شيعرى س ردەمی جاهيلی له قورئاندا
ئارام جﻼل

aram.jalal@hotmail.com

ئﻪم بابﻪﺗﻪ ﯾﻪك كﻪ ﻟﻪو بابﻪﺗاﻧﻪى كﻪ ﻗﺴﻪى زۆرى ﻟﻪﺳﻪر كراوه ،ﭼﻪﻧدهها ئﻪدﯾبى عﻪرهبﯽ ئﻪﻣﻪﯾان ئاشكرا كــردووه ،كــﻪ شــيعرى
عﻪرهبﯽ و و نﻪى شيعره جاهيلييﻪكان بﻪ ش وهﯾﻪكﯽ زۆر بﻪرب و ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا دووباره بﯚﺗﻪوه.
بﯚﯾﻪ ﻣنيش ئﻪم بابﻪﺗﻪ زۆر بﻪ گرﻧگ دهزاﻧم كﻪ ﻗﺴﻪى ﻟﻪﺳﻪر بكر ت ،زۆر ك ﻟﻪو ئاﯾــﻪت و دهﻗــﻪ شــيعرﯾياﻧﻪ بــﻪراورد بكــﻪﯾن و ﻧــاوى
خاوهﻧﯽ شيعرهكان دﯾاری بكﻪﯾن ،بﻪ وردبووﻧﻪوه ﻟﻪو شيعرو ئاﯾﻪﺗاﻧﻪ شيعر گﻪﻟ ك دهبينﯽ ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا دووباره بووﻧﻪﺗﻪوه ،دهگﻪﯾنﻪ ئﻪو
برِواﯾﻪى هﻪﻣان ﻗﺴﻪى رِاگرى ئــﻪدهبﯽ عــﻪرهبﯽ )طــﻪ حﺴــين( بكﻪﯾنــﻪوه كــﻪ ده ــت ) :ﯾــان ﻗورئــان بــووﻧى ﻧييــﻪ ﯾــاخود شــيعرى
جاهيلﯽ(
ﻟ رهدا پشتيوان بﻪ خودا ،هﻪوڵ دهدهم زۆر ك ﻟﻪو شيعراﻧﻪى ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا دووباره بوﻧﻪﺗﻪوه بيان ﻧوﺳمﻪوه و بﻪراوردﯾان بكﻪم بﻪ
ئاﯾﻪﺗﻪكان.
أمرؤ القيس:
-١
أﻣرؤ اﻟقيس شاعير كﯽ ﻣﻪﺳيحيﯽ ﺳﻪردهﻣﯽ جاهيلييﻪ ،ئﻪﻣﻪ ﻧمووﻧﻪﯾﻪكﯽ ﻗﻪﺳيدهكاﻧيﻪﺗى كﻪ ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا بﻪكاره نراوهﺗﻪوه:
ُ
ﱠ
ل صاد ﻗلبي وﻧفر
اﻟﺴاعة
دﻧت
واﻧشق اﻟقمر عن غزا ٍ
ُ
أحور ﻗد حرت في أوصافﻪ ﻧاعس اﻟطرف بعينيﻪ َ
حوَر
ﻣ ﱠر يوم اﻟعيــد في زيـنتﻪ فرﻣاﻧي فتعاطى فعقر
كهشيم اﻟ ُ
محتظِر
ك ف َتر َْكني
ظ فاﺗــ ِ
بﺴها ٍم ﻣن ﻟِحا ٍ
ِ
ُ
اﻟﺴاعة أدهى وأﻣرّ
وإذا ﻣا غــاب عني ﺳاع ًة كاﻧت
ُ
بﺴحيق اﻟم ْ
اﻟحﺴن على وجنتﻪ َ
ِﺴك ﺳطراً ُﻣﺨتﺼَر
ُكتب
ُ
ُ
فرأيت اﻟلي َ
ل يﺴري باﻟقمر
عادة اﻷﻗمارِ ﺗﺴري في اﻟدجى
ُ
واﻟليل ﻣن ط ﱠرﺗﻪ َفرْﻗﻪ ذا اﻟنور كم شيء َز َ
هر
باﻟضحى
ِ
واﻧشق اﻟقمر١
شق اﻟعِذا ُر خ ﱠده دﻧت اﻟﺴاعةُ
ﱠ
ﱠ
ُ
ﻗلت إذ

أﻣرؤ اﻟقيس  ٣٠ﺳاڵ پ ش بوون بﻪ پ غﻪﻣبﻪر تﯽ ﻣحﻪﻣمﻪد ﻣردووه ،هيچ گوﻣاﻧى ﺗياداﻧيﻪ ئﻪم شيعره دهﻣاودهم ﻟﻪﻧاو عﻪرهبدا
ﻣاوهﺗﻪوه،
با ئيَﺴتا ئةم ﻗةﺳيدةية بةراورد بكةين بة ﻗورئان.
ُ
ﱠ
واﻧشق اﻟقمر( ﻟﻪ ﻗورئاﻧا بووه بﻪ
اﻟﺴاعة
)دﻧت

ق ْ
ْ
َاﻧش ﱠ
ﱠ
اﻟ َق َ
اﻟﺴا َع ُة و َ
م ُر((
ت
))اﻗ َت َربَ ِ
واﺗﻪ :ئﻪوه ﻗياﻣﻪت ﻧزﯾك بﯚوهو ﻣاﻧگيش ﻟﻪت بوو.
)فتعاطى فعقر( ﻟﻪ ﻗورئاﻧا بووه بﻪ
٣
))فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر((
٢

