک ِ
تین َوحشیَّت َ ِ
ب شَدی ٍد مِ ْن قَبیلَ ِ

زيرا ازدوقبيله ی وحشی که پشت آن کوهها زندگی می کردند در رنج وعذاب شديدی بودند.
ضیق؛
حین َو ْاْل َخ ِر مِ ْن ٰهذَا ا ْل َم
سدونَ یَهجمونَ َ
ین مف ِ
علَینا بَینَ ا ْل ِ
ین ا ْلقَبیلَت َ ِ
فَقالوا لَه :إنَّ ِرجا َل هات َ ِ
ِ

سپس به اوگفتند :مردان اين دوقبيله فاسد هستند هرازگاهی از اين تنگه به ما حمله می کنند،
تان هما یَأجوج َو َمأجوج.
فَی َخ ِربونَ بیوتَنا َو یَن َهبونَ أَموالَناَ ،و
هاتان ا ْلقَبیلَ ِ
ِ

وخانه های ما را خراب می کنند واموال ما راغارت می کنند ،واين دوقبيله همان «يأجوج ومأجوج» هستند.
َظیم،
ع َدةَ َو قالوا لَه :نَ ْرجو مِ نكَ إغِالقَ ٰهذَا ا ْل َم
لِذا َطلَبوا مِ نه ا ْلمسا َ
ضیق بِ َ
س ٍد ع ٍ
ِ

به همين دليل ازاوکمک خواستند وبه اوگفتند :ازتومی خواهيم که اين تنگه را با سد بزرگی ببندی،
ع َم ِلكَ ٰهذا؛
علَینا مِ نه؛ َو نَحن نساعِدكَ في َ
دو أَن یَهْج َم َ
َحت َّی ْل یَستَطی َع ا ْلعَ ُّ

تا دشمن نتواند ازآنجا به ماحمله کند وما در اين کارت به توکمک می کنيم،
ّللا َخیر مِ ْن عَطاءِ َ
غ ِیرهِ،
رنین َو قا َل :عَطاء ٰ ِ
بَع َد ٰذ ِلكَ جاؤوا َله بِهَدایا ک َ
َثیر ٍة ،فَ َرفَضَها ذوالقَ ِ

بعدازآن با هدايای زيادی نزد او آمدند ،وذوالقرنين آنها را نپذيرفت وگفت :بخشش خداوند بهترازبخشش غيراوست،
س ِد .فَ ِر َح الناس ل ِٰذ ِلكَ کَثیرا.
َو أَطلب مِ نکم أ َ ْن تساعِدوني في بِناءِ ٰهذَا ال َّ

وازشمامی خواهم که درساختن اين سد به من کمک کنيد .مردم بخاطرآن خيلی خوشحال شدند.
حاس،
ین بِأ َ ْن یَأتوا بِا ْلحَدی ِد َو النُّ ِ
أ َ َم َرهم ذوا ْلقَرنَ ِ

ذوالقرنين به آنها دستورداد که آهن ومس بياورند،
فَ َو َ
ذاب النُّحاس َو َد َخ َل بَینَ ا ْلحَدیدِ،
ضیق َو أ َ
ض َعه في ٰذ ِلكَ ا ْل َم
ار َحت َّی َ
شعَلوا الن َ
ِ

سپس آن (مس) را درآن تنگه قرارداد و آتش را روشن کردند تا اينکه مس ذوب شد ودرميان آهن وارد شد،
ع َم ِل ِه ٰهذاَ ،و ت َخلصَّوا مِ ن قَبیلَتَي یَأجو َج َو َمأجو َج.
علَی َ
شک ََرا ْل َقوم ا ْل َم ِلكَ الصا ِل َح َ
ین ،فَ َ
فَأ َ ْ
ص َب َح َ
ین ا ْلقَبیلَت َ ِ
سدا قَویا أَما َم هات َ ِ

و سد محکمی مقابل اين دوقبيله شد ،پس مردم ازفرمانروای درستکار بخاطر اين کارش تشکر کردند ،وازدوقبيله يأجوج ومأجوج
رهايی يافتند.
علَی نَجاحِ ِه في فتوحاتِ ِه.
ین َربَّه َ
َو َ
شک ََرذوا ْل َقرنَ ِ

وذوالقرنين ازپروردگارش بخاطرموفقيت اودرپيروزی هايش سپاسگزاری کرد.
اس.
ص ِة أَنَّ ا ْلحکا َم الصا ِلحینَ ا ْلعا ِدلینَ َمحبوبونَ عِن َد ٰ ِ
نَ ْفهَم مِ ْن ٰه ِذ ِه ا ْل ِق َّ
ّللا َو عِن َد الن ِ
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ازاين داستان می فهميم که حاکمان شايسته ی عادل  ،نزدخدا ومردم محبوب هستند.

