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The Prophetic Absence Story
The issue of absconding but God has been accessible to the people 
throughout the history of divine tradition. And when God tried 
people in the absence of the Prophet during their time, their level 
of religiosity was determined or tested, or another wisdom. One 
of the ways of comparing the story of the Prophets with the life of 
the Prophet (PBUH) is the concept of absenteeism in their lives to 
familiarize them with the issue of the occultation of Hojat (AS). 
In this collection, the story of the absence of the 8 Prophets has 
been narrated from the divine prophets that somehow existed 
in the direction of their absence. Prophet Muhammad (PBUH), 
Prophet Sala’ah (PBUH), Prophet Muhammad (PBUH), and 
Prophet Jesus (AS) in this The narrative series is. 
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Theological collection for 
children
It is difficult to teach the concept 
of monotheism and the wisdom 
of God and the knowledge of God 
and His attributes for children. 
Because we should simply explain 
the difficult concepts to the kids. 
But if a simple language is brought 
about with simple reasoning, we 
can direct the minds of the children 
towards thinking about the simple 
things around him. So that he has 
an active mind and learn the issue 
of tawhid in an active and correct 
way.
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���� ��� �ــــ�وس، ���ا��� 
���ـــ� ا��.

 �ــــ��ـــِ� �ــــ��ـــ�!

۹
���� از ��ز�� ���ا��� آ�ــــــــِ� 

����� ا��

 �� �
آ�ــــــــ

 ،��
� از ��ز

و ���ـــــ

�ــــــــــ�ی ����
 ��

۸

۹

ر ��ر�� ����ر ���� ���� ا�� و ����ر رام و آرام  ا�ِ� ��

 ا��� «��ش ر��ب » ا��!  ��� از ���� ��ل ا�� �� ��ر��ر��  

��ار «��ش ر��ب »�� ��د. ���� ��ا �� ��ار �� ��� و دو���� �� 
�� �� ��دش �� ����.

ا�� «��ش ر��ب » و��� و ���� ��د؟! را��� 

�� ��ارش �� ���� �� را ��ت �� ��د �����! .....واااااای!

۸

� ی ُ��رگ ������ دارد و 
ّ
�� �� �����

�� �� �ِ� ��ی و ��� و ���. 

و��� ��� �� ������ن �� �ود، 

�� �� از �� ��ف ��ا�� ��� ا�� �� ��گ و ���ل �� ��� ���� ����.

ا�� �� �� �� ��� ��گ و ���ل و��� ��د��؟! را��� 

�� ��ز ��� �� از �������� را �� ��رد�� و ���ی از ��� ���� ��� ����!

���� �� َ�� َ�� �� ز�ــ�� 

����ــــ� �� ��ـ� ��ـ� �� ���� 

���ــ�� ��، �ــ���ی ��، �ـــ��� �� ����
 آواز �� ��ا���. 

َ�� َ�� �� �ـــ�ا��ی �����!

۹

��� �� �� �ــــ��ه زار ر�ـــ����.

َ�� َ�ِ� ��زک ���ـــ��� ��،  َ�� َ�� ��ز �ّ�ه �� 

�ــــــ�ای ����، ��� ��، ��ــ� �� 

َ�� َ�� �� �ـــ�ا��ی �����!

۸

��س ����� ��د��  ��ی 

��س ��. آ��ی د���ی وارد 

����� ز��ن از �� ���� ���� : 
 ! ����

آ�ــــ�ی د���ی �� �� ���ـــ�� 

��د: ��������! ������ن 

۹

���ز ز�� ��ر�ـ� را ��ده 

��ـ�ط  �ـ�ی  ��� �ـ�  ��د�ـ�. 

�ـ�م �� زد�ـ�. ��� �� از ��� ��ی 

����ـ�   ��ی  ����ـ�  ��ـ�ر  ���ـ��ن 
���ـ�� ��د�ـ�.

�ـ� ����ـ�ن ر��ـ� و ���ـــ�� زدم: ��� �ـ� 
�ـ�م! 

��د�ـ�: �ـ�م!  ��� �ـ� �ـ�  ���ــ�� ����ـ� 

�ـ� �ـ��ی ���ـ�ن!

�ـ���ه ���ا�ـ� آ�ـ� ام را �� ���ـ� ��� �ـ� 

�ـ� �ـ� �� ����ـ�: ���ـ�ن!

۸

ا�� �� ��ـــــ�� ا�� و �� از در�� ��ی �ـــــ�رگ و ���ــــــ�. 

و ��ی ���� �� ����ه �� ����� ا��: 

����، ���ــــ�، ���وس، �ـــ��� �� ��، دار�ــــــ�ب، 
 .�����

�ــــ� �ــــ��ـــــــ�ه �ـــــــــ�ی ر�ــــــ�ـ�ر�ــــــــــ�ــــــ�! 

�� ����ه ی ���� ا����ی!

۹ � ��ز �ـــــ�را�ـــــ�!
ــــــ� ا�ــــ� و ا�ــــ��ز ، �ــــ

ُ
ا�ـــــ� �ــــ� �ــــــــ�ِغ �

در آ���ن ر���ــــــــ� ��ــــــ�ِن ��ـــ� ر�� ا�� 
و در ��غ �� �ــــ�ی ر�ـــ��ر�ــــ�: 

���، ���ـ��، ���ــــ�، ��س، �ـــ���، ��ـ��� 
و �ــــ�وا�� ��ی ر�ــــ��ر�ــــــ�!

ــــ�ـــــــــ�ی!
  �ــــــ� �ــــ�ــــ�ــــ�ه ی �ــــ�ـ�ــــــ� ا��

۸

۹

��ــــ��ن! ِ�� ِ�� ِ�� ... و �

�ـــــــ�ران �ـــ�و� �� ��� �� ��ر�ـــــــ�ن

۸

۹

 ���� �����ن �� �� �ــــ�رگ �� ���� و ��ل ��ی 

�ـــ�ی در �� آ�ر�� و ��� ��� ��در�ـــ�ن �� ����. 

�� اردک ���ــــــ��� ��ــــــ�� و ���ـــــــ� ا����! 

و آ��ده ی �ـــــ�واز و ��ــــ���ت �� �ـــ���.

۸
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Bed Time Stories For Kids
One of the ways to strengthen 
family ties is to accompany chil-
dren to parents, and when it comes 
to children’s playfulness, it is a 
good time for children to give some 
gifts to the children by doing some 
kind of storytelling so that they 
can have a better relationship with 
their parents by sleeping. Short 
stories that convey simple concepts 
to kids. Traditional Storybook is 
a collection of short stories that 
teach children everyday and edu-
cational issues and behavior in the 

form of story and imagination. 

Venus and Parviz played. They heard the sound of "Wiz Weis".
Parviz asked: "What was the voice?"
Parviz and Zohreh followed the call. They asked Mom how this 
Wizz wiz came from. Mom came and looked into the window. One 
bee was stuck behind the glass window. Mom said, "This is the 
sound of a poor bee."
Parviz drove Megaskish to kill the bee; but the mom said, "No, 
this little petite does not do anything. Lost his way Do not hurt it. 
"
Mom opened the window. The bee happy with Parviz, Venus and 
Mom, and wizard once a week and went out.
 Zohre asked, "Mom! Why did the whole beehive Wiz Wiz? "
Mom said, "He thanked us with his visions, because
 We saved him. "
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Children’s narration of Gh-
adir’s events and al-Ghadir 
celebrations
This book narrates the presence of 
children at the feasts of Eid al-Gha-
dir and their activities, which each 
year keep alive Ghadir alive, and 
according to their age, they enjoy 
more education than before. Two 
books “The Most Beautiful Celebra-
tion” and “The Most Beautiful Eid” 
have been published in a volume, 
so that two books can be read by 
turning the book. With this idea, 
the audience reads the narration 
of the children attending the Gha-
dir incident and is also familiar 
with the activities of today’s kids to 
celebrate Ghadir. The two middle 
pages of the book also combine the 
present and the latent presence of 
the people in the Ghadir incident. 
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جشن و شبیه سازی  

» جشن بزرگ عید غدیر همراه با شبیه سازی ماجرای غدیر « 

زمان : روز عید غدیر ساعت پنج عصر

مکان : جنب بوستان کوثر

همه جای شهر این اطالعیه به چشم می خورد. 

مثل همه ، برای رسیدن آن روز ، روزشما ری می کنم.

خیلی دوست دارم چیزهایی را که در کتاب ها خوانده ام از نزدیک ببینم.

تصمیم می گیرم خبر برپایِی این مراسم بزرگ را به همه بدهم.

9
بهترین عید!

کتابی را که تازه خریده ام ، با شور و شوق ، ورق می زنم. 

م است. 
ُ
 نامش »زیباترین عید« است. درباره ی غدیر خ

در صفحه ی اوّل کتاب ، جمله ای زیبا از پیامبر خدا به چشم می خورد : 

 »روز غدیر، بهترین  عیِد  اّمت من است.« 

بهترین عید! چه جالب! این همه عید داریم : عید فطر ، عید قربان ، عید نوروز ، ....

 باید رازش را بدانم! 
ً
 چرا عید غدیر ، بهترین عید است؟ حتما

باید در جشن های غدیر امسال ، شرکت کنم و فردی پُرتالش باشم. 

شاید در همین جشن ها ، پاسِخ پرسشم  را پیدا کنم.

8

بوی عطر شلّه زرد 

ه زرد حیاط را پر کرده است.
ّ
بوی عطر شل

مادرم می گوید: »ماشاء  هلل! چه دیگ بزرگی! مگر چند نفر مهمان دارید؟! «

مادر بزرگ می گوید: »پنجاه و پنج نفر«

ه زرد این دیگ برای دویست نفر هم زیاد است!  
ّ - شل

ه و رهگذران هم تقسیم کنم.
ّ
-می خواهم بین همسایه ها و اهل محل

- چه با سلیقه اید!

ک از گوشه ی چشم مادر بزرگ سرازیر می شود و می گوید:
اش

ن )ع( در عید غدیر، غذا می پخت و بین مردم تقسیم می کرد. «
 » امام حسی

21

از خیابان ها و کوچه های چراغانی شده می گذریم و به خانه ی مادربزرگ می رسیم.با لبخند وا رد شوید
» یا امیرَ المُؤمنین« نوشته شده است و روی دیگری ، » زیباترین عید مسلمانان مبارک «  یک ریسه با چراغ های رنگارنگ در باالی دِر حیاط است و دو تا پارچه ی سبز دو طرِف در 

ی یکی 
رو

تصویر کودکی خندان هم روی در چسبانده شده که دارد این جمله را می گوید :

 » شاد باشید و با لبخند وارد شوید. «
او می گوید : » امام صادق)ع( می فرماید: » روز عید غدیر، روز شادی است. « لبخند می زنم و به مادر بزرگ می گویم چه ابتکار جالبی!

امام رضا)ع( هم می فرماید: » روز عید غدیر ، با لبخند به دیدار هم بروید.« «  

20

11

کنار کعبه ، باالی صفا

نماز جماعت به پایان می رسد و پیامبر با صدای بلند می گوید: 

»می خواهیم طواف کنیم. یعنی هفت بار دور خانه ی خدا بگردیم.