))كهشيم اﻟ ُ
ظر(( ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا وهك خﯚى بﻪكاره نراوهﺗﻪوه.
محت ِ
ِ
٤
ُ
ظر((
))كهشيم اﻟمحت ِ
ِ
واﺗﻪ وهك گژو گيای وشك ﻟﻪﻧاوﻣان بردن.
ئﻪگﻪر ﺗ بينﯽ بكﻪﯾن ئﻪم ﻗﻪﺳيدهﯾﻪ ﻟﻪ  ٣شو نى جيادا ﺗﻪﻧيا ﻟﻪ ﺳورهﺗى ﻗمر دا دووباره بﯚﺗﻪوه
واﻟليل(( ل ﻟﻪ ﻗورئاﻧا بووه بﻪ
))باﻟضحى
ِ
٥
)) واﻟضحى واﻟيل إذا ﺳجى((
واﺗﻪ :ﺳو ند بﻪ ﭼ شتﻪﻧگا و ﺳو ند بﻪ شﻪو كاﺗ ك كﻪ ﺗارﯾك داد ت
هﻪروهها ﻗورئان ﻟﻪ ﻗﻪﺳيدهﯾﻪكﯽ ﺗرى ڕﻣرۆ اﻟقيس ،ئاﯾﻪﺗى دروﺳتكردووه ،ئﻪﻣﻪ ﻗﻪﺳيدهكﻪﯾﻪﺗى
أﻗبل واﻟعشاق ﻣن خلفﻪ
كأﻧهم ﻣن كل حدب ينﺴلون
وجاء يوم اﻟعيد في زينتﻪ
ﻟمثل ذا فليعمل اﻟعاﻣلون
))كل حدب ينﺴلون( ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا بﻪم جﯚره هاﺗووهو ِرﺳتﻪكاﻧى بﯚ باﺳ كﯽ ﺗر بﻪكاره ناوهﺗﻪوه.
َ ٦
ج َو ُ
جو ُ
جو ُ
ح ﱠتى إِ َذا ُفتِح ْ
ج َوﻣ َْأ ُ
َت ي َْأ ُ
هم ِ ّﻣن ُك ِ ّ
ل َ
)) َ
ﺴلُون((
ح َدبٍ يَن ِ
واﺗﻪ :ﺗا كاﺗ ك ﯾﻪئجوج و ﻣﻪئجوج بﻪربﻪﺳتﻪكﻪ دهكﻪﻧﻪوهو ﻟﻪ هﻪﻣوو بﻪرزاﯾيﻪكﻪوه دادهبﻪزن.
)ﻟمثل ذا فليعمل اﻟعاﻣلون( بووه بﻪ
َ ٧
َل ْ
ه َذا َف ْليَ ْعم ْ
ل َ
اﻟ َعا ِﻣلُون((
))ﻟِ ِ
م ْث ِ
واﺗﻪ :بﯚ ئﻪم ﻧمووﻧﻪﯾﻪ كﻪ )بﻪهﻪشتﻪ( ئﻪواﻧﻪى كارو كردهوهى ﭼاكﻪ دهكﻪن ،با بﯚ ئﻪوهی بكﻪن.
هﻪروهها ﻟﻪ ﻗﻪﺳيدهﯾﻪكى ﺗرﯾدا ده ت:

إذا زﻟزﻟت اﻷرض زﻟزاﻟها وأخرجت اﻷرض أثقاﻟها
ﺗقوم اﻷﻧام على رﺳلها ﻟيوم اﻟحﺴاب ﺗرى حاﻟها
يحاﺳبها ﻣلك عادل فإﻣا عليها وإﻣا ﻟها " ا.هـ
يان

١

يتمنى اﻟمرء في اﻟﺼيف اﻟشتاء حتى إذا جاء اﻟشتاء أﻧكره
٨
فهو ﻻ يرضى بحال واحد ﻗتل اﻹﻧﺴان ﻣا أكفره
ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا ئﻪم شيعره دووباره بﯚﺗﻪوه بﻪم ش وهﯾﻪ:
٩
)إذا زﻟزﻟت اﻷرض زﻟزاﻟها وأخرجت اﻷرض أثقاﻟها( بووه بﻪ )إذا زﻟزﻟت اﻷرض زﻟزاﻟها * وأخرجت اﻷرض أثقاﻟها(
واﺗﻪ:كاﺗ ك زهوی كﻪوﺗﻪ ﻟﻪرزهو بوﻣﻪﻟﻪرزهكﻪى ﺗوشبوو ،ئﻪوهى ﻟﻪ ﻧاو زهوﯾداﯾﻪ ﻟﻪ شتوﻣﻪكﻪ بﻪ ﻧرخﻪكاﻧى ه ناﯾﻪ دهرهوه.
.
)ﻗتل اﻹﻧﺴان ﻣا أكفره( ( ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا دووباره بﯚﺗﻪوه ﻟﻪم ئاﯾﻪﺗﻪدا:
َ ْ َ ُ ١٠
ُ
ﻧﺴ ُ
اﻹ َ
)ﻗتِ َ
ان ﻣَا أكف َره(
ل ِْ
واﺗﻪ :ﻣرۆڤ بﻪ ﻣردن ﭼ ت ،ﭼى واﯾل كردووه كﻪ كافرب ت.
-٢

أمية بن أبي الصلت:

ﯾﻪك ك بووه ﻟﻪ شاعيره كﯚﻧﻪكاﻧى ﺳﻪردهﻣﯽ جاهيلﯽ ،هﻪﻧد ك ﻟﻪ ﺗﻪﻣﻪﻧى كﯚﺗاﯾﯽ كﻪوﺗﯚﺗﻪ كاﺗى هاﺗنﯽ ﻣحﻪﻣمﻪدهوه ،بﻪ م
برِواى بﻪ ﻣحﻪﻣمﻪدو بﻪ ﻗورئان ﻧﻪه ناوه.
١١
ئوﻣﻪﯾيﻪ خوشك كﯽ هﻪبووه ﻧاوى )فارعﻪ( بووه ،ئﻪم هﻪواڵ و شيعرهكاﻧﯽ ئوﻣمﻪﯾﻪى بﯚ ﻣحﻪﻣمﻪد باﺳكردووه ئﻪم شاعيره
١٢
شارهزاﯾيﻪكﯽ باشى هﻪبووه ﻟﻪ زﻣاﻧى ﺳرﯾاﻧيدا
ﻟﻪﺳﻪر ئاﯾينى جوﻟﻪكﻪ بووه ،شارهزاﯾﯽ زۆرى ﻟﻪ كت بﻪ ئاﺳماﻧييﻪكاﻧدا هﻪبووه و دهﯾزاﻧى ﻟﻪ كت بﻪكاﻧى ﺗردا باس ﻟﻪوه كراوه،
پ غﻪﻣبﻪر ك ﻟﻪﻧاو عﻪرهبدا دروﺳت دهب ت بﯚﯾﻪ ﻣﻪى خواردﻧﻪوهى ﻟﻪخﯚى حﻪراﻣكردبوو ،وه بتﻪكاﻧى ﻧﻪدهپﻪرﺳت بﻪﻧيازى ئﻪوهى
١٣
باﻧگﻪشﻪى پ غﻪﻣبﻪراﯾﻪﺗى بكات.
ﯾﻪك ك بووه ﻟﻪو شاعيراﻧﻪى ﻣحﻪﻣمﻪد باش ئاگاى ﻟﻪ شيعرهكاﻧى بووه ،ﯾﻪكﻪم كﻪس بوو )باﺳمك اﻟلهم(ى ﻧووﺳيوه پ ش
١٤
هاﺗنﯽ ﻣحﻪﻣمﻪد ،پاشان دواى ئﻪﻣﻪ ئيﺴﻼم كردی بﻪ )بﺴم ﷲ اﻟرحمن اﻟرحيم(
ئﻪﻣﻪ ﯾﻪك كﻪ ﻟﻪو ﻗﻪﺳيداﻧﻪى كﻪ ﻗورئان وشﻪو گوزارشتﻪكاﻧى ﻟ وهرگرﺗووه:
إﻟـ ُﻪ اﻟعاﻟمين وك ِ ّ
أرض
ل
ٍ
ورب اﻟراﺳيات ﻣن اﻟجبال
بناها وابتنى ﺳبعاً شداداً
بﻼ َ
عم ٍد ُي َر ْينَ وﻻ رجال
بنور
وﺳ ﱠواها وزيﱠنها
ٍ
١٥
واﻟـهﻼل
ة
ِ
ﻣن اﻟشمس اﻟمضيئ ِ
ئﻪﻣﻪﯾﻪك كﻪﻟﻪو ﻗﻪﺳيداﻧﻪى كﻪﻗورئان وشﻪو گوزارشتﻪكاﻧى ﻟ وهرگرﺗووه:
َ
َ
م ٍد ﺗَ َر ْوﻧَهَا وَأَ ْﻟ َقى فِي ْ َ
ُ
ْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
مي َد بِ ُك ْ
م َوبَث ِفيهَا ِﻣن ك ِ ّ
ت بِ َغ ْي ِر َ
خلَ َ
)) َ
ة وَأﻧزَﻟنَا ِﻣنَ
ع َ
اﻟﺴمَا ِء ﻣَا ًء َفأﻧ َب ْتنَا فِيهَا
ق
ي أ َن ﺗ َ ِ
ْض َروَا ِ
اﻟﺴمَاوَا ِ
ل دَابﱠ ٍ
ﺳ َ
اﻷر ِ
١٦
ِﻣن ُك ِ ّ
يم((
ل َز ْوجٍ َكرِ ٍ
ِراگر دروﺳتكراون ،وه ﻟﻪ زهوﯾشدا ﭼياكاﻧمان بﯚكردوون بﻪ ِراگرو ِرهگ داكوﺗاو ،وه
واﺗﻪ :بﻪﭼاوى خﯚﺗان دهﯾبينن ئاﺳماﻧﻪكان بﻪب
برو ت.
ﭼﻪﻧدهها گياﻧلﻪبﻪرﯾشى ﺗ دا ب و بﯚﺗﻪوه ،ﻟﻪ ئاﺳماﻧيشﻪوه ئاوﻣان بﯚ داباراﻧدون هﻪﺗا گژو گيای جووﺗﯽ پ
ِ
وة ﻧيوة بةيتى )بناها وابتنى ﺳبعاً شداداً( ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا بووه بﻪ:
ً ١٧
} َوبَ َن ْينَا َف ْو َﻗ ُك ْ
م َ
شدَادا {
ﺳبْعاً ِ
واﺗﻪ :ﻟﻪﺳﻪروﺗاﻧﻪوه حﻪوت ﭼين ئاﺳماﻧﯽ پتﻪو و بﻪه زﻣان ﻟﻪﺳﻪرﺗاﻧﻪوه دروﺳتكردووه.
ببر ت و ﻟﻪ باﺳى )ﯾوﻧس( ،كاﺗ ك
)هﻪروهها ئﻪم شاعيره ﻟﻪ باﺳى ِرووداوهكﻪى ئيبراهيمدا ،كﻪ وﯾﺴتى ئيﺴماعيلﯽ
كورى ﺳﻪر ِ
ِ
ﻟﻪ ﻧاو ﺳكى )حوت(ه كﻪ داﯾﻪو باﺳى ) عيﺴا و ﻣرﯾم( ى داﯾكﯽ ،هﻪﻣوو ئﻪم بابﻪﺗاﻧﻪى ﻟﻪ شيعرهكاﻧيدا باﺳكردووه ،ﻗورئاﻧيش
١٨
ﺗﻪواو ئﻪم رِووداواﻧﻪى وهك ئﻪو دووباره كردۆﺗﻪوه(
هﻪروهها ﻟﻪ ﯾﻪك كى ﺗر ﻟﻪو شيعراﻧﻪﯾدا كﻪ ﻗورئان وهرﯾگرﺗووه ده ت:
:
عند ذي اﻟعرش ﺗعرضون عليﻪ يعلم اﻟجهر واﻟﺴرار اﻟﺨفيا
يوم ﺗأﺗﻪ وهو رب رحيم إﻧـﻪ كـان وعـده ﻣأﺗيـا
١٩
رب إن ﺗعف فاﻟمعافـاة ظنـي أو ﺗعاﻗب فلـم ﺗعاﻗب بريا
ئﻪگﻪر ﺳﻪﯾر بكﻪﯾن ،د ِری ﯾﻪكﻪﻣﯽ شيعرهكﻪ ،ﻗورئان وهرﯾگرﺗووه و كردوﯾﻪﺗى بﻪ:
َ ٢٠
َه َر ِﻣنَ ْ
م ْ
م ﻣَا ﺗَ ْك ُت ُ
ل َوي َْعلَ ُ
))إِﻧ ﱠ ُﻪ ي َْعلَ ُ
اﻟج ْ
مون((
اﻟ َق ْو ِ
واﺗﻪ :خودا ﻗﺴﻪى ئاشكراو شاراوهكاﻧتان دهزاﻧ ت و بﻪ ئاگاﯾﻪ ﻟ ﯽ.
م ْاﻟج َْه َر َوﻣَا ي ْ
شاء ﱠ ُ إِﻧﱠ ُﻪ يَ ْعلَ ُ
هﻪروهها كراوه بﻪ ئاﯾﻪﺗ كى ﺗرﯾش ))إِ ﱠﻻ ﻣَا َ
َﺨ َفى((
واﺗﻪ :ﻣﻪگﻪر شت ك وﯾﺴتى خوداى ﻟﻪﺳﻪر ب ت ،بﻪ ِراﺳتى خودا ئاگاى ﻟﻪ هﻪﻣوو شتﻪ شاراوهو ئاشكراكاﻧتاﻧﻪ.
٢١

هﻪروهها ﻟﻪم شيعرهدا ده ت:

٢

ﻣن اﻟحـقد ﻧيران اﻟعداوة بيننا * ﻟئن ﻗال ربي ﻟلمﻼئكة اﺳجدوا
ً
طوعا ﺳجو ًدا وكددوا
ﻵدم ﻟما أكمل ﷲ خلقﻪ فﺨروا * ﻟﻪ
٢٢
فقال عدو ﷲ ﻟلكــبر واﻟشقا * ﻟطين على ﻧار اﻟﺴموم فﺴودوا
ئﻪم ﻗﻪﺳيدهﯾﻪ ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا دوو ئاﯾﻪﺗى ﻟ دروﺳتكراوه:
٢٣
ْ
ج ُد ْ
ج ُد ْ
ْ
ان ِﻣنَ اﻟ َ
مﻼَئِ َ
َاﺳتَكبَ َر و ََك َ
اﺳ ُ
وا إِﻻ ﱠ إِ ْبلِيسَ أَبَى و ْ
ة ْ
ﺴ َ
م َف َ
وا ﻵ َد َ
))وَإِ ْذ ُﻗ ْلنَا ﻟِ ْل َ
كافِ ِرينَ ((
ك ِ
كﻪ بﻪ فرﯾشتﻪﻣان وت كرِﻧوش بﻪرن بﯚ )ئادهم( ،كرﻧوشيان بﯚ برد ﺗﻪﻧها )ئيبليس( ﻧﻪب  ،رِهﺗى كردهوهو بوو بﻪ ﯾﻪك ك ﻟﻪ كافران.

وه ئاﯾﻪﺗى:
ص ﱠو ْرﻧَ ُ
خلَ ْقن ُ
ج ُد ْ
ج ُد ْ
م ُﻗ ْلنَا ﻟِ ْلمَﻶئِ َ
ﱠ
م ثُ ﱠ
م ثُ ﱠ
اﺳ ُ
وا إِﻻ ﱠ إِ ْبلِيسَ ﻟَ ْ
ة ْ
اك ْ
َاك ْ
))وَﻟَ َق ْد َ
م ي َُكن ِ ّﻣنَ
ﺴ َ
م َف َ
وا ﻵ َد َ
م َ
ج ِدينَ ((
اﻟﺴا ِ
ك ِ

٢٤

واﺗﻪ :ئ وهﻣان دروﺳتكردو و نﻪﻣان ك شان ،پاشان بﻪ فرﯾشتﻪكاﻧمان وت كرِﻧوش بﻪرن بﯚ ئادهم و كرِﻧوشيان برد ،ﺗﻪﻧيا ئيبلس
كرﻧوش ﻧﻪبﻪران.
ﻧﻪب ﯾﻪك ك بوو ﻟﻪ ِ
ﯾاخود ﻟﻪ د رِه شيعر كى ﺗردا ده ت:
ً
عدﻻ **** كما بان اﻟﺨﺼيم ﻣن اﻟجدال
وﻗام اﻟقﺴط باﻟميزان
كراوه بﻪم ئاﯾﻪﺗﻪ:
٢٦
" وﻧضع اﻟموازين باﻟقﺴط ﻟيوم اﻟقياﻣة "
واﺗﻪ :پ وهرو ﺗﻪرازووهكاﻧى داﺗپﻪروهرى ﻟﻪ ﻗياﻣﻪﺗدا دادهﻧ ين
ﯾان ده ت:
وأعطى كل إﻧﺴان كتابًا **** ﻣبينا باﻟيمين وباﻟشمال
٢٧
ﻟيقرأ ﻣا ﺗقارف ثم يكفا **** حﺴابًا ﻧفﺴﻪ ﻗبل اﻟﺴؤال
كراوه بﻪم دوو ئاﯾﻪﺗﻪ:
٢٨
" فأﻣا ﻣن أوﺗي كتابﻪ بيمينﻪ فيقول هاؤم إﻗرءوا كتابيا "
واﺗﻪ :ئﻪوهى كﻪ ﻧاﻣﻪى كردهوهكاﻧى دراﯾﻪ دهﺳتى رِاﺳتى ،ده ت ئﻪوهﺗا بيﺨو ننﻪوه
٢٩
" وأﻣا ﻣن أوﺗي كتابﻪ بشماﻟﻪ فيقول ياﻟيتني ﻟم أوت كتابيا "
واﺗﻪ :ئﻪوهى ﻧاﻣﻪى كردهوهكاﻧى دهدر تﻪ دهﺳتى ﭼﻪپﯽ ده ت خﯚزگﻪ ﻧاﻣﻪى كردهوهكاﻧم پ نﻪدراﯾﻪ.
٢٥

ﯾان ﻟﻪ د ِره شيعر كى ﺗردا ده ت:
إﻟى ﻧارٍ ﺗحش بﺼم صﺨر *** وﻣا اﻷوصال ﻣن أهل اﻟضﻼل
إذا ﻧضجت جلودهم أعيدت *كما كاﻧت وعادوا في ﺳفال

بووه بﻪ:
" كلما ﻧضجت جلودهم بدﻟناهم جلوداً غيرها ﻟيذوﻗوا اﻟعذاب "
ﻟﻪ ﻗﻪﺳيدهﯾﻪكى ﺗردا ئوﻣﻪﯾيﻪ دهكﻪو تﻪ باﺳى بﻪهﻪشت و وهﺳفى دهكات و زۆر پ ش ﻗورئان باﺳى كردووه ،كﻪ ﻗورئان
وه فﻪكاﻧى خﯚى بﻪ ﻣوعجيزه دادهﻧ ت،ﻟﻪكاﺗ كدا ئﻪو ﻣوعجيزاﻧﻪ هيچ ﻧين ،ﺗﻪﻧيا كﯚﻣﻪ ك ئاﯾﻪﺗى وهرگيراو ﻧﻪب ت ﻟﻪ شاعيراﻧﯽ
جاهيليﻪوه.
با بزاﻧين كﻪ ئوﻣﻪﯾيﻪ ﭼﯚن باﺳى بﻪهﻪشت دهكات و ئﻪو ئاﯾﻪﺗاﻧﻪش ﭼﯚﻧن كﻪ باﺳى بﻪهﻪشت دهكﻪن كﻪ بﻪهيچ جﯚر ك
جياوازى ﻧابينر ت ﻟﻪ ﻧ واﻧياﻧدا ،ﺗﻪﻧها ئﻪوه ﻧﻪب ت كﻪﻟﻪ ﻗورئاﻧدا كﻪﻣ ك وشﻪكارى ﺳادهى ﺗ دا كراوه:
٣٠

وﻣن خدم بها يﺴقون ﻣنها **** كدر خاﻟص اﻷﻟوان غاﻟي
وأشربة ﻣن اﻟعﺴل اﻟمﺼفى ***وﻣن ﻟبن وﻣن ﻣاء اﻟﺴجال
وكأس ﻟذة ﻻ غول فيها *** ﻣن اﻟﺨمر اﻟمشعشعة اﻟحﻼل
على ﺳرر ﻣقابلة عوال**** ﻣعارجها أذل ﻣن اﻟبغال
٣١
صفوف ﻣتكون ﻟدى عظيم******** بكفيﻪ اﻟجزيل ﻣن اﻟنوال