اَلد َّْرس السا ِبع (درس هفتم )
حار عَجائِبه
یا َم ْن فِي الب ِ
َبیر
مِ ن دعاءِ ا ْلجَوش َِن ا ْلک ِ

ای آنکه شگفتی هايش دردرياهاست.
ازدعای جوشن کبير

ِی الشاطِ ِئ.
قَ ،و أ َ ْو َ
یشاهِد أَعضاء ْاْلس َر ِة فِ ْلما رائِعا ع َِن الد ِ
ص َله إل َ
ُّلفین الَّذي أَنقَذَ إِنسانا مِ نَ ا ْلغَ َر ِ

اعضای خانواده فيلم جالبی ازدلفين می بينند که انسانی را ازغرق شدن نجات داده واورا به ساحل رسانده است.
حامِ د ْ :ل أصَدِق؛ هذا أَمر عَجیب .ی َح ِیرني ِجدا.حامد:باورنمی کنم،اين کار شگفت انگيزی است.خيلی مرا متحيرمی کند.
حار.
ال
ْاألَب :یا َو َلدي ،لَی َ
نسان فِي ا ْلبِ ِ
ْس عَجیباِ ،ألَنَّ ال ُّدلفینَ صَدیق ْ ِ
ِ

پدر:ای فرزندم (پسرم)عجيب نيست،زيرا دلفين دوست انسان دردرياهاست.
َّدیق.صادق:باورش سخت است؟!ای پدرم،مارابااين دوست آشناگردان.
صادِق  :تَصدیقه صَعب !یا أَبي ،ع َِر ْفنا َ
علَی هذَا الص ِ
ت،
نسان َ
اْل
عش َْر َمرا ٍ
س ْم َع ْ ِ
س ْمعه یَفوق َ
قویَّةَ ،و َ
ْاألَب  :ل َه ذاک َِرة َ
ِ

پدر:اوحافظه ای قوی دارد،وشنوائيش ده برابر برتر ازشنوايی انسان می باشد.
غارها.
اْل
هو مِ نَ ا ْل َحیَوانا ِ
زن ْ ِ
نسان تَقریباَ ،و َ
ت اللَّبونَ ِة الَّتي تر ِضع ِص َ
ِ
َو َوزنه یَبلغ ِض ْعفَي َو ِ

ووزن او حدودا ً به دوبرابر وزن انسان می رسد،وآن ازحيوانات پستانداری است که به بچه هايش شيرمی دهد.
ْس ک َٰذ ِلكَ ؟
ع َدةَ ْاْل
ب مسا َ
کي یحِ ُّ
نسان !أ َ لَی َ
ِ
نورا :إنَّه َحیَوان ذَ ٌّ

نورا:آن حيوان باهوشی است که کمک کردن به انسان را دوست دارد!آيا اين طورنيست؟
کان َ
سفینَ ٍة.
ا َ ْألَب  :نَ َعم؛ ِبالت َّأکیدِ ،تَستَطیع الدَّْلفین أ َ ْن تر ِ
ق َ
کان سقوطِ طائ َِر ٍة أ َ ْو َم ِ
شدَنا ِإلَی َم ِ
غ َر ِ

پدر:بله،قطعاً،دلفين ها می توانند که مارا به محل سقوط هواپيمايی يا مکان غرق شدن يک کشتی هدايت کنند.
سرار،
الماءِ مِ ْن عَجائ َ
ب َو السِل ْمَ ،و تکشِف ما تحتَ ْ
ْاألَم  :تؤَدي الدَّْلفین َ
ِب َو أ َ ٍ
دورا م ِهما في الحر ِ