  از حجراالسود شروع می کنیم و هنگامی که دوباره به حجراالسود 

می رسیم می شود یک دور و همین طوری می گردیم تا بشود هفت دور.

ده ها هزار نفر با اشک شوق دور کعبه می گردیم. مثل پروانه هایی که دور

 گل می گردند! جمعیت موج می زند. کودکان، دست پدر و مادرشان را محکم گرفته اند 

و طواف می کنند. بعد از طواف، پیامبر با صدای بلند می گوید: 

»همگی دو رکعت نماز، پشت مقام ابراهیم بخوانیم.« بعد به سوی کوه صفا می رویم. 

وقتی نزدیک صفا می رسیم پیامبر می گوید: »هفت بار بین کوه صفا

حرکت  او  دنبال  به  ما  و  می افـتد  راه  به  خدا  پیامبر  می کنیم.«  حرکت  مروه  کوه  و   

می کنیم. سپس بقیّه ی اعمال مان را انجام می دهیم.

10

    چه خانه ای! چه شهری!

بیابان ها را یکی بعد از دیگری پشت سر

می گذاریم و شب به مکه می رسیم. 

چه شهر عجیبی! 

شهر ابراهیم و اسماعیل!  

شهر هاشم و عبدالمّطلب و عبدهلل  

شهر پیامبر و  علی و فاطمه )سالم هلل علیهم(

وقت نماز مغرب است. همه به سوی مسجد الحرام

می رویم و نماز مغرب را می خوانیم.

خانه ی کعبه مثل نگین انگشتر می درخشد و ما

دور تا دورش حلقه زده ایم.  

زمانی خانه ی کعبه پر از بت بوده است و  مردم

 در برابر بت ها به خاک می افتادند. 

ولی حاال ما در برابر خدا به سجده افتاده ایم. 
 

23

همه او را می شـناسیم

اشک شوق از چشمانمان می بارد. 

و زیباتر از همیشه غرق تماشای چهره ی تابناک علی)ع( می شویم.

همه او را می شناسیم و همیشه او را در کنار پیامبر خدا دیده ایم. 

علی)ع( ، همان کسی که از کودکی در خانه ی پیامبر بزرگ شد. 

علی)ع( ، همان که همراه پیامبر به غار حرا می رفت. 

علی)ع( ، اوّلین کسی که به پیامبر خدا ایمان آورد. 

علی)ع( ، اوّلین کسی که در کنار کعبه ، پشت سر پیامبر نماز خواند.

علی)ع( ، همان که در شب هجرت فداکاری کرد و در بستر پیامبر خوابید.

علی)ع( ، همان پرچمدار قهرمان سپاه پیامبر. 

علی)ع( ، همان که پیامبر او را برای برادری خویش انتخاب کرد.

علی)ع( ، همان که پیامبر به او فرمود: » تو برای من مانند هارون برای موسی هستی«

علی)ع( ، همان که دریای علم است و کوه ایمان. 

چه کسی جز او این همه ویژگی برجسته دارد؟

بعد از پیامبر چه کسی از او داناتر، شجاع تر، با  ایمان تر و

 مهربان تر است؟

22

دســت علی)ع(! 

                  در همین لحظه پیامبر خدا دست علی)ع( را می گیرد. 

        و تا آن جا که ممکن است باال می برد.

همه شگفت زده می شویم. تاکنون سابقه نداشته است که پیامبر این کار را انجام دهد. 

پیامبر در همان حال می فرماید: » ای مردم! برای سرپرستی شما چه کسی مناسب تر است؟ « 

همه یک صدا فریاد می زنیم: » خدا و پیامبرش بهتر می دانند.« 

پیامبر خدا دوباره همان پرسش را می پرسد و ما همان پاسخ را می دهیم. 

باز برای سومین بار می پرسد و ما برای سومین بار 

می گوییم: »خدا و پیامبرش بهتر می دانند.« 

آن گاه پیامبر خدا می گوید: 

» مَن کُنُت مَواله فَعَلیٌّ مَواله « 

یعنی » هر کسی من موال و رهبر

 او باشم علی)ع( موال و رهبر اوست «

و دو بار دیگر این جمله را تکرار

 می کند : 

» مَن کُنُت مَواله فَعَلیٌّ مَواله « 

» مَن کُنُت مَواله فَعَلیٌّ مَواله «

هزار و چهار صد و بیست و شش سال پیش ده ها هزار حاجی ، دسته دسته به سرزمین کاش در غدیر بودم!
غدیر رسیدند. 

پیامبر خدا که مثل خورشید در میانشان می    د رخشید  برایشان سخنرانی کرد و بعد امیر 

او هستم این علی موالی اوست. «مؤمنان را صدا زد و دست او را در دست گرفت و باال برد و فرمود: » هر که من موالی 
و این جمله ی بی نظیر در دفتر خاطرات زمین و آسمان ثبت شد.

آن سال چند کودک هم آن جا بودند. خوشا به حالشان! کاش من هم در آن جا بودم! 

کاش می توانستم همین الآن مثل کبوتر به سوی سرزمین غدیر پر بکشم و در 
میان آن سرزمیِن دلنشین چند لحظه بنشینم!

پرچم های سبز، سکه های نو ، اسکناس های تا نخورده ، ....
اّما پرنده ی دل من به دنبال کاروان دیگری است.کم کم کاروان های حاجیان هم  از سفر حّج  بر می گردند. 

پیامبر خدا ، امیر مؤمنان ، حضرت فاطمه ، ...کاروانی که مثل کهکشان ، سرشار از ستاره های تابناک بود :
 کاروانی که در یک روز بی نظیر به سرزمین » غدیر« ، رسید.

7

بوی خوشِ ماه حجّ 
آرام آرام، آماده می شویم برای جشن های مثل نسیِم بهار همه جا را پر کرده است. بوی خوِش ماه حج، یعنی ماِه ذی الحّجه،

عید غدیر. 

۶

11

جشن  در مجتمع مسکونی

ال ها برایتان می گویم.«   
ّ
حسن می گوید: »من قّصه ی غدیر را مثل نق

مجید می گوید: »مسابقه برگزار کنیم. مسابقه پانتومیم، طناب کشی ، ...« 

آقای سالمی که خانه اش در طبقه ی پنجم است، کنارمان می آید و می گوید: توی حیاط مجمتع مسکونی مان دور هم نشسته ایم.
»بچه ها! بیایید همکاری کنیم و با کمک هم همین جا جشن عید غدیر بگیریم.«  

ـی کـنیم: »چه پیشنهاد جالبی! « شاد و خندان از جا بلند می شوم: »شعرخوانی با من!« همگی با شادی به هم نگاه م

رضا می گوید: فیلمبرداری با من!

جواد می گوید: »یک نماهنگ قشنگ درباره ی غدیر بسازیم و پخش کنیم.«

مادرم می گوید: »امسال ، در روز عید غدیر توی خانه جشن بگیریم. موافقید؟«
مریم می خندد : »توی خانه ی کوچِک ما ، مگر چند نفر جا می شوند؟!«

جشن در خانه 

پدرم می گوید: »یک جشن کوچِک خانوادگی می گیریم. 

وقتی عید غدیر، بزرگترین عید است چرا خودمان کاری نکنیم.«

یک جشن جالب بگیریم. مامان کیک درست کند. مریم، با کاغذ رنگی هیجان زده می شوم: »عالیه! بَه بَه آرزوی من برآورده شد. 
 خانه را قشنگ کند. من هم برایتان شعر می خوانم.«  

ـوید : »من هم می شوم عکاس مراسم!« بابا می گ
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کودک، جوان، پیر
از وقتی که پیام پیامبر را شنیده ایم آرام و قرار نداریم.
مردم روستاها و مناطق دور و بِر مدینه، همه به مدینه آمده اند.
همگی برای رسیدن روز حرکت لحظه شماری می کنیم.
زیارت خانه ی خدا آن هم در کنار پیامبرخدا، چه سعادت بزرگی!

پیامبر خدا حرکت می کند و همه به دنبال او راه می افتیم.  سرانجام، فرمان حرکت اعالم می شود. 
کودکان هم، دست در دست پدر و مادر البالی جمعیت حرکت می کنند. 

 کودک، جوان، پیر، سوار، پیاده، ...چند هزار نفر هستیم. 

۶

 همه آماده شوید!
چه شور و حالی در مدینه بر پا شده است. 

                               حّج امسال آماده کرده است.  سفرحّج می بندند.  پیامبر خدا همه را برایبسیاری از مردم ، شادمان و ُپر هیجان، باربیا و ببین! 
                                 پیامبر، چند روز پیش به مردم مدینه گفت:

                                  » آن هایی که می توانند به حّج بیایند ، خود را آماده کنند.« 

                                   و نمایندگانی را به روستاها و بخش های دور و بر مدینه فرستاد و

                                     به آن ها گفت: »مردم را برای سفر حّج آماده کنید.«

                                         برای شهرهای دورتر هم نامه نوشت و به پیک های نامه َبر داد.

                                                                      در نامه اش نوشته بود: برای حّج آماده شوید و 

                                                                                                                       به سوی مّکه بیایید.
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خورشید با تمام قامت می تابد و آفتاب ، همه را بی تاب کرده است. این همه انسان زیر این آفتابِ سوزان! چرا؟

هر کسی برای فرار از گرما کاری می کند: 
زیرشان  دارند  هرچه  و  پارچه  بعضی ها  انداخته اند.  سر  روی  را  خود  عبای  گوشه ی  بعضی ها 

انداخته اند تا حرارت زمین داغ آزارشان ندهد. بعضی ها پارچه های نمناک روی سر انداخته اند. 
بعضی ها زیر سایه ی شترها ایستاده اند.

مردم از هم می پرسند: چرا پیامبر این همه انسان را زیر آفتاب سوزان نگه داشته است؟

پیامبِر ما که یک بار هنگام سخنرانی فردی را زیر آفتاب دید و سخنش را قطع کرد تا او

 زیر سایه برود. پیامبِر ما که  از پدر و مادرمان دلسوزتر و مهربان تر است. 
پس چرا ....؟ پیامبر ما که نمی خواهد کسی کوچکترین ناراحتی را ببیند.  

۱۶

همه بیایند   همه بمانند 
 پیامبر خدا می گوید: 

خـود را به ما برسـانند. «» آن هـا کـه جلـو رفته انـد برگردند و آن هـا که عقب هسـتند زودتر 

کـه عقـب برگردند.بـالل حبشـی بـه سـرعت به جلو مـی رود تـا بـه کاروان هـای جلویی اعـالم کند 
ذهن من و خیلی از مردم  ُپر از پرسش می شود : 

ف! در این جا؟ چرا؟ این جا که محل استراحت نیست!  ّ
توق

چرا اصرار دارد که همه یک جا جمع بشویم؟ پیامبر با ما چکار دارد؟  در گذشته کاروان های حاجیان در این جا توقف نمی کردند!