ئﻪم ﻗﻪﺳيدهﯾﻪ بووه بﻪم ئاﯾﻪﺗاﻧﻪ:
خمر ﻟذة ﻟلشاربين
آﺳن وأﻧهار ﻣن ﻟبن ﻟم يتغير طعمﻪ وأﻧها ٌر ﻣن
"ﻣثل اﻟجنة اﻟتي وعد اﻟمتقون فيها أﻧها ٌر ﻣن ﻣا ٍء غير
ٍ
ٍ
٣٢
عﺴل ﻣﺼفى "
وأﻧها ٌر ﻣن
ٍ
واﺗﻪ :و نﻪى ئﻪو بﻪهﻪشتﻪى بﻪ ندراوه بﻪ ﻟﻪخواﺗرﺳان ئﻪﻣﻪﯾﻪ ،ﭼﻪﻧدهها رِووبارى ﻟﻪ ئاوى ﺳازگارى ﺗ داﯾﻪ ،هﻪروهها
ﻧاگﯚرێ ،ﭼﻪﻧدهها ِرووبارى ﻣﻪى كﻪ ﺗاﻣوﭼ ژى هﻪﯾﻪ بﯚ ئﻪواﻧﻪى كﻪ دهﯾﺨﯚﻧﻪوه ،ﭼﻪﻧدهها
ﭼﻪﻧدهها ِرووبارى شير كﻪ ﺗاﻣيان
ِ
ِرووبارى هﻪﻧگوﯾنى پا فتﻪ.
) يطاف عليهم بكأس ﻣن ﻣعين .بيضاء ﻟذة ﻟلشاربين .ﻻ فيها غول وﻻ هم عنها ينزفون(
بﻪ پﻪرداخى ﺗاﯾبﻪﺗى شﻪرابﯽ ﺗاﯾبﻪﺗيان بﻪﺳﻪرا دهگ ِرن ،شﻪراب كﯽ ﺳپﯽ و بﻪﻟﻪزهﺗﻪ بﯚ ئﻪوكﻪﺳاﻧﻪى كﻪ دهﯾﺨﯚﻧﻪوه،
ﻧﻪدهب تﻪ هﯚى ﺳﻪر ئ شﻪو ﻧﻪ دهب تﻪ هﯚى ﺳﻪرخﯚشبوون.
٣٣

٣

"على ﺳرر ﻣوضوﻧة .ﻣتكئين عليها ﻣتقابلين .بأكواب وأباريق وكأس ﻣن ﻣعين "
كوراﻧﯽ گﻪﻧج و جوان ،كﻪ ﻗﻪت پير ﻧابن،
ﻟﻪﺳﻪر كورﺳى ﻧﻪخشراو بﻪ ئا تون داﻧيشتوون ،بﻪراﻣبﻪر بﻪ ﯾﻪك شاﻧيان داداوه.
ِ
دهورﯾان داون و خزﻣﻪﺗيان دهكﻪن.
٣٤

ﯾاخود ﻟﻪ شيعر كى ﺗردا ده ت:
جها ﺳلﺴبي ٌ
ِﻣزا ُ
ل ﻣاؤها َغدَق
ٌ٣٥
ْ
ة ﻻ ِﻣل ٌ
ع ْذ ُ
َ
ح وﻻ كدر
ب اﻟمذاﻗ ِ
بﻪ هﻪﻣان ش وه ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا بووهبﻪ
٣٦
"عيناً فيها ﺗُﺴمى ﺳلﺴبيﻼ "
واﺗﻪ :ﺳﻪرﭼاوهﯾﻪكﻪ ﻧاوى )ﺳﻪﻟﺴﻪبيل
ﯾان ﻟﻪ شيعر كى ﺗرﯾدا ده ت:
فار ﺗنورهم وجاش بما ٍء **** صار فوق اﻟجبال حتى عﻼها

٣٧

ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا بﻪم ش وهﯾﻪى ﻟ هاﺗووه
" حتى إذا جاء أﻣرﻧا وفار اﻟتنور ﻗلنا احمل فيها ﻣن كل زوجين اثنين"

٣٨

واﺗﻪ :هﻪﺗا ئﻪوكاﺗﻪى برِﯾارﻣاﻧدا و ﻟﻪ ﺗﻪﻧوره پرش ئاگرهكاﻧﻪوه ئاو هاﺗﻪ دهرهوه ،پاشان وﺗمان ئﻪى ﻧوح ﻟﻪ هﻪر ﻧ ر و ﻣ يﻪك دووان
هﻪ بگره.
ﯾاخود ده ت:
وﻟيس بها إﻻ اﻟرﻗيم ﻣجاوراً
ُ ٣٩
وصيدهم واﻟقوم في اﻟكهف همد

ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا بﻪم ش وهﯾﻪى ﻟ هاﺗووه:
) أم حﺴبت أن أصحاب اﻟكهف واﻟرﻗيم كاﻧوا ﻣن آياﺗنا عجبا(ً
واﺗﻪ:ئاﯾا بﻪ ِراﺳتى وا داﻧاﻧ ن كﻪ هاوه ﻧﯽ ئﻪشكﻪوت و ﺗابلﯚكﻪى ،كﻪ ﻧاوﯾان ﻟﻪﺳﻪر ﻧووﺳرابوو ،ﻟﻪ ﻧيشاﻧﻪو بﻪ گﻪكاﻧﯽ ئ مﻪن.
٤٠

-٣

رؤبة بن العجاج

ئﻪم شاعيره خاوهﻧﯽ ئﻪو ﻗﻪﺳيدهﯾﻪﯾﻪ ،كﻪ باس ﻟﻪ ئﻪبرههﻪو رِووداوهكﻪى رِوخاﻧدﻧى ﻣﻪككﻪى پر ﻟﻪ بت دهكات ،ﻟﻪ ﻻﯾﻪن
ئﻪبرههﻪوه كﻪ ﻟﻪوكاﺗﻪدا ﻣﻪككﻪ ﺳﻪرﭼاوهى ب باوه ِرى و بت پﻪرﺳتى بوو.
بﯚﯾﻪ بﻪم ﻗﻪﺳيدهﯾﻪ باس ﻟﻪ ِرووداوهكﻪ دهكات.
وﻣﺴهم ﻣا ﻣس أصحاب اﻟفيل
ﺗرﻣيهم حجار ﻣن ﺳجيل
وﻟعبت طير بهم أبابيل
فﺼيروا ﻣثل كعﺼف ﻣأكول