مادر:دلفين ها نقش مهمی درجنگ وصلح ايفا می کنند،وآنچه را ازشگفتی ها واسرار زيرآب هست کشف می کنند(.شگفتی ها
واسرار زيرآب را کشف می کنند).
ِشاف أَماک ِِن ت َ َج ُّم ِع ْاْلسَماكِ .وبه انسان درکشف محل های تجمع ماهيها کمک می کنند.
اْلنسانَ َ
َو تساعِد ْ ِ
علَی ا ْکت ِ
کلَّم َمعا؟
ت جَماعیَّة؛ فَ َه ْل تَت َ َ
صادِق َ :رأَیْت ال َّدْلفینَ تؤَدي ح ََرکا ٍ

صادق:دلفين ها را ديدم که حرکات گروهی انجام می دادند؛آيا باهم صحبت می کنند؟
ت معَیَّنَةٍ،
ستَطیع أ َ ْن تَت َ َ
ا َ ْْل ُّم  :نَعَم؛ قَ َرأت في َموسو َ
ِخدام أَصوا ٍ
کلَّ َم بِا ْ
ع ٍة ِع ْلمیَّ ٍة أَنَّ ا ْلع َلما َء یؤ َِکدونَ أَنَّها ت َ ْ
ست ِ

مادر:بله؛دريک دانشنامه علمی خواندم که دانشمندان تاکيد می کنند که آنها می توانند بابکارگيری صداهای مشخص صحبت کنند،
نسان.
َاْل
یورَ ،و تَبکي ک َْاْلَطفا ِلَ ،و تصَفر َو تَضحَك ک ْ ِ
َو أَنَّها تغَني کَال ُّط ِ
ِ

واينکه مانند پرندگان آواز می خوانند،وهمچون بچه ها گريه می کنند،ومثل انسان سوت می زنند ومی خندند.
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َّْلفین أَعداء؟ نورا:آيا دلفين ها دشمنانی دارند؟
نورا َ :ه ْل لِلد ِ

ک ِة ا ْلق ِْر ِش،
س َم َ
س َمكَ ا ْلق ِْر ِش عَدوا لَها ،فَ ِإذا َوقَ َع نَ َظرها َ
علَی َ
سب الدَّْلفین َ
ا َ ْْلَب  :بِالت َّأکیدِ ،تَح َ

پدر:قطعا،دلفين ها کوسه ماهی را برای خود يک دشمن به حساب می آورند،وهنگامی که نگاهشان به کوسه ماهی بيافتد،
ضربها بِأنو ِفهَا ا ْلحا َّد ِة َوتَقتلها.
تَت َ َج َّمع بِسر َ
ع ٍة حَولَهاَ ،و ت َ ِ

به سرعت اطرافش جمع می شوند،وبابينی های تيزشان آنها را می زنند وآنها را می کشند.
النسانَ حَقا؟ نورا:وآيا درحقيقت دلفين انسان را دوست دارد؟
نورا َ :و َهل یحِ ُّ
ب الدُّلفین ْ ِ
َب تَیار ا ْلماءِ َرجال إلَی ْاْلَ
ش َّد ٍة،
عماق بِ ِ
قرأْ هذَا ا ْل َخب ََر في ْاْلنتِرنِت َ ...
سح َ
ا َ ْْلَب  :نَعَم؛ تَعالَي نَ َ
ِ

پدر:بله،بيا اين خبر را دراينترنت بخوانيم ...جريان آب مردی را به شدت به اعماق(دريا) کشيد،
قو ٍة ،ث َّم أ َ َخذَني إلَی الشاطِ ِئ
الرجل َ :رفَعَني شَيء بَغتَة إلَی ْاْلَعلَی بِ َّ
َو بَع َد نَجاتِ ِه قا َل َّ

ومرد بعد از نجاتش گفت:ناگهان چيزی مرا با قدرت به سمت باال برد،سپس مرا به ساحل کشاند
َو لَما ع ََز ْمت أنَ أشَکر منقِذي ،ما َو َجدْت أَحَداَ ،و ٰلکِني َرأَیت دلفینا کَبیرا یَقفِز قربي في ا ْلماءِ بِفَ َرحٍ.