این جا اصرار فراوان که مردم بمانند. آن جا تأکید فراوان که مردم بیایند.  مدینه هم که بودیم پیامبر تالش بسیار کرد که خیلی ها به سفر حّج بیایند. 
چرا؟
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Story of Muhablah for chil-
dren
Ibrahim Hassan Beigi’s book is 
“The Invitation of a Man Whom 
Say the Truth!” story of this book 
is narrated from the language of 
one of the three Christians who 
came to the Prophet on the day of 
Muhablah. 

I was afraid of fear. We felt the 
great danger of our hearts and the 
Christians of the Najran past.
That day we were in danger. But 
we should clarify our duty to 

the religion of Muhammad. I wanted to believe in him and his 
religion. But the Archbishop refused, saying: “Now that we are 
certain that you are the Messenger of Allah, but we are not ready 
to accept your religion for the time being to return to our city and 
consult.”
We signed the contract with the Prophet of God to pay the tax to 
the Islamic government that day, and we returned to the Najran, 
but I was not calm afterward. It was as if I had left something 
in Medina. Every time I thought about it, my heart would 
squeeze. I was blaming myself that I had seen the Messenger 
of the Apocalypse and did not believe him. This worry and the 
pressure of a fish did not last long; I and a group of other Najran 
Christians went to Medina to believe in the religion of the 
Prophet Muhammad (PBUH & HP).
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6

اولین بار بود که به محل 

پرستش مسلمانان وارد 

می شدیم. جایی کوچک، با 

کف پوش هایی از حصیر خرما 

و منبری چوبی در کنار یک 

محراب. همین! بدون هیچ 

تزئین و تجمالتی که ما در 

کلیسایمان داشتیم. شاید 

همین سادگی و راحتی 

بود که ما را 

خجالت زده 

کرده بود. و من 

فکر کردم چه خوب شد 

که با لباس های فاخر به این 

مالقات نیامده ایم. 

ما را به داخل مسجد بردند. 

گفتند؛ رسول خدا به زودی 

خواهند آمد. علی، 

ما را به طرف محراب 

برد و کنار منبر در 

باالی مجلس نشاند. 

زیاد طول نکشید که چند نفری 

وارد مسجد شدند. جلوی آن ها 

پیرمردی بود که لباس سفیدی 

5

جوان اسمش علی بود. 

پسرعمو و داماد محّمد؛ که 

مسلمان ها به نشانه ی احترام 

به جای »محّمد« به او رسول 

خدا می گویند. اسقف اعظم 

نگاهم کرد. سرم را به او نزدیک 

کردم و آهسته گفتم: اگر 

چنین است برگردیم و 

لباس های ساده تری 

بپوشیم!

کشیش بزرگ راضی 

به این کار نبود. 

اّما مجبور بودیم 

برگردیم و همان لباس های 

ساده ی سفرمان را به تن کنیم. 

ی همین 
ما فکر می کردیم حتّ

مقدار لباس های فاخر و طال و 

جواهر آویزان به آن، در مالقات 

با پادشاه مسلمانان کم و ناچیز 

است. اّما برای ما معلوم شد که 

این مرد با بقیه پادشاهان 

فرق دارد.

14

اسقف گفت: »از کجا معلوم است که این مرد همان فرستاده ی خدا 

باشد؟«

گفتم: »مگر آیاتی که خواند را نشنیدید؟ کالم او هیچ شباهتی به کالم 

یک انسان بیابان گرد عرب نداشت.«

اسقف سکوت کرد و سرش را به زیر انداخت. فکر می کردم قانع شده 

است، اّما پس از گذشت چند دقیقه سرش را بلند کرد و گفت: »من 

نمی پذیرم. اّما شما در پذیرش دعوت او مختارید.«

آن شب کسی مخالفتی با اسقف اعظم نکرد. هر چند من دلم 

13

که دست کشیدن از دین اجدادی و پذیرفتن دین جدید کار ساده ای 

نیست. ما فرصت می خواهیم تا در این باره بیشتر فکر کنیم.«

محّمد این فرصت را به ما داد و گفت تا هر وقت که دوست داریم در 

مدینه بمانیم.

آن شب بحث هایی بین ما در گرفت. اسقف حاضر به پذیرش دین 

محّمد نبود. گفت: »چگونه دست از دین اجدادی خود بکشیم و پیرو 

دینی تازه بشویم؟«

گفتم: »دین اجداد ما قبل از مسیح، همان دین یهودیان بود. پس 

آن ها چگونه به عیسی مسیح ایمان آوردند؟ از طرفی مگر در انجیل 

به آمدن پیامبر آخرالزمان بشارت داده نشده 

است؟«

4

قرارمان در مسجد بود. عبادتگاه 

او و پیروانش. جایی مثل 

کلیسای خودمان. جای تعجب 

داشت که چرا در مسجد؟ 

مگر آنجا پرستشگاه خدایش 

نبود؟ بعدها  فهمیدیم که 

پایگاه حکومتی او هم همان 

مسجد محقر و کوچک است؛ 

دیوارهایش از سنگ و گل 

ساخته شده بود و سرپناهش از 

چوب و برگ درختان نخل!

اسقف، لباس سیاهی پوشیده 

بود، با صلیبی طالیی آویخته بر 

گردن و کالهی جواهر نشان بر 

سر. ما هم به عنوان بزرگ نمایی 

و افتخار، هر زیورآالتی که 

داشتیم را به خود آویزان کرده 

بودیم، جوری که از کوچه های 

باریک مدینه که می گذشتیم، 

مردم با کنجکاوی به ما نگاه 

می کردند. 

مقابل مسجد که رسیدیم، 

گروهی به استقبال ما آمد. حاال 

دو گروه روبروی هم ایستاده 

بود. ما؛ که لباس های فاخری به 

تن داشتیم و آنها که لباس هایی 

ساده اّما تمیز داشتند. مردی 

جوان و خوش سیما، که صدای 

مالیم و آرام بخشی داشت، جلو 

آمد. اول خوش آمد گفت، و بعد 

از ما خواست پوشش ساده تری 

داشته باشیم، چون رسول خدا 

دوستدار مردمان ساده زیست 

است، و بر خالف سایر حاکمان 

از تجمالت خوششان نمی آید. 

گفت اگر می خواهید ایشان از 

شما استقبال کنند، این طالها 

و تجمالت را بگذارید کنار، و با 

ظاهری ساده به حضور ایشان 

برسید.

20

می شد. خودم را 

سرزنش می کردم که 

من پیامبر آخرالزمان را دیده بودم 

و به او ایمان نیاورده بودم. این نگرانی و فشارهای روحی یک ماهی 

بیشتر طول نکشید؛ من و جمعی دیگر از مسیحیان نجران راهی 

مدینه شدیم تا به دین پیامبر خاتم ایمان بیاوریم.

19

محّمد که انگار از تصمیمی که ما گرفته بودیم خوشحال شده بود، 

تبسمی کرد و گفت: »پس گوش کنید چه می گویم؛ عذاب الهی 

سایه ی خود را بر سر شما بزرگان نجران گسترده بود. اگر مباهله 

می کردید در آتشی می سوختید که دامنه ی آن سرزمین شما، نجران را 

نیز با خاکستر یکسان می کرد.«

من از ترس داشت نفسم بند می آمد. احساس می کردیم چه خطر 

بزرگی از بیخ گوش ما و مسیحیان نجران گذشته است.

آن روز ما از خطر جستیم. اّما باید تکلیف خود را با دین محّمد روشن 

می کردیم. من دلم می خواست به او و دینش ایمان می آوردیم. اّما 

اسقف اعظم نپذیرفت و گفت: »با این که اینک بر ما یقین حاصل شد 

 آمادگی پذیرش دین شما را 
ً که فرستاده ی خدا هستی، اّما ما فعال

نداریم تا به شهر خود برگردیم و مشورت کنیم.«

ما آن روز برای پرداخت مالیات به حکومت اسالمی با رسول 

خدا؛ پیمان نامه ای امضا کردیم و به نجران برگشتیم، اّما 

من پس از آن آرام و قرار نداشتم. انگار چیزی را در مدینه جا 

گذاشته بودم. چیزی که هر وقت به آن فکر می کردم قلبم فشرده 

2

و من گفته 
بودم: »ما به 

دینمان پشت 
نمی کنیم جناب 

نزدیک مالقات کنیم و بعد اسقف گفت که باید با او از به سوی او می رویم«.ادعای او و حس کنجکاوی خود اسقف! ما برای روشن شدن 

بیشتر فکر و مشورت 
کنیم و تصمیم 

بگیریم. و چنین 
شد که ما به شهر 

مدینه رفتیم؛ 
نفره از بزرگان و پیروان عیسی گروهی شصت 

مسیحعلیه السالم.

1

پیامبر خدا برای کشیش بزرگ ما که به او اسقف هم می گوییم، 
نامه ای نوشته بود:

»به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این نامه ای است از محّمد 
ف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد  ُ

ُسق
رسول خدا، به ا

و ستایش می کنم و شما را از پرستِش بندگان او به پرستش خدا 
دعوت می نمایم. از شما می خواهم از زیر فرمان بندگان خدا خارج و 

در والیت خداوند وارد شوید. در غیر این صورت چون شما تحت نفوذ 
دهید تا ما از جان و مال شما دفاع کنیم.«سرزمین حجاز و حکومت اسالمی هستید، به این حکومت مالیات 

گفته بودم: »بهتر است به مالقاتش برویم و با او مذاکره کنیم.«
اسقف اعظم گفت: »چه لزومی دارد به دیدن این مرد برویم؟ جواب 

نامه اش را می دهیم و خالص!« و من که درونم حِس شیرینی 
جوشیدن گرفته بود، گفته بودم: »شاید ادعای او راست باشد. او 

پیروان زیادی دارد. بر تمام سرزمین حجاز حکومت می کند. نه تنها 
همه می دانیم چه قلب های سختی دارند.«بر آب و خاک، بلکه بر قلب های مردمان بادیه نشین، که 

کشیش بزرگ گفته بود: »او ما را به پیروی از دین خود فرا خوانده. 
چگونه ما به دین ششصد سالۀ اجدادمان پشت کنیم و پیرو دین او 

بشویم؟«
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گمراه شده بودند و بسیاری را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف 
شدند، پیروی نکنید. از بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داوود 

وعیسی بن مریم لعنت شدند، و این لعنت پاداش عصیان و تجاوزشان 
بود.

دشمن ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آورده اند یهودیان و 
مشرکان را می یابی، و مهربان ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان 

آوردند کسانی هستند که می گویند ما مسیحی هستیم، زیرا بعضی از 
ایشان کشیشان و راهبان هستند و آن ها سروری نمی جویند. بگو ای 
اهل کتاب، بیایید از آن کلمه ای که مورد پذیرش ما و شماست پیروی 
کنیم؛ آنکه جز خدایی را نپرستیم و هیچ چیزی را شریک او نسازیم و 

بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به پرستش نگیرند، اگر آنان 
روی گردان شدند، بگو شاهد باشید که ما مسلمان هستیم.