٤١

دواى ﭼﻪﻧد ﺳا ك ﻟﻪ وﺗنﯽ ئﻪم ﻗﻪﺳيدهﯾﻪ ،ﻗورئان هاﺗوو بﻪم ئاﯾﻪﺗﻪ هﻪﻣان ﻗﻪﺳيدهى دووباره كردهوه:
َ
م فِي ﺗَ ْ
ل َك ْي َد ُ
علَ ْي ِه ْ
ه ْ
َج َع ْ
م ي ْ
يل} {١أَﻟَ ْ
ك بِأَ ْ
))أَﻟَ ْ
ل َ
م ﺗَ َر َك ْي َ
ْﺳ َ
يل} {٢وَأَر َ
ل رَبﱡ َ
ف َف َع َ
حجَا َر ٍة ِ ّﻣن
يهم بِ ِ
م طَ ْيراً أبَابِيلَ} {٣ﺗَ ْر ِﻣ ِ
صحَابِ ْاﻟ ِف ِ
ضلِ ٍ
٤٢
م َك َع ْ
ج َعلَ ُه ْ
يل}َ {٤ف َ
ف ﱠﻣ ْأ ُكول((
ﺳ ِّ
ِ
ﺼ ٍ
ج ٍ

واﺗﻪ :ئاﯾا ﻧﻪﺗزاﻧيوه كﻪ پﻪروهردگارت ﭼيكرد بﻪ خاوهن فيلﻪكان ،ئاﯾا پيﻼﻧﻪكاﻧﯽ پوﭼﻪڵ ﻧﻪكردﻧﻪوه ،پﯚل پﯚل با ندهى ﻧﻪﻧارده
ﺳﻪرﯾان ،ﺗا بﻪ بﻪردی وهك خشتى ﺳورهوهكراو بﻪرد باراﻧيان بكﻪن ،ﺳﻪرئﻪﻧجام وهك كاى خوراوى ﻟ كردن*.
-٤

زيد بن عمرو بن نفيل:

ﯾﻪك كﻪ ﻟﻪ شاعيراﻧﯽ هاوﭼﻪرخى ﻣحﻪﻣمﻪد ،ئﻪو بنﻪﻣاﯾاﻧﻪى ئيﺴﻼم بﻪ ﺗازهگﻪرى دادهﻧا و عﻪرهبﯽ كﯚﻧى بﻪ جﻪهاﻟﻪت
ﻧاودهبرد ﻟﻪﺳﻪرى و باﻧگﻪشﻪى ئﻪوهى دهكرد ،كﻪ داه نﻪرى ﯾﻪكتا پﻪرﺳتييﻪ ،ئﻪم شاعيره پ ش ﻣحﻪﻣمﻪد هﻪﻣوو ئﻪم
ﺳيفاﺗاﻧﻪى ﺗيدا هﻪبووه ،بگره زۆر پ ش ﻣحﻪﻣمﻪد باﻧگﻪشﻪى بﯚ پﻪرﺳتنﯽ ﯾﻪك خودا كردووه .وهك )إبن كثير( ﻟﻪ بارهﯾﻪوه
ده ت:
)ئﻪو خﯚى بﻪدوور گرﺗبوو ﻟﻪ پيﺴى و بت پﻪرﺳتى و دوور ئﻪكﻪوﺗﻪوه ﻟﻪ هﻪﻣوو دﯾن ك ،ﺗﻪﻧها دﯾنﯽ)حﻪﻧيفﻪ( ﻧﻪب ت كﻪ دﯾنﯽ
ئيبراهيمﻪ و خوداى بﻪ ﺗاك و ﺗﻪﻧها دادهﻧا(.٤٣

٤

هﻪروهها ئﻪم شاعيره زۆر پ ش ﻣحﻪﻣمﻪد ئاﻣﯚژگارى ﻗورهﯾشيﻪكاﻧى كردووه ،كﻪ دوور بكﻪوﻧﻪوه ﻟﻪ بﻪدرهوشتى و ده ت ) ئﻪى
٤٤
خﻪ كى ﻗورهﯾشى ئاگاداربن بﻪدرهوشتى )زﯾنا( ﻧﻪكﻪن ﭼوﻧكﻪ ﺳﻪرﭼاوهى هﻪژارﯾيﻪ((
هﻪروهها ﻟﻪم ﻗﻪﺳيدهﯾﻪدا ده ت::
وأﺳلمت وجهي ﻟمن أﺳلمت ﻟﻪ
دحاها فلما اﺳتـوت شــدها
وأﺳـلمت وجهي ﻟمن أﺳلمت
إذا هـي ﺳيقت إﻟـى بلـدة

اﻷرض ﺗحمل صﺨرا ثقاﻻ
بأيـد وأرﺳى عليها اﻟجباﻻ
ﻟﻪ اﻟمزن ﺗحمل عذبا زﻻﻻ
٤٥
أطاعت فﺼبت عليها ﺳجاﻻ

ئﻪگﻪر ﺳﻪﯾرى وشﻪكان و گوزارشتﻪكاﻧى ﻧاو ئﻪو ﻗﻪﺳيدهﯾﻪ بكﻪﯾن ،ئﻪوا زۆر ك ﻟﻪ وشﻪكارﯾيﻪكاﻧى ﻟﻪﻧاو ﻗورئاﻧدا دهدۆزﯾنﻪوه،
وهك ﻟﻪم ئاﯾﻪﺗﻪدا دهﯾبينين:
))و ْ
ك َدحَا َ
َاﻷَرْضَ ب َْع َد َذﻟِ َ
ها((

٤٦

واﺗﻪ :دواﺗر زهوﯾشى ِراخﺴت
ﻟﻪ زۆر رِاڤﻪى ﻗورئاﻧدا )دحاها( ،بﻪ واﺗاى ه لكﻪﯾﯽ هاﺗووه ،بﻪ م ﻟﻪ هيچ فﻪرهﻪﻧگ كﯽ عﻪرهبيدا ئﻪم واﺗاﯾﻪ ﻧاگﻪﯾﻪﻧ ت ،بﻪ كو بﻪ
واﺗاى ِراخﺴتن د ت
ئﻪم شاعيره باس ﻟﻪ ﻟﻪداﯾكبووﻧى ﻣﻪﺳيح دهكات بﻪ ﻗﻪﺳيدهى:
فقاﻟت  :أﻧي يكون وﻟم أكن
بغيا وﻻ حبلى وﻻ ذات ﻗيم
فﺴبح ثم اغترها فاﻟتقت بﻪ
غﻼﻣا ﺳوى اﻟﺨلقة ﻟيس بتوأم
فقال ﻟها  :إﻧي ﻣن ﷲ أية
وعلمني  ،وﷲ خير ﻣعلم
وأرﺳلك وﻟم أرﺳل غويا وﻟم أكن
٤٧
شقيا  ،وﻟم أبعث بفحش وﻣأثم