وهنگامی که تصميم گرفتم ازنجات دهنده ام تشکرکنم،کسی را نيافتم،اما دلفين بزرگی را ديدم که کنارم درآب با خوشحالی
می پريد.
ّللا.
سماكَ نِع َمة عَظی َمة مِ نَ ٰ ِ
َحر َو ْاْل َ
ا َ ْْل ُّم  :إنَّ ا ْلب َ

مادر:براستی دريا وماهيها نعمت بزرگی ازجانب خداوند هستند.
قا َل َرسول ّٰللاِ(ص) :رسول خدا(ص) فرمود:
اَلنَّ َظر في ثَالث َ ِة اشیا َء عِبادَة :نگاه کردن برسه چيز عبادت است:
َف ،نگاه کردن به قرآن
اَلنَّ َظر فِي ا ْلمصح ِ
َین ،ونگاه کردن به چهره پدرومادر
َو النَّ َظر في َوج ِه ا ْلوا ِلد ِ
َحر .ونگاه کردن به دريا.
َو النَّ َظر فِي ا ْلب ِ
اَلد َّْرس الثامِ ن (درس هشتم )
فارسي ِ صنعت تلميع درادبيات فارسی
َّلمیع في ْاْلَ َد ِ
ب ا ْل ِ
ِصناعَة الت ِ
فارسیَّ ِة َو
شعَراء ْاْلیرانیونَ َو أَن َ
ستَفا َد مِ نهَا ال ُّ
رآن َو ْاْلَحادی ِ
ث َو ْاْلَدعیَ ِة فَقَد ا ْ
ش َد بَعضهم أَبیاتا َممزو َجة بِا ْلعَ َربیَّ ِة َو ا ْل ِ
إنَّ اللُّ َغ َة ا ْلعَ َربیَّ َة لغَة ا ْلق ِ
س َّموها ِبا ْلم َل َّم ِع؛
َ

قطعا زبان عربی زبان قرآن و احاديث و دعاهاست و بسياری از شاعران ايرانی از آن استفاده کرده اند و برخی از آنها ابياتی را
آميخته به عربی و فارسی سروده اند و آن را هملمع ناميده اند ؛
ومي ا ْل َمعروف بِا ْل َمولَوي ِ.
عدي الش
شعَراءِ ْاْلیرانیینَ م َل َّمعات ،مِ نهم حافِظ الش
َثیرمِ نَ ال ُّ
یرازي َو َ
ِلک ٍ
یرازي َو جَالل الد ِ
ین الر ُّ
ُّ
س ٌّ
ُّ

بسياری از شاعران ايرانی هملمعاتی دارند از جمله  :حافظ شيرازی و سعدی شيرازی و جالل الدين رومی معروف به مولوی.
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ب ( هملمع لسان الغيب حافظ شيرازی)
ِسان ا ْلغَی ِ
م َل َّمع حافِظٍ الشیرازي ِ ل ِ
إني َرأَیت َد ْهرا مِ ْن َهجْ ركِ ا ْلقیا َمه

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

نامه اى با دل خونين براى محبوبم نوشتم "که من روزگار را در دورى تو مانند قيامت ديدم "
ستْ دموع عَیني ٰهذي لَنا ا ْلعَال َمه؟
لَ ْی َ

دارم من از فِراقش در دیده صد عالمت

من ازدورى او صدها نشانه درچشم دارم  " ،آيا اشك هاى اين دوچشم من  ،نشانه و عالمت برايمان نيست ؟ "
َم ْن ج ََّر َب ا ْلمج ََّرب َحلَّتْ ِب ِه النَّدا َمه

هر چند کازمودم از وی نبود سودم

هرچه که تجربه كردم  ،ازجانب او فايده اى به من نرسيد " هرکس آزموده را بيازمايد  ،پشيمانى نصيبش می شود "
سال َمه
في ب ْعدِها عَذاب في قر ِبهَا ال َّ

پرسیدم از طبیبی احوا ِل دوست گفتا

ازطبيبى درباره احوال محبوبم سوال کردم  ،گفت  " :در دوري و هجرانش رنج وعذاب و درنزديكى اش سالمتی و آسايش
است "
ّللا ما َرأَیْنا حبا بِال َمال َمه
َو ٰ