مثال عیسی در نزد خدا چون مثال آدم است که او را از خاک آفرید و به 
آیات و اندرزهایی حکمت آمیز است.«او گفت موجود شو؛ پس موجود شد. این هایی که بر تو می خوانیم از 

انگار محّمد تیر خالص را زده بود. آنچه می گفت در رّد دین ما بود. 
چیزی گفته بود که ما پاسخی برای آن نداشتیم. من به اسقف اعظم 

نگاه کردم و او هم به من خیره شده بود، با ترس و اضطراب. لحظه ای 
به سکوت گذشت. در نهایت اسقف به حرف آمد و سکوت سنگین و 
تحقیرآمیز ما را شکست و پرسید: »یعنی آنچه خواندید کالم وحی 

بود؟«
ایمان بیاورید و از پرستش غیر خدا بپرهیزید.«محّمد سرش را به آرامی تکان داد و گفت: »بله. این کالم خدا بود. پس 

خودم را به اسقف نزدیک کردم و آرام گفتم: »به نظر شما حاال چه 
کنیم؟«

16او به جای این که جواب مرا بدهد رو به پیامبر گفت: »به ما حق بدهید 

وحدانیت دین شما بر ما مسلم شما داشتیم ما را قانع نکرد و به اوگفت: »گفتگویی که با محّمد رفتیم. اسقف اعظم رو فردا پیش از ظهر به دیدن کسی در میان نگذاشتم بیندیشم. این فکر خود را با دین اسالم بیشتر بشنوم و در مدینه بمانم و درباره ی می خواست مدت بیشتری 
پرسش گرانه ای به من انداخت. با این حرف، اسقف اعظم نگاِه دروغگو را مجازات کند«.اهل کتابیم. از خدا بخواهیم که است مباهله کنیم. چون هر دو هم مرسوم بود. او گفت: »بهتر او پیشنهادی داد که بین اعراب محّمد نخواهد داد. در نهایت کوتاه نخواهد آمد و تن به دین که اسقف لجاجت می کند و تا آن را به زبان آورم. پیدا بود شده بودم .اما تردید داشتم اثبات کند. من تا حدودی قانع کرد حقانیت دینش را بر ما محّمد دالیل دیگر آورد و سعی نشد.«

 راضی از مسجد عصر این کار را انجام دهیم. محّمد اعالم کرد و قرار شد فردا گفتم. او موافقت خودش را به مباهله. همین را به اسقف اعظم دین خود ایمان داریم چه باک از فکر کردم وقتی ما به حقانیت مباهله را می دانستم چیست. من چه می توانستم بگویم! 
ً
ما نیز در مقابل آن ها ایستاده و همراهانش در یک طرف و خارج از شهر رفتیم. رسول خدا مباهله به زمین مسطحی در فردا عصر همه برای مراسم هر بار پشیمان شدم.کشیشمان در میان بگذارم. اّما چند بار خواستم موضوع را با چه بالیی بر سر ما می آید؟ اّما اگر حق با محّمد باشد چه؟ که ناحق بود نفرین می کردیم، مراسم مباهله، هر کسی را خطرناکی کرده باشیم. باید در می کردیم ممکن است ما کار دلشوره هایم شروع شد. فکر بیرون آمدیم، اما از سِر شب تقریبا

بودیم.
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اطمینان دارد که باکی از عذاب این قدر به حقانیت خودش خانواده اش آمده است؟ یعنی بود، از خودم پرسیدم آیا او با و دو پسربچه. خیلی عجیب علی بود به همراه یک زِن جوان از همراهانش را شناختیم؛ او شد و مقابل ما ایستاد. یکی جمع کوچکی از همراهان جدا رفتیم. محّمد نیز به همراه من و اسقف چند قدم جلو 
آورده اید؟ می توانستید به خانواده ی خود را به همراه به محّمد گفت: »چرا شما کردند، اسقف اعظم خطاب وقتی به ما آن ها را معرفی الهی ندارد؟

شود که من براستی فرستاده من و دینم شک دارند ثابت مسلمانان که هنوز به حقانیت آورده ام تا بر شما و  برخی از عزیزترین کسانم را با خود ستودنی پاسخ داد: »من محّمد با اعتماد به نفسی تنهایی بیایید.«
خدایم.«

ابوحارث. من از عاقبت این کار گفتم: »چنین نکنید جناب اسقف به من نگاه کرد. آنچه را که باید از خدا بخواهید!«گوش رسید که گفت: »اول شما مشخص بود. صدای محّمد به اضطراب و نگرانی در چهره اش نگاهی به جناب اسقف انداختم. باختن برای ما بیشتر بود.قمار بزرگی می زدیم که احتمال باشد چه؟ ما داشتیم دست به ممکن بود بیفتد؟ اگر حق با او بر دلم می نشاند. چه اتفاقی را دگرگون می کرد، و ترس را این سخن محّمد داشت حالم 
 راستگوست.«گفته بود خانواده اش را با خود می گفتند که اگر محّمد دروغ مباهله مخالف بودیم، و بیشتر مشورت کرد. بیشتر ما با ادامه جمع خود رفتیم و اسقف با آن ها اسقف دستم را گرفت و به میان می ترسم.«

ً
شما مباهله نمی کنیم.«اسقف گفت: »ای محّمد. ما با ما به نزد محّمد برگشتیم. نمی آورد. او قطعا
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The story of the meeting of 
the Supreme Leader of the 
Revolution and fashion? 
With the sons of the nuclear 
martyrs
The book “A Delicious Bow” tells 
a story of the visit of the Supreme 
Leader to the child’s son Armita, 
the child martyr Rezainejad. This 
story is narrated from the language 
of Armitta.
I wish that the children of the 
martyr Emad and all those who 
had been martyred with them 
would have a Baba’i, like a leader. 
I’m sure Babaei can love us all and 
weave the hair of us all; I, Armita 
and all the kids who have gone 
through a very important mission. 
So happy kids like that, both of us. 
Even Baba is laughing at the photo frame. I know my dream is 
easy for me.
Another book, “Babay in the frame”, narrates the visit of the 
Supreme Leader of the Revolution and the family of the martyr 
Alireza Ahmadi, which is narrated from the language of Alireza.
I wish that the children of the martyr Emad and all those who 
had been martyred with them would have a Baba’i, like a leader. 
I’m sure Babaei can love us all and weave the hair of us all; I, 
Armita and all the kids who have gone through a very important 
mission. So happy kids like that, both of us. Even Baba is 
laughing at the photo frame. I know my dream is easy for me.
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و  نداریم  برق  دیگه  اون وقت  »تازه  می گوید:  هم  بعد 

تلویزیون کارتونای قشنگ پخش نمی کنه. از اون بدتر حتی دیگه 

که  کیای خوشـمزه هم نمی تونیم داشته باشیم«. به خاطر همین می گویم  خورا

کارتون؛ فقط دوست دارم او پیشم باشد. کی می خواهم نه  کاری بلد است. اما من نه خورا بابایی همه 
گر قبول می کنم برود به خاطر بچه هاست.  ا

یا مریض  بگیرد  گریه ام  به بابایی زنگ می زنم. هروقت  آن  با  که همیشه  اسرارآمیز دارم  تلفن  من یک 

باشم، سریع به بابایی زنگ می زنم و با هم حرف می زنیم. هر وقت هم خانه باشد و من مریض بشوم، 

کند. او هم از غصه مریض می شود و مامان مجبور می شود هر دو تایمان را پاشویه 

گر بابایی نباشد، کی به  بابا به خاطر خوشحال بودن بچه های مریض و آدم های فقیر شهید شده. ا

کار می کند که بچه های کوچولو زود خوب بشوند. جای او با آن همه دستگاه های گنده 

کتاب می خوانم  گر مدرسه بروم و یاد بگیرم بنویسم بابا، آن قدر مثل بابا  من هنوز مدرسه نرفته ام اما ا

کسی بلد نیست.  که هر  کارهایی  کنم.  کارهای سخت سخت بکنم و بچه های بی مو را خوشحال  تا بتوانم 

که بروم مدرسه یادم برود بابا  که یاد بگیرم بنویسم بابا. می ترسم تا وقتی  فقط سختی اش این است 

چه شکلی بوده. وقتی آدم نداند یک چیزی چه شکلی است، چطوری می تواند نوشتنش را یاد بگیرد. یک 

که بابایی شهید شده و رفته آن  که حاال  که باعث می شود غصه ام بگیرد این است  چیز دیگری هم 

باالباالها پیش خدا، من بدون بابایی چی کار کنم. با کی بروم پارک. با کی حرف بزنم. 

بابا که عکس رهبر را روی دیوار زده بود، حتمًا خیلی دوستش داشته. یعنی او می تواند به جای بابایی 

بغلم کند، یا هر وقت غصه ام گرفت به حرف هایم گوش کند. موهای او خیلی سفیدتر از بابایی است. 

تازه دستش هم کمی می لرزد. اما وقتی بغلم کرد چشم هایم را بستم و فکر کردم بابایی است. االن هم 

دوباره می روم و لپش را بوس می کنم. مامان می گوید: »علیرضا خیلی خجالتیه. این مدت اولین باریه 

که از اتاقش بیرون اومده و توی همچین جمع هایی بوده. با شما خیلی راحته«.

����� درد �� ���د.  از آن و�� ����� د���ان از �� ��ال �� ����. و��� در��ره آن ��ز ��ف �� ز��، 

�� ����ن  ����م  ���� و ��� دو�� دارم ����� ����. ا�ن �� �� �����  ��� ��ا�� ��ف 

��� آدم ��ی ���� �� ��� ��ه ا��. ���ً� دو��ره �� ��ا��� ������: «�� �� از  ���� ��� �� ز��. ا�ن 

���� از ��� ��� ����� ����� ��� ������؛ از در و د��ار ���� و ���  ا�ن ��ز ��ا��ن ���؟» و ��و� 

����م. او�� �� ��ا��� ��دم را  �� ��زه  ��اد ر��� ���� و ����� ����. �����ً� ا�� ��ی د����� 

�� ���ز ���� ��ب ��� ����� ����  �� ����؛ �� ��� و د��. ��ی د��غ ��  ����. ���� ���ی 

را ���� ��ی  ��دم، ��دم  �� ��دم ���  را ����. ���ش  �� ���� ���ارم و ��� �� د�� و ������ 

د����� �� ����.

آر����ی د����� را �� ����� �� د��. �� د�� ����� �� ���: «ا�� ��ی آ��، ��� �� ���.» 

�� ����: «��� ��� �� ���� �� ����� �� د���ش راه ��ه.» �� ��ا�� ����� ���� ��ل �� ��ا�� ����م 

����د. ������  ��� اش   ���� ��  ��  ،��� ���ا  را  و ������ اش  ���دد  را   ��  ��� ���ا��   ��

�� ���د و �� ����: «������ ���� ������، از ز���� ��م ��ی ��ه.»