ﻗورئان هﻪﻣان ﻗﻪﺳيدهى دووباره كردۆﺗﻪوه ،ﻟﻪﻧاو ئاﯾﻪﺗﻪكاﻧيدا وهك ﻟ رهدا دهﯾبينين:
م ً
ك ُ
ْ
هيِ ّ ٌ
َج َعلَ ُﻪ آ َي ًة ﻟِل ﱠناسِ َور ْ
ن َوﻟِن ْ
ه َو َعلَيﱠ َ
َح َ
ك َﻗا َ
))ﻗاﻟت أﻧى يكون ﻟي غﻼم وﻟم يمﺴﺴني بشر وﻟم أك بغيا }َ {٢٠ﻗا َ
ة ِ ّﻣ ﱠنا
ل رَبﱡ ِ
ل َك َذﻟِ ِ
ّ ً ٤٨
ﻪﻣ َ
حمَلَ ْت ُﻪ َفاﻧ َتبَ َذ ْ
و ََك َ
ضيّاً}َ {٢١ف َ
ﺼيا((
َكاﻧاً َﻗ ِ
ت بِ ِ
ان أَ ْﻣراً ﱠﻣ ْق ِ

واﺗﻪ :ﻣﻪرﯾﻪم وﺗى جا ﭼﯚن ﻣنا م دهب ت ،ﻟﻪ كاﺗ كدا هيچ كﻪﺳ ك دهﺳتى ﻟ وه ﻧﻪداوم و داو نپيﺴيش ﻧﻪبووم ،جوبرهئيل وﺗى
برﯾارى پﻪروهردگاره و ده ت :ئﻪو كاره ﻻى ﻣن ئاﺳاﻧﻪ ،بﯚ ئﻪوهى بيكﻪﻣﻪ
ئﻪو ﻗﺴاﻧﻪى ﺗﯚ ِراﺳت و دروﺳتن ،بﻪ م ئﻪوه ِ
برﯾارى ﻟﻪﺳﻪر دراوه،
ﻧيشاﻧﻪو ﻣوعجيزهﯾﻪك بﯚ خﻪ كﯽ ،وه ِرهحمﻪﺗ كﯽ ﺗاﯾبﻪﺗيش ب ﻟﻪﻻﯾﻪن ئ مﻪوه ،ئﻪو كارهش ِ
پربوو ،بﻪرهو شو ن كى دوور ِرۆﯾشت.
دهﺳتبﻪج ﻣﻪرﯾﻪم ﺳكى ِ
وﻗوﻻ ﻟﻪ آأﻧت رفعت هذه بﻼ عمد أرفق  -إذا  -بك باﻧيا

٤٩

هﻪﻣان د ِر ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا دووباره بﯚﺗﻪوه و بووه بﻪ:
ﱠ
اﻟﺴمَاوَاتِ بِ َغ ْي ِر َ
)) ّ ُ اﻟ ﱠ ِذي ر ََف َ
ع َ
م ٍد ﺗَ َر ْوﻧَهَا(
ع

واﺗﻪ :خودا ئاﺳماﻧﻪكاﻧى بﻪرزكردۆﺗﻪوه ،بﻪب

٥٠

كﯚ ﻪكﻪو ِراگر ِراﯾگرﺗوهو دهﯾبينن.

بﯚ ئﻪم شيعراﻧﻪى زﯾد كﯚﻣﻪ ك ﻗﺴﻪ هﻪﯾﻪ كﻪ گواﯾﻪ ئﻪﻣاﻧﻪ ﻗﻪﺳيدهى )ﻻﻣيﻪ(ى )ابن صلت( ن و دراوﻧﻪﺗﻪ پاڵ زﯾد

٥١

ﻟﻪ كاﺗ كدا ئﻪم ﻗﻪﺳيدهﯾﻪ خاوهﻧﻪكﻪى ابن لت ب ﯾان زﯾد ،هيچ جياوازﯾيﻪكﯽ ﻧييﻪ بﯚ باﺳﻪكﻪى ئ مﻪ ،ﭼوﻧكﻪ هﻪردووكيان
برواﯾان بﻪ ﻗورئان ﻧﻪبووه ،هﻪروهها ﻟﻪ ﺳﻪردهﻣ كﯽ كﻪﻣﯽ دهﺳﻪ ﺗى ﻣحﻪﻣمﻪد دا ژﯾاون.
شاعيرى جاهيلين و ِ
-٥

النابغة الذبياني:

ئﻪم شاعيرهش ﯾﻪك كﻪ ﻟﻪ شاعيره جاهيلييﻪكان و ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا شيعرى ئﻪم دووباره بﯚﺗﻪوه ،وهك ﻟﻪم د ِره شيعرهدا دهﯾبينين:
م ﻣا ًء حتى يﺼير دﻣا
اﻟﺨاﻟق اﻟباري اﻟمﺼور في **** اﻷرحا ِ

ً٥٢

ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا بووه بﻪم ئاﯾﻪﺗﻪ:
ُ
))ه َو

اﻟﺴمَاوَاتِ و ْ َ
َه َو ْاﻟ َع ِزي ُز ْ
ئ ْ
ق ْ
ﱠُ ْ
ﺼ ِوّ ُر ﻟَ ُﻪ ْ
ﱠ
ْض و ُ
ﺴ ِب ّ ُ
َار ُ
ﺨاﻟِ ُ
حكِي ُ
ﺳمَاء ْاﻟ ُ
اﻟ ُ
ح ْ
اﻷ َ ْ
اﻟ َ
اﻟ َ
ﺴنَى ُي َ
م َ
م((
ح ﻟَ ُﻪ ﻣَا فِي
َاﻷر ِ
اﻟب ِ

٥٣

٥

واﺗﻪ :ﷲ ئﻪو خوداﯾﻪﯾﻪ كﻪ بﻪدﯾه نﻪر و و نﻪك شﻪ ،وه هﻪﻣوو ﻧاوه جوان و پيرۆزهكان شاﯾﺴتﻪى ئﻪون.
ﯾان ﻟﻪ ئاﯾﻪﺗ كى ﺗردا ده ت:

)) ُ
ه َو اﻟذي ُيﺼو ُر ُك ْ
م ﻣافي اﻷَرحا ِم َك َ
يف يَشا ُء((

٥٤

واﺗﻪ :خودا ئﻪوهﯾﻪ كﻪ ﻟﻪ ﻣندا داﻧدا ﻧﻪخشﻪو و نﻪﺗان دهك ش ت ،بﻪو ش وهﯾﻪی كﻪ خﯚى دهﯾﻪو ت.