گفتم مالمت آید گر گِرد دوست گردم

گفتم اگر زياد به دوست مشغول شوم مورد سرزنش واقع مى شوم "به خدا سوگند كه ما عشقى را بدون مالمت وسرزنش نديديم"
َحت َّی یَذوقَ مِ ْنه کَأْسا مِ نَ الکَرا َمه

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

حافظ درازاء دادن جان شيرين خواستار جامى شده است  " ،تا ازآن (دادن جان)  ،جامى ازكرامت عشق بچشد "
سعدي ٍ الشیرازي ( هملمع سعدى شيرازى)
م َل َّمع َ
ت
لوا ِ
َ
س ِل ا ل َمصانِ َع َرکْبا تَهیم فِي ا ْلفَ َ

کنار فراتی
قدر آب چه دانی که در ِ
تو ِ

از آب انبارها دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه اند بپرس .تو قدر و ارزش آب را چه مى دانى  ،وقتى دركنارفرات هستى
سواء عَشیَّتي و َ
َو ْ
غداتي
إن َهج َْرتَ َ

شبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن

شبم با ديدن روى تو مثل روزاست وچشمم با ديدن روى تو روشن مى شود " .واگر مرا ترک کنی  ،شب و روزم مساوى است "
َمضَی الزَّ مان َو قَلبي یَقول إنَّكَ آتي

اگر چه دیر بماندم امید بر نگرفتم

گرچه مدت زيادى انتظاركشيدم  ،اما اميدم را از دست ندادم  " ،زمان گذشت و دلم مى گويد كه تو مى آيى "
اگر گِلی به حقیقت عَجین آب حیاتی

من آدمی به جمالت نه دیدم و نه شنیدم

من انسانى به زيبايى تو نه ديده ام و نه شنيده ام  ،اگر خمير آفرينش تو از آب وگِل است  ،حقيقتا آغشته به آب زندگانى است .
ت
َو قَ ْد تفَت َّش عَین ا ْلحَیا ِة في ال ُّظلما ِ

شبان تیره امیدم به صبح روی تو باشد

شب هاى تاريك من به اميد ديدن روى تو صبح مى شود " ،وگاهى چشمة حيات درتاريكى ها جستجو مى شود "
ش ْه ٍد
ک ْم ت َم ِرر عَیشي َو أَنتَ حامِ ل َ
فَ َ

جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتی

چقدرزندگيم را تلخ مى كنى درحالى كه تو اين همه شهد وشيرينى داری ! ازدهان شيرين تو جواب تلخ شنيدن زيباست !
َو َجدْتَ رائِح ََة ا ْلو ِد ْ
ش َم ْمتَ رفاتي
إن َ

نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تو ما را
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عاشق روى تو بودن براى ما فقط اين پنج روزه عمردنيا نيست  " ،اگرخاك قبرم را ببويى  ،بوى عشق را مى يابى "

ب َو ت َ ْرضَی
َو َ
لیح کَما تحِ ُّ
ص ْفت ک َّل َم ٍ

محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی

هرزيبا روى با نمكی را وصف كردم همانطور كه دوست دارى ومى پسندى " ستايش هاى تورا چگونه بيان كنم كه فراتر از
وصف كردن هستى "
ستَغیث َو أَدنو
أَخاف مِ نكَ َو أ َ ْرجو َو أ َ ْ

که هم کمند بالیی و هم کلید نجاتی

ازتو مى ترسم و به تواميد دارم وازتوكمك مى خواهم و به تو نزديكى مى جويم " كه هم دامگه بال هستی وهم كليد نجات و
رهايى هستى"
أَحِ بَّتي َهجَروني کَما تَشاء عداتي

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 "
َو ْ
ت
إن َ
شک َْوت إلَی ال َّط ِیر نحْ نَ فِي ا ْلوکَنا ِ

فراقنامۀ سعدی عجب که در تو نگیرد

شگفتا شرح نامه جدايى سعدى درتو اثرنمى كند! " واگر به نزدپرندگان شكايت ببرم  ،درالنه ها مى گريند وناله سرمى دهند "

* موفق باشید -عمید *
تابستان 95
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