��� �� ������ �� ����� د��� �� ���، از ��دم. ا�� ��ر ��ا�� ��ل �� ���  و ��� �� ������ 

���ن �� د�� و �� ����: «ا�� ��د��». ����م ا�� ������ �� ������ را دو�� دارد، ��ن 

د�� �� ��� �� ������ و �� ����: «�� ����ی ����ی». ����ن �� در ��اب �� ����: «����م 

.«���� ����ه  ����ی آر���� �و ���� دو�� دا��، �� ���� ���� آر���� ��� ذاره ������ 

گفت. چون تا  کی میاد؟«»بابایی رفته مأموریت«. این را مادربزرگ  که »بابایی  گفته اند.حاال هزار دفعه من پرسیده ام  هر دفعه هم مامان و مادربزرگ همین را 
گفت: »خدا  و  باشم  که من هم سن خودش  انگار  کرد.  بغلم  امروز یک جور دیگری  بابابزرگم 

بابایی را فرستاده یک مأموریت خیلی مهم«. حتمًا کار خیلی خیلی مهمی بوده که خدا بابایی 
کاری بلد است. کرده. چون بابایی خیلی باهوش است و همه چیز را می داند و همه  را انتخاب 

که برمی گردد آن قدر با هم  کم خانه می ماند. اما هر وقت  بابایی خیلی مأموریت می رود و خیلی 
گریه می کنم، بابایی  که چند روز نبودنش را فراموش می کنم. وقتی هم برای رفتنش  بازی می کنیم 

که توی بیمارستان هستند و به دستشان ُسرم وصل  کله های بی مو نشانم می دهد  با  کلی بچه  عکس 

کار این بچه ها مریض می مونن و باید همیشه آمپول بزنن«. گر من نرم سر  شده. بابایی می گوید: »ا

که خانه ی   امروز قرار است مهمان بیاید. نه خاله و عمو و دایی و عمه. همه ی  فامیل ها چند روز است 

من دلم می خواهد توی اتاقم باشم.ما هستند. بچه ها همه ی  اسباب بازی هایشان را به من می دهند و هر چیزی بگویم زود قبول می کنند. اما 

اصاًل  روزه  چند  این  که  مامان  ندیدمش.  حاال  تا  اما  می شناسم  را  بیاید  است  قرار  که  مهمانی 

کنار عکس  که  را نشانم می دهد. عکسی  بابابزرگ عکسش  نمی خندید حاال خوشحال است. 

که  کنار عکس باباست.بابا روی دیوار است. می گوید: »قراره رهبر مهمون ما باشه«. من خوشحال می شوم؛ چون از وقتی  یادم می آید عکس رهبر، 

که می رسند همه می روند جلوی در. به عکس روی دیوار نگاه می کنم. بابابزرگ راست  گفته خودش است. اما موها و ریشش سفیدتر شده.مهمان ها 
لبخند  رهبر  کنم.  تا سالم  مرا می برد جلو  همه سالم می کنند. مادربزرگ 

که عکسش سمت می زند؛ درست مثل توی عکس؛ مثل بابایی که دندان هایش  شهید دیگر عکس باباست و اسمش عماد است معلوم است. مثل همان شهیدی  و  است  لبنانی  می گفت  بابا  شده و خدا او را برده پیش خودش.و 

��ا��� ا�� ����، �� ����  �� ��� �� ����ن آ��ه ا�� و ا��� را  ا������ 
���� ��ن ���� ��ق دارد. آ��� ��د ���� ��د، و�� ا���� ��� ���� ���. 

از  ��دن �����ن �� ا���.  ���ی  ��د  ا���� ���  و  ���ی �� ��د��   �� �� آ��� ����� 
�� ���� دا����� را ���ی ��� �� و ����ن �� ���� زد��،  ���ی 

 .���� ��ا���  دو��  را   ������  ����  ���  �� ��ا   ��� ��  ��� ��دم   �� ��ز  ��� را اذ�� ���ده ��د.��   ��  ������

 ���� د�����  ��ی   ��  ��� دا��.  دو��   �����  ����  ����  .���� �����  ��  ��� ��ا��   ��

���� ��، ����ی ����ش را �� �� ���. ���� دا��ـــ�ش ������ را  آر��ـ�ـــ�ی د��ـ��� 
���� دو�ــ� دا��. ����� ��دش ������ را ���� �� زد و �� ����. د���ز ر��� ���ی آ��� �� ��دم 

���ا�� ������ را �����. ���� از ا�� �� ��� ��دم ������ را �����. د�� ��ای د�� ��ی ������ 
 ��� ��� ���. د��� ��� ��ا��   ���� �� ������ را �ـــ�ازش �� ��د. د�� ��ا�ـــ�  ��� ��ه 

.��� از ���� ������ را ���� 
�� ���� از آن ��� ����� و �����ل ��د؛ از ��ی  ����� ام را ������ �� ��� 

��ب ��� و ��� ����� ����. �� و�� ����� �� ���، ��ب ��� ���� 
��� ���ر ��� ��� ا�� ������� ����� ���� را  �� ���� و ����� �� ز��.را �� ���ه �� ���. 

����� درد �� ���د.  از آن و�� ����� د���ان از �� ��ال �� ����. و��� در��ره آن ��ز ��ف �� ز��، 

�� ����ن  ����م  ���� و ��� دو�� دارم ����� ����. ا�ن �� �� �����  ��� ��ا�� ��ف 

��� آدم ��ی ���� �� ��� ��ه ا��. ���ً� دو��ره �� ��ا��� ������: «�� �� از  ���� ��� �� ز��. ا�ن 

���� از ��� ��� ����� ����� ��� ������؛ از در و د��ار ���� و ���  ا�ن ��ز ��ا��ن ���؟» و ��و� 

����م. او�� �� ��ا��� ��دم را  �� ��زه  ��اد ر��� ���� و ����� ����. �����ً� ا�� ��ی د����� 

�� ���ز ���� ��ب ��� ����� ����  �� ����؛ �� ��� و د��. ��ی د��غ ��  ����. ���� ���ی 

را ���� ��ی  ��دم، ��دم  �� ��دم ���  را ����. ���ش  �� ���� ���ارم و ��� �� د�� و ������ 
د����� �� ����.
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Mozhdeh Gol: The stories of the life of the fourteen 
innocents? Ah?
The book of “Mozhdeh Gol” contains short stories from fourteen 
infidels (PBUH) for a child and adolescent age group, recently 
published by Mahmoodpour Vahab and Majid Mullah Moham-
madi. This collection introduces children and teens to the life of 
the fourteen innocent (PBUH) in the most part of the story. Each 
volume of this collection contains ten short stories from every 
infallible one.
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Fourteen Infinite For Children
This collection contains a brief history of the life of the fourteen 
infallible (Ali) for the child’s age group, which summarizes the 
children with the corners of the history and life of each innocent 
imam.
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Education for Alliance and 
Co-operation with Children
Teaching religious concepts and 
lifestyles for children sometimes 
needs to be expressed indirectly, 
indecently, and allegorically. Such 
as teaching social concepts that the 
child does not even have an under-
standing of. One of these concepts, 
which has a social continuity and 
all religious trails and values, is the 
subject of the unity and integrity 
of Muslims and people against external threats and enemies. To 
the extent that God in verse 60 of Surah Al-Anfal orders people 
to unite and equip themselves against the enemy to frighten this 
enemy’s behavior and enemy of God; ٍه َو ِمْن ِرباِط ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ

َ
وا ل

ُ
ِعّد

َ
 َو أ

ُمُهْم َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْی ٍء فی  َسبیِل اهَّلِل
َ
ُموَنُهُم اهَّلُل َیْعل

َ
ُکْم َو آَخریَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعل َخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدّوَ اهَّلِل َو َعُدّوَ

ْ
 ال

ُموَن
َ
ْنُتْم ال ُتْظل

َ
ْیُکْم َو أ

َ
 ِإل

َ
 The book “Shark Shape” is written with a view .ُیَوّف

to educating the child and paying attention to the issue of unity. 
Under the sea, the fish have a good life, but they find the eight-
point who harasses them every day and even eats them. Until the 
mind reaches the smallest fish and makes the fish save. 

Octopus arrived at the fish’s place. It’s a great and strange shark. 
Very scared and ran away.
He went to the fish and said with a laugh, “Ah your neighbors! 
Ah, friends! Octopus was afraid and went. “
From then on, Octopus did not dare to hurt the fish. Fish also 
learned to always be together to have a better life.
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اّ�� �� ��ز �� ��ـ� ��ی ����ـ� �� آ�� و ���� �� �و اذ�� 

رد.
ـــــ�

�ـــ
ــ� 

 را �ــ
 از آن ��

�� ��د و ����

اّما هر روز یک هشـت پای بدجنـس می آمد و ماهی ها رو اذیت 

خــــــــورد.
مــــی 

 را 
ی از آن ها

می کرد و خیل

ماهی کوچـــولو به طرف ماهـــی ها رفت و با خنده 

ت: »آهای همسایه ها!  آهای دوستان!

گف

هشت پا ترسید و رفت.«

در ���� ای از د���، ���� ��ی ���دی ز���� �� ��د��. آن �� �� را 
دو�� دا����. �� �� ���ی �� ��د��، ����� �� ��د��، ��� در آرا�� و

������� ز���� �� ��د��.

���� ���ع، �� ��ف ���� ی ��� �� ر��. داد زد:
 «آ�ــــــــــــــــــــــــــــــــ�ی �ـــــ�ــــــــــــــــــــ� �ـــ�! 

ا�� �ــــ�أت دا�ی ��� �ــ� را ���ـــــــــــــ�!» 

ماهی شجاع، به طرف خانه ی هشت پا رفت. داد زد:
 »آهــــــــــــــــــــــــــــــــای هـــــشــــــــــــــــــــت پـــا! 

اگر جــــرأت داری بیا مــن را بگیـــــــــــــر!« 

ت پا از خواب بیدار شد و ماهی کوچولو را دید.  با خودش 
هشـــــــ

ت این ماهی کوچولو شاید خوشمزه باشه. ماهی کوچولو 
گف

تند تند شنا کرد و به طرف خانه ی خودشـــــان رفت. 

ت پای گرســـــــــنه هم همین طور دنـــــبال 
هشــــــ

ماهــــــــی کــــــــوچــــولو مــی رفــت.
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Hearts of the Bigger and Help
The story of the kids of a class who do not have all the teacher’s 
air and their teacher’s displeasure with their behaviors! Children 
who do not respect their teacher’s status and respect and do not 
hear from him. Then with a problem, another teacher is not at 
their disposal! What do babies do now? Yes, they decide to go for 
their own teacher. This book reminds the concept of the need for 
the guardian and the need for proper treatment with the guard-

ian and indirectly, but the Imam 
and the children remind him that 
if he does not have to go to him. 
However, some of the equations in 
the story space are different. But 
the principle is the relationship 
between people and their leader...

The kids were blown away saying 
that the teacher was angry at you 
because you knocked at the tail. 
The cold also told them that all of 

you mistreated the teacher.
The teacher’s depression lasted for a few days. Even one or two 
times got together. All the kids were upset and, of course, polite 
and calm. On the way home, glasses told the mice that her sister 
was a student of psychology and said that she had been depressed 
from her children. The kids got very upset. They discussed them 
together. Each one missed the teacher’s throat at his friend’s neck 
and said that you had a teacher’s illness. “It does not make any 
sense,” Kepple said. Each of us in the classroom has unhealthy 
behaviors. Instead of discussing, we need to think about 
something. “
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آن معلـِم شـاد و شـنگوِل چنـد روز پیـش 

خبـری نبـود. حتـی راه رفتنـش هم آهسـته 

شـده بود. 