-٦

اﻷعشى:

اﻷعشى ﻣﻪبﻪﺳتمان ئﻪعشاى گﻪورهﯾﻪ ،شاعير كى كﯚﻧى جاهيلﯽ بووه و ﯾﻪك ك بووه ﻟﻪشاعيراﻧﯽ حﻪوت ﻣوعﻪﻟﻪﻗاﺗﻪكﻪ،
ئﻪﻣيش بﻪ هﻪﻣان ش وه كﻪم ﺗا زۆر شيعرهكاﻧى ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا بﻪدی دهكر ت.
وفي ذاك ﻟلمؤﺗﺴي أﺳوة
رخام بنتﻪ ﻟهم حمير
فأروى اﻟزروع وأعنابها
فﺼاروا أيادى ﻣا يقدرو

وﻣارب عفى عليها اﻟعرم
إذا جاء ﻣواره ﻟم يرم
على ﺳعة ﻣاؤهم إذ ﻗﺴم
ن ﻣنﻪ على شرب طفل فطم

٥٥

ئﻪم شيعره ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا ﻟﻪم ئاﯾﻪﺗﻪدا دووباره بﯚﺗﻪوه:
ُ ُ
خ ْم ٍ َ ْ
َ
م َوبَ ﱠد ْﻟنَا ُ
))فأَ ْع َر ُ
ج ﱠن َت ْي ِه ْ
علَ ْي ِه ْ
ل َ
ْﺳ ْلنَا َ
لو َ
م َ
هم بِ َ
ﺳ ْي َ
م َ
ضوا َفأَر َ
يل((
ي ٍء ِ ّﻣن ِ
َش ْ
ل ْاﻟ َعرِ ِ
ج ﱠن َت ْي ِ
ﺳ ْد ٍر َﻗلِ ٍ
ط وَأث ٍ
ن َذوَاﺗَى أك ٍ

٥٦

واﺗﻪ :ﻟﻪجياﺗى شوكراﻧﻪ بژ رى و خودا پﻪرﺳتى پشتيان هﻪ كرد ،بﯚﯾﻪ ئ مﻪش ﻻفاو كﯽ و راﻧكﻪرﻣان بﻪﺳﻪردا بﻪره كردن،
ئﻪوﺳا ﻟﻪجياﺗى ئﻪو دوو باغﻪ گﻪورهﯾﻪ دوو باغى درِكاوى بﻪروبووم ﺗاڵ و درهختى ب بﻪرى وهك ،دار گﻪزۆ و كﻪﻣ ك )ﺳدر(ﯾش
كﻪ بﻪروبووﻣ كى كﻪﻣﯽ هﻪﯾﻪ پ مان بﻪخشين.
-٧قس بن سعادة اﻷيادي:

ﯾﻪك كﻪ ﻟﻪ هﻪره رِهواﻧب ژو حﻪكيمﻪكاﻧى عﻪرهب ،ﻟﻪ ﺳا ى  ٦٠٠م كﯚﭼى دواﯾﯽ كردووه ،زۆربﻪى پﻪخشان و شيعرهكاﻧى ﻟﻪ
بازارى عكاظ خو ندۆﺗﻪوه ،ﻣحﻪﻣمﻪد زۆرى بﻪدڵ بووه و كارﯾگﻪرى هﻪبووه ﻟﻪﺳﻪرى ،٥٧ئﻪگﻪر ﺳﻪﯾرى وﺗارهكاﻧى بكﻪﯾن دهبينين
ِ
ﺳﻪجع و بﻪﻻغﻪكاﻧى زۆر ﻟﻪ ﻗورئان جواﻧترن ،بﻪ م باﺳﻪكاﻧى ئ مﻪ بﻪراوردی بﻪه زی ﻧييﻪ ،بﻪ كو باﺳكردﻧى ئﻪو دهﻗﻪ
كﯚﻧاﻧﻪى ﺳﻪردهﻣﯽ جاهيلييﻪ كﻪ ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا دووباره بوﻧﻪﺗﻪوه.
)ﻗس بن ﺳعاده( ش ﯾﻪك كﻪ ﻟﻪو ئﻪدﯾباﻧﻪى پشكى هﻪﯾﻪ ﻟﻪ ﻗورئاﻧدا و وهك ﻧمووﻧﻪ ئﻪم بﻪ گﻪﯾﻪ دهه نينﻪوه:
))كﻼ بل هو إﻟﻪ واحد ،ﻟيس بموﻟود وﻻ واﻟد ،أعاد وأبدى ،وإﻟيﻪ اﻟمآب غدا((

٥٨

كﻪ ﻟ رهدا باس ﻟﻪ بووﻧى خودا دهكات و وهﺳفى دهكات ،كﻪ ﻟﻪ كﻪس ﻧﻪبووه و ﻣنا ى ﻧييﻪ ،ئﻪم گوزارشتﻪى )ﻗس( زۆر
بﻪه زﺗره ﻟﻪ گوزارشتﻪكﻪى ﻗورئان كﻪﻟﻪو وهرگيراوه و ده ت:
ُ
ل ُ
))ﻗ ْ
ه َو

ﱠ ُ أَ َ
ح ٌد}{١

ﱠ ُ اﻟ ﱠ
م يَ ِل ْد وَﻟَ ْ
م ُد} {٢ﻟَ ْ
ﺼ َ
م ُيوﻟَد((

٥٩

خودا ﺗاك و ﺗﻪﻧهاﯾﻪ  ،خودا زاﺗ كﯽ دهﺳﻪ ﺗداره ،كارى بﻪكﻪس ﻧييﻪ و هﻪﻣووان پ وﯾﺴتيان بﻪوه ،هيچ كﻪﺳى
واﺗﻪ :ب
ﻟ نﻪبووه و خﯚشى ﻟﻪكﻪس ﻧﻪبووه.
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 ٤٢ﺳورة اﻟفيل
ﻗورةيشةكان بت ثةرﺳت بوون و ئةو
*ئةوةى دةزاﻧريَت ﻟة ﻣيَذوودا كة ئةبرةهة خةﻟَكي حةبةشة بووة و يةكتا ثةرﺳت بووة ،وة ئاشكراية كةعبة ذﻣارةيةكى زؤر بتى ﺗيَدا بووة و
ِ
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٥٣
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٥٥

 ٥٦ﺳبأ ١٦
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٧