عینکـی  بودنـد.  نگـران  بـچــــه ها  همـه ی 

گفـت کـه خواهـرش گفته بـرای معالجه ی 

معلـم، بایـد او را هـر طور شـده شـاد کنید 

و دلـش را بـه دسـت آوریـد. بـا پیشـنهاِد 

دم باریـک، بچه هـا تصمیـم گرفتنـد، بـرای 

معلـم جشـن تولـد بگیرنـد.

روز بعـد دیکتـه داشـتند. معلـم رنگـش پریـده بـود. بـا بی حالـی، یکـی دو خـط 

را خوانـد و بعـد بـه سـرمایی گفـت کـه از روی کتـاب بخوانـد تـا بچه هـا بقیـه ی 

دیکتـه را بنویسـند. خانـم معلـم یکـی دو بـار هـم از کالس رفـت بیـرون. دیگـر از 

در راه، گـوش دراز صـدای پـای گربه هـای راهـزن را شـنید. بقیـه را باخبـر کـرد و قایـم شـدند. با 

شـالگردن سـرمایی از بلندی عبـور کردند. 

خوشـخواب هم هر طور شـده به خاطر معلم با آن ها آمد ولی در راه خوابش  برد. دم دراز 

مجبور شـد قسـمتی از راه کولش کند.

عینکـی وقتـی می خواسـت از رودخانـه رد شـود داخـل آب افتـاد ولـی دم دراز بـا دمـش و بـه 

کمـک دوسـتانش او را نجـات داد.

کپـل بـا خـودش گـردو آورده بـود و در راه 

وسوســـه می شـد کـه بخـــــورد، ولـی جلـوی 

شکمــــش را گرفـت و فقـط همـه میوه های 

دیگـران را خـورد.

باالخره خسته و کوفته به شهر رسیدند. 

پرستار در را باز کرد. یک نی نی موش بغلش بود.

پرسـتار، نـوزاد را بـه مـادرش، کـه خانـم معلـم بـود، داد. خانـم معلـم گفـت: 

»همـه چـی زیـر سـر ایـن نیم وجبـی بـوده اسـت.« همـه زدنـد زیـر خنـده  و 

از دیـدن بچـه ی خانـم معلـم خوشـحال شـدند. 

و  اتـاِق جشـن شـدند  وارد  کـه  بعـد  ولـی 

نزننـد.  لبخنـد  نتوانسـتند  دیدنـد،  را  نـوزاد 

بعـد همـه بـا هـم، کیـک و شـیرینی خوردنـد 

و یـک عکـس یـادگاری زیـــبا گرفتنـد.

بچه هـا بـه سـرمایی گفتنـد کـه معلـم از دسـت تـو عصبانی اسـت چون تو 
خانـم معلـم را اذیـت کرده اید.ُدِم دم باریـک را کشـیده ای. سـرمایی هـم بـه آن هـا گفـت کـه همـه ی شـما 

افسـردگی معلـم چنـد روز بـود کـه ادامـه داشـت. حتـی یکـی دوبـار حالـش بـه 

هـم خـورد. همـه بچه هـا ناراحـت شـده بودنـد و البتـه مـوّدب و آرام. در راه خانـه، 

عینکـی بـه موش هـا گفـت کـه خواهـرش رشـته ی روانشناسـی می خوانـد و گفتـه 
اسـت کـه خانـم  معلـم از دسـت بچه هـا بیمـارِی افسـردگی گرفتـه اسـت. بچه هـا 

خیلـی ناراحـت شـدند. آن هـا بـا هـم بحثشـان شـد. هـر کـدام ناخوشـی معلم 
را بـه گـردن دوسـتش می انداخـت و می گفـت کـه تـو باعـث بیمـارِی معلم 

شـده ای. باالخـره کپـل گفـت: »ایـن کارهـا فایـده ای نـدارد. هـر کـدام 
از مـا در کالس، رفتارهـای غیرموشـانه ای داشـته ایم. بـه جـای 

جـر و بحـث بایـد فکـر چاره ای باشـیم.« قرار شـد عینکی راه 
بگوید.درمـان را از خواهـرش بپرسـد و فـردا بـه بچه هـا 

فردای آن روز بچه ها زودتر آمدند و مشغول تزیین کالس شدند. برف شادی 

و فشفشـه و کیـک  آورده بودنـد. هدیه هایشـان روی میـز معلـم چیـده شـده بود. 

کپل مشق های برادرش را با زحمت نوشته بود و گردوهای خودش و برادرش 

را بـا پنیـر تـازه آورده بـود برای معلم. او برای اولین بار در زندگی اش، صبحانه، 

نـان خالـی خـورده بـود. خـودش را سـرزنش کـرده بـود تـا رسـیده بـود بـه 

مدرسـه. بچه هـای دیگـر هـم هدیـه آورده بودنـد. گل مـوش، یـک کیـف 

نارنجـی بـا گیـره طالیـی آورده بـود؛ روی آن، گلبرگ هـای زرد دوختـه 

ایـن کیـف، هدیـه ی ماه هـا درس خوانـدن و ممتـاز شـدنش  بـود.  شـده 

بـود. سـرمایی، شـالگردِن کرمی رنـگ، بـا گل های صورتـی آورده بود. آن 

را مـادرش دو هفتـه پیـش برایـش بافتـه بـود. هـر چـه مـادرش اصـرار کرده 

بـود، دلـش نیامـده بـود خـودش بـه گردنـش بینـدازد ولـی االن آورده 

بـودش بـرای خانـم معلـم. خوشـخواب، یـک بالِـش مخملـی 

آورده بـود. داده بـود خالـه ، عکـس معلـم را رویـش گلـدوزی 

کـرده بـود. گـوش دراز، نـان روغنـیِ  مخصوصی کـه مادربزرگش 

در تنـور پختـه بـود، را آورده بـود.

بـدون این کـه معلـم آن هـا را ببینـد وارد بیمارسـتان شـدند. از پرسـتارها 
خسـتگی راه را فرامـوش کردنـد. اتـاق را بـا تمـام تـوان تزییـن کردنـد. از بگـــذارند. اجـازه گرفتنـد تـا یکـی از اتاق هـای خالـی بیمارسـتان را در اختیـار آن هـا 

پرسـتار خواسـتند تـا بـه خانمشـان بگویـد کـه در این اتـاق مالقاتی دارد. 
همـه ی بچه هـا در اتـاق جمـع شـدند. چـراغ اتـاق خامـوش بـود. به محض 
ورود معلـم، تولـد تولـد تولـدت مبـارک برایـش خواندنـد. فشفشـه 
غافلگیـر شـده  کامـال  پاشـیدند. معلـم  بـرف شـادی  و  کردنـد  او هدیه هایـش را یکی یکـی بـه او دادنـد. بعـد هـم بچه هـا او را روی صندلـی مخصوصـش نشـاندند. بـود. اصـال انتظـار دیـدِن بچه های کالسـش را نداشـت. روشـن  بیمـاری  باعـث  کـه  ایـن  خاطـر  بـه  کردنـد. همگـی  عذرخواهـی  او  از  یـک نـــــوزاد به گوش رسـید.تعجـب کردنـد. ناگهـان صـدای مـن شـما نبوده ایـد. بچه هـا همه معلـم گفـت که دلیـل بیماری شـده اند 

پـدر و مـادر بچه هـا، کـه نگـران بچه هایشـان شـده بودنـد، از راه 

رسـیدند. اول بـا تـوپ و تشـر بیمارسـتان را روی سـر خودشـان 

گذاشـتند. 
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Animal complaints against 
bureaucracy
The story of the teenage humor 
“The day the forest animals set-
tled complaints” is the story of the 
forest animals that have lost their 
lives due to the development of 
cities and wildlife in the forest, and 
they want to sue the perpetrators 
to solve this problem. This tale of 
humorous language attempts to 
exaggerate the exaggeration of some of the administrative pro-
cedures of human societies. A joke on the subject of a resistance 
economy on the edge of a razor. The issue of resilient economy is, 
on the one hand, the order of the elders, and on the other hand, 
the emergence of a resilient economy is due to the fact that Iran 
is a very unhealthy economy, and I think one of the reasons that 
the supreme leader raised the issue of resistance economics is the 
same unhealthy. I also took this unhealthy line and continued the 
humor.

Passed and passed. Several years passed. The forest was the same 
forest and the same builder. The jungle animals, whose blood 
had been boiling, gathered one day to pick up delegates and send 
them to the city to lodge complaints from construction companies 
that had turned the forest into a garden. At the same time, it 
was common sense that Mr. Elephant should go to this high-risk 
mission. “Now, what exactly should I complain about?” Said Mr. 
Fille.
- from the manager of a construction company called Bebor o 
Bebabr.
Well, what’s the name of the company’s director?
- Jungle-born Lion!
. 
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۷

�� ��ی ��ای ����ی آ���ر و آواز ���� ����ه ��، در ���� ��� ��ای 

��ش  �����ن  �� و ��� ��ی ������� و ��� �� ��  ��ش ��در  �� و �����ی 

��ر�� و آ�� و ����ن و آ��. �� ر���. د�ر �� د�ر ���� ُ�� ��ه ��د از 

�� ��ل  �� ��د در ���� و ���� و آرا�� ز����  ���ا��ت آن ���� 

ک �و�� �و ��ه  ��  ��د��، ��� �� ��ا�� �� و �� و ��ا ��ی و�����

ز����   ��� و  ��  ر��   ��� از   ��� ��� ������ن  ��� ��ی  ��د��. 

��دن  ���� �� ��  ��. آن �� و��� د���� ��اب  ���ا��ت ��ز�� ��ز 

������ د�ر �� ��� ����  ���� ����� ��ارد، ����� 

و ��ای ا�� ���� ���ی �����.

۶

۱۵

���: «���؟» ���� و  ��د �� وارد داد��ه ��د، ا�� ���ی در �� ��� ����� را  او �� ������� ��دش را آ��ده 

- ��  ��ام ��م ��ی داد��ه؟

- ا��  ���ی؟ �� ا�� و��؟

- ��� و��� �� ��ره؟

- ����  ���ی �� ���س ��  ��ای ��ی �� داد��ه؟ ا�� ���ی ������. ��� ا���� �����؟ ��و ���س ���ش ���. 

�� ا�� ���� و ����� ���� �� �و ���ل ��� ���.

�� ا���� ��� ا�� و ��� �� ��  ��� و ��دی ���ن ����، ا�� ��دش آ��  ��� ����� آ�� ���� ���� و ���� 

���� �� ����رم و   �� �� ز��ن ��ش �� در��ن �������  �� ����ن دا��� ����. آ��   ���� ���� .���� �� ���

�� ا���ن �� ز��ن ���� ����� و ����  �� ��ی ���� �� او ��د داده ��د��  ����ر �� ���س ��� �����، ا�� ��دش آ�� 

.���� ��َ ��َ ا�� �� آن �� 

۱۴

۲۶ ۲۵

۳۵

���ن   ����  .���� ����ا  آن  از  ��ل   �����  .���� و   ����

�� د��� �����ن ��  ���� ��د و ���� و��ز ���ن. ���ا��ت ���� 

��ش آ��ه ��د، �� ��ز د�ر �� ��� ���� �� ������ه ای ا����ب 

د���   ��  �������� ���� ��ی  د��  از   ��  �������  ���  �� و   ����

 ��� ا�� د���   .����  ����� ��د��  ��ده   �����  �����  �� را   ����

آ��  ��ود.   �����  ������� ا��   �� آ������   ����  �� ��د��  ���� ا���ل 

���؟»  ����� �� از   ���� ���: «��� �� د����   ����

- از ���� �� ���� �������� �� ��م «ِ�ُ�ّ� و ِ�َ��».

- �� ا�� ���� ���� ���؟

- ��� ���� زاده!

۳۴

۱۱

���: «���... �� ��� دارم. ا�� او��� داد����.» ��غ ��� 

 ���  �� �و   ���  �� ��د��ن  ��ف  از   ��  ��  ����»  :��� دا��  آ��ی 

«.��� ������� �� �� �������� از ���ا��ت ���� �� داد��ه ��ه و ����� ����� 

���ن  ��� ��ود.   �� �� ��د��، �� ا�� �����ن ��  و��� ��� ���ا��ت ��ف او را ���ل 

���: «�� ��� �� آ������ ��ه ����ه.»

��� ��� �� �� و ���� ازش ����� ��د و ����� �����ی ���� �� ��� دا�� ���: «��، آ������ ����� ���� 

����. ����ه آ�����ه ��ه ���، ��ن �� ������، �� ��رت �����ی ���� �� ���� داره و ��  ���� �� ���ات ا������ 

���. �� ا���� ���� ��اره و او��� ����ه اش ��� ���.»  ������

«.��� ���: «�� �� �و ��ا! ��ی ��� و�� �����. ��  �� ��� ��ی ����� آ�����ه �� ا�� ��دش را ���� 

�� ���ی ��� او��  �� ا ��د��  ���: «�� �� ��� دا��� آواز ��ات ��  ����م؟ �� �� �و ��ای ا�� ا����ب  آ�����ه 

«.��� ����� از ��دت د��ع 

��� ��م؟»  ����» :��� آ�����ه 

- ���� ��ی داد��ه، آدرس �و از آد�� ���س.

���؟  ����� �� - از د�� 

- از د�� ���� ����� �� ز���� �� �و ��اب ��ده. ���� ا��� ��ی ا�ن �����ی 

ا�ل ���� ����� ��ه: ���� �������� «���� ِ���ازان».

۱۰

��� ر�� ��ی داد��ه. از ا����ت ���� ا�ل �����: «آ�� ������! �� ����� دارم.»

.��� ����� ���� ��ود و ������ را آ��� ���  ��ی ا����ت، ا��ق ا�ل را �� او ���ن داد�� و 

ر��  �����ه،  ���دی  ز��ن   ���� ���ا��ت   ��  ����� ��  �� ا����  از  �����ل  ا�ل.���،  ا��ق   ���
 :���  ��� ��د.   �����  ��������  ���  ����� ا�ل  ا��ق  دارم.»��ی   �����  ��  !����  ������»

 :��� �������� ���ن داد و  ����رد  ���� ا���� ���� را ��ی 
«��م؟»

!��� -

- ��م ����اد��؟

��د. � �� ���و را ���ه 
ُ
���ُ ��� ���� �� ���

���� داد زد: «�� ��ام... ��ی! ��� ��� ���ی؟ ��م ����اد��� 

���؟»

- ��م ����اد�� د��� ���؟

- ���� �� ��م ����اد�� ��ا�ی؟

- �� ����اده دارم. ا��اد ����اده ام �� ��م 

��م  دو�� دو��   ���� او���و   ���� دار��، 

���م؟

 :���  ������ ��  �� ���و 

«!����  ����� ��ه   ��  ��������»

- �������� د��� ���؟

 �� - ای ����! �������� �� ��ا�ی؟ ا��  ���ی 

��� ��. ���� ��ی �������� ����ی.

���؟ - از 

- �� ������ از ���� ��ن!

- و�� �� ��ی ���� ��ن �� 

�������� ��ارم.

- �� ���� ��ی از ��� 

ا��ال �������� 

����ی.

۱۹

- �������� د��� ���؟

 �� - ای ����! �������� �� ��ا�ی؟ ا��  ���ی 

��� ��. ���� ��ی �������� ����ی.

���؟ - از 

- �� ������ از ���� ��ن!

- و�� �� ��ی ���� ��ن �� 

�������� ��ارم.

- �� ���� ��ی از ��� 

ا��ال �������� 

����ی.

۱۸

۲۳

- و�� �� ��ل ��ارم.
�� ���و�� و ����� ��ل ��� ��ن؟ ���س؟- �� ��� �� ��ارم. ��� �� ���� دارم.- �� ���ی دا�ی  - ���� ت 

���: «�� - �� ا��ازه ��� ����!- ا��ازه ش ���ره؟- �� ����! ��د و  ��  ���� ���� ���� ذ�ق   ��  .����  ���� ���د.»����� از ���� �� ���و�� و ا��  ���ت  ��ل  ��� ���� ��م؟���   ��� �� - ��  �� را  او   ،���� را������ ����   �������� «���� ���ازان.»��د �� ��م ���� �������� ���� 

۲۲

آ�����ه از ��� ا��ال ����ن آ�� و �� ��س و�� ر�� ��� �����. 
���: «���� ��  ��ای ���ر؟»��ی ����� از آ��ی ���س ��ا�� �� ���� را ����ازد. ���س 

��د ا�ل ��پ ���! �� ������  ��  ��ام ���� �� �������� ام.- ��  ��ام ��م ��ز���� �� ���ان ��
 �����  ��  ���  

ً
«او�  :��� و   ���� را  آ�����ه  ��ش  ���س، 

 ��  �ً���� ا���� َ���ه، �� ����.  ��ادب ���� و ��اب ����� ��ی. 
ا�� ����� ��� ���� ��� ����ی. ���� ���� ���� در ����د. 
��اوات ���� ��� �����.»  .��� ����ه و ����   ������� ���� ��ی ��ل و 

��� ��  ���� ا���م ��م؟» ��ر �� �و  ���: «ا��  آ�����ه 
 ���� ����� ت   ��  ����»  :���  ��� و  ��د   ���  ��� ���س  آ��ی 
��ر �� �و ��� ��� ا���م ��ی ���� ��ل  �� ���ای ���  دا����. ا
��ر ��ی ������   �� ا�� ���، ���� ���� ����  ��ی   .���  ��
ا���م ���ن. ����ه �� ��� از او�� �� ���� و از او�� ���ای �� ����� 

«.��� رد��� 
 ��  �� ر��  و  ر��  ����ن ����ن  و  آ��  ����ن   ����� از  آ�����ه 
را  در��ا���   ���� ��ی  ر���،   «����  �����» آرا���   ����

دا�ی؟» ��ل  ���ر   ��»  :���  ����  ���� ��� �و راه ��� ��ا�ن.- ��ل د��� ���؟���.  ��ر  ���.- ��ی ���، ����  ���ی   ���� ��ل ��� 

۳۱

 �� و  ��د  �����ن   ����� از  ��د  �����ه  ���ی   �� آ�����ه 
ا��  �� ���ی ����.  را د��ا�ی داد  ����دد، ��دش   ����
و��� د��� آ���� �����  ا��. ����� ��� از و��� �� را ���ا 
 :��� ���، و���  ��رش را ��ا��  ��د و ر�� ����. و��� 
«���� ����م! �� ��  ���� ���ی ���� �� �� و دو�� ��ت ��ی 
��ر  ��ر،  ا�� �� ا��  ����ه ���� و �� ����ن �����،  داد��ه 
����� و و�� ��  ��ه. �� ����رم ��ل ���دی از �� ����م.»

- ا�� د��� ���� ��د��.�� ���م ��ه.»آ�����ه ����� �� ��� ���� ا��ا�� و ���: «ا�� ��ل ��ی 
 ���� ��ی   ��  ��  ��» ��د:   ��� ��دش   �� آ�����ه 

از ز��� ���� ���و��.»  ��� ���: «ا�� ��  ���� ز��� دارم ����ه دو��ره  �� �� ���� ���� �� آ��ی و���   �� و   ����  ���  ���  �� ا  .��� ��ر  ���� ��دم.»��ا��ن  ��ل   ��  ���� ���: «�����م!»و��  و��� �����ی زد و 

۳۰
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Looking for insects
This collection, suitable for young 
children and children, tries to cap-
ture the lively life of these crea-
tures. And he has tried to convey 
the corners of God’s wisdom and 
wisdom to the children along with 
the scientific look at these four 
insects. 
Bees and humans have been friends 
for thousands of years. God has 
cured many diseases in honey and 
you like the honey that we make, 
honey is very delicious and the 
food is very healthy. You, people, 
make hives that we use as nests and 
homes. We make honey and wax in 
them and you can take more honey 
and wax from them. “Soon, you 
see girls and flower boys! I have to 
fly so I can gather more honey and 
pollen before darkening the air. “
You, people, use butterflies from 
our silk to make women’s clothes 
and other things. The creation of 
this material is such that if you 
look in different directions in a silk 
dress, you will see different colors. 
In the Holy Qur’an, four times from 
silk as a dress of good and believers 
in paradise
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The story of the hadith of 
Casa
This book describes the story of the 
fall of Gibreel and the presence of 
the Prophet in the house of Hazrat 
Zahra (SA) and the narration of the 
hadith Sharif Kasa is the same as 
the same verse of the Qur’an, where 
five al-Qubi gathered together. 
I had come a long way; with a small 
caravan with sales.
My sister put me on a camel next 
to other fabrics. He was in a hurry 
to reach the city of Medina. Her 
owner was a merchantman, who 
was a cloth, dinner and a variety of 
dishes. He always takes his sex for 
sale to Medina. I was made of camel 
wool.
I am a woolen fabric woven in the 
land of Yemen. They say to me: 
“Yamani Casa”. Arabs used us more 
for dressing and dressing. Because 
of this, I became the gown too.
I opened my eyes on a quiet day, 
among the buyers of the city of 
Medina; a man took me to the 
market and went to a lovely little 
house. The house was light and 
kind. Imam Ali (peace be upon him) 
and his loyal wife, Hazrat Fatemeh 
(S), lived in that house, and I 
became more familiar with the time 
of the time
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۵

۴

���� �� ��ر��ی ��و��.  ���وا��  از را�� د�ر آ��ه ��دم؛ ���اِه 

او  ��د.  ��ا���   ����� از   ��� ��ی  د���،  ��ر�� ��ی  ���ر  را   �� ��ر��ن۱ 

�� ��ر��،  ��ای ر���ن �� ��� «�����» ���� دا��. ���� آن ��ر�� 

 ����� او  ��د.   ۲���� ��د   �� ��د��،   ������ ��ف ��ی  و   �� ��را

��� ��ی ��د را ��ای ��وش، �� ����� �� ��د. �� از ��� ��� در�� 
��ه ��دم.

��رش ����ا�ی و راه ��دن ����� ا��.  ��  ���  .۱

��ر ���� و ��وش ����ل ا��.  �� ��  ���  .۲

١۵ ١۴

 .���� ��ی  ��ر��رگ  آ��ش  در  ���د  ��ق   ��  ���

��ر��رگ   .����� و   ����� را  او  ����(ص)  ���ت 

 ��  ���� او  از   ��� �� دا��.  دو��  ����ر  را   ���

���� و در آ��ش  ���� ر���، او �� از ��ر��رگ ا��زه 

او ��ی ����. ��ر��رگ او را �� ����� و �����. ��ر��رگ 

�����ن، ���� را �� ����ر دو�� �� دا��. �� آن 

��ز ���ر ������ ��دم؛ ������ ���� ���ی د���!

١٩

��د. آ��� آرام   او ��ای ا�� ��� و ����ا ده ی ��د د�� 

��د�� و ���� ��� زد��. ��ل ������(ص) 

���� ��ه ��د. ��ای ��رگ �� ����� ی 

���: «�� آ�ــــ��ن و  ��د ������ 

ز�ـــ�� و ��ه و ��ر�ــــ�� و ���� ی 

آ����ه �� را �� ���� ���� 

�� در ���  �� آن ��� ���ی 

��� ����� آ����ه ام.» 

������، ���ـــــ�� ای ��د 

�� آ�ـــ� ��ی �ـــ�آن را از 

��ف �ــــ�ا �ــــــ�ای 

������  �� آ�رد.

او ���ــــــ��: «��ا�� 

�� �� ا��زه 
�ــ�  �� د�ــــــ� 
�� ز��ـــــ� 
�ـــ�وم �� 
��ــ��� ��� 
 «.���� ١٨

 ،���� را   �� ��� ی  دو  ����(ص)  ���ت 

��د و �� ��ا ��ف زد: �� ��ف آ���ن ���ه 

(����اده ی)   ��� ا��  ا���ن  ��ا��   -

اذ�� ��ن   ���  ��  .�����  ��

 ���  �� ��ده؛  اذ��  را   ��  ،���

 �� ��د،  ا���ن  ��� ی   ����

 ��� را ����� ����� و �� 

�� ا�� ���� دو�� ����، 

�� او دو�� ��ا��   ��

��د. ا���� از �� ����� 

و �� از ا���� ����. 
��ف ��ی 

��������ا(ص) 
����� و 

ُ������ ��د.

٢١

٢٠

���� ی   ��  ��  ������ داد.  ا��زه  �����ن  ��ای 

����(ص)  ���ت  از  و  آ��  �����(س)  ���ت 

 .���� �� ���ر آن ���  ����. ��� در  ا��زه 

������ آ�� ی ��زه ی ��ا را ��ای ���ت ����(ص) ��ا��: 

��� و ��� را  «��ا �� ��ا�� ��ی �� و ز��� �� را از ��� ا�� ��� د�ر 
ک ��زد.»۴ ��

����. در آن ���ن، ���ت  ��، �� ����� ��زه ای ر��  �� ��ی آن ��� 

 ��� از ��������ا(ص)�����: «ای ��������ا! ��� ��ن �� در  ���(ع) 

ا�� ��� ���ر ا�ز���� ا��؟»

�� �� را �� ������ی ا����ب   ���ت ����(ص) ��اب داد: «�� ��ا�� 

�� �� ��دن) �� را �����ن و  �� ��� ��� ��ن (و  ا ��د، ��� �� ��رم، 

����، ��او�� ر���  دو���ن  �� در ���ن ��د ������ و ��ای �� ����� 

�� ا��و���� �����،  �����ن ��ن را �� ����. ا ��د را �� آ��ن �� ����� و 

�� ��ا��� ای دا��� �����، آن ��ا��� را  �� �����ن را از ��� �� ��د و ا

��آ�رده �� ���.»

و ��ف ��ی ��ــــ�ت ����(ص)  ا�ـــ��ق  ا��  از   �� ��ــــ�ت ���(ع) 

�� �� و �����ن ��ن۵ ر����ر۶   ،���� ���: «��� �� ��ای  �����ل ��د، 
«.����

۴. آ�� ی ۳۳ از ��ره ی ا��اب. ا�� آ�� ی ��آن، �� آ�� ی ����� ���وف ا��.

۵. دو���ن ���ت ���(ع) و ��ز��ا��.

۶. ������ و ����ز و ���د����.

٩

٨

د��ت   �� �� و   ����  �� را   ���  �� ����(ص)،  ���ت  ��ز   ��
�����(س)  ���ت   .�� �����(س)  د���ش  ���� ی  ����ن  �� ��د، 
 ��  �� ����(ص)  ���ت  ��د.  ��م  ��ر   �� و  ر��   ���  �������  ��
�� ��� �����، ��ب و ����ل  ������� �� د���ش ��م داد. اّ�� ������ 
ا���س   ���  �� «����� ��ن،   :��� �����(س)  ���ت   �� ��� �� ���!» ���د، 

١٣

١٢

��دک دو�� دا���� ���(ع) و   ،��� ،���� ��� د���� ای 
 :��� ��د، ��در  ��ا�� و �� ��در ��م  «��م ��ر ����، ��م ���ه ی د��!»�����(س)، �� �� ا��ق 

���: «��در��ن! ��� ���ر ��ی ��ر��رگ را �� د���. آ��  ��ر��رگ �� ���� ی �� آ��ه ا��؟!»��� 
���: «���، ��ر��رگ  ا���� �����، ��� آن ���.»���ت �����(س) �� را �� او ���ن داد و 

«ا��زه   :��� و  ��د  و ��م  آ��   �� �� ��ف   ������� �� �� �� �� ��� ��� �����؟»���  �� د��� 
���: «��م ���م، ��� ��  ���� و  ���� ای از �� را ���   ��ر��رگ 

ا��زه دا�ی.»

١٧

١۶

و��� ���ت ���(ع) �� ���� آ��، در و د��اِر ���� از ��ر ��زه ای �� ��. 
�� ��� ��� �����.��� ���� ��ای ��ی او را �� �������. او �� د��ن ���ت ����(ص)   ���� �����ل �� و ا��زه 

�� �� ای ��ادر ��، ای ������ ��،  ���: «��م  ��������.»���ت ����(ص) 
���ر ��ر ����. ���  ���� و  �� از او �����(س) �� ا��زه 

����ه ��د��. ��� �� ��� ��د و �� را �� ��ی ��د 

٢٠

���� ی   ��  ��  ������ داد.  ا��زه  �����ن  ��ای 
����(ص)  ���ت  از  و  آ��  �����(س)  �� ����. ���ت  ���ر آن ���  ����. ��� در  ا��زه 

������ آ�� ی ��زه ی ��ا را ��ای ���ت ����(ص) ��ا��: 
��� و ��� را  ک ��زد.»۴«��ا �� ��ا�� ��ی �� و ز��� �� را از ��� ا�� ��� د�ر  ��

����. در آن ���ن، ���ت  ��، �� ����� ��زه ای ر��  �� ��ی آن ��� 
 ��� از ��������ا(ص)�����: «ای ��������ا! ��� ��ن �� در  ا�� ��� ���ر ا�ز���� ا��؟»���(ع) 

�� �� را �� ������ی ا����ب   ���ت ����(ص) ��اب داد: «�� ��ا�� 
�� �� ��دن) �� را �����ن و  �� ��� ��� ��ن (و  ا ��د، ��� �� ��رم، 
����، ��او�� ر���  دو���ن  �� در ���ن ��د ������ و ��ای �� ����� 
�� ا��و���� �����،  �����ن ��ن را �� ����. ا ��د را �� آ��ن �� ����� و 
�� ��ا��� ای دا��� �����، آن ��ا��� را  ��آ�رده �� ���.»�� �����ن را از ��� �� ��د و ا

و ��ف ��ی ��ــــ�ت ����(ص)  ا�ـــ��ق  ا��  از   �� ��ــــ�ت ���(ع) 
�� �� و �����ن ��ن۵ ر����ر۶   ،���� ���: «��� �� ��ای  �����ل ��د، 

«.����

۶. ������ و ����ز و ���د����.۵. دو���ن ���ت ���(ع) و ��ز��ا��.۴. آ�� ی ۳۳ از ��ره ی ا��اب. ا�� آ�� ی ��آن، �� آ�� ی ����� ���وف ا��.
١٩

��د. آ��� آرام   او ��ای ا�� ��� و ����ا ده ی ��د د�� 
���: «�� آ�ــــ��ن و ���� ��ه ��د. ��ای ��رگ �� ����� ی ��د�� و ���� ��� زد��. ��ل ������(ص)  �� در ��� آ����ه �� را �� ���� ���� ز�ـــ�� و ��ه و ��ر�ــــ�� و ���� ی ��د ������  �� �� ا��زه او ���ــــــ��: «��ا�� ������  �� آ�رد.��ف �ــــ�ا �ــــــ�ای �� آ�ـــ� ��ی �ـــ�آن را از ������، ���ـــــ�� ای ��د ��� ����� آ����ه ام.» �� آن ��� ���ی 

�ــ�  �� ز��ـــــ� �� د�ــــــ� 
�ـــ�وم �� 
��ــ��� ��� 
 «.����
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Prophecy story 
Children enjoy stories. Particularly about the patterns of person-
ality and behavior as Divine prophets are discussed. These stories 
are especially useful for children who grow up in religious and 
believing families. And the awareness of individuals of the lives 
of these elders is important from the very beginning of child-
hood, in order to mix their behavior and their lives and future to 
accept the behavior of the prophets. In the Prophets story ser-
ies with the story of life and the stories of 12 great prophets for 
children in the form of a story. In this series, the story of Adam 
(PBUH), Prophet Noah (PBUH), Prophet Saleh (PBUH), Prophet 
Adries (AS), Prophet Solomon (AS), Prophet Ibrahim (SA), Proph-
et Younis (AS), Prophet ), The Prophet Joseph (AS), the Prophet 
Moses (AS), the Prophet Jesus (PBUH) and the Prophet Muham-
mad (PBUH).
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The Era of Life
The creative book of “The Era of Life” is 
the story of the periods of human life 
in simple storytelling. This short nar-
rative portrays the story of the cre-
ation of man and the fall of Adam as 
the first prophet and the flow of the 
life of the prophets. The narration of the 
prophets’ history in this book is written with the view that 
all prophets tried to provide the conditions of life and the liturgy 
of the emergence of savior. Its distinctive visual features and de-
sign make it different from other books. Parallel to the narrative 
of human life and the activities of the prophets, we see the illus-
tration of these events behind the text. This illustration has been 
co-mingled with accordion, and this is a curtain of the narrative 
of human history. Jamkaran Book Publishing has published this 
book in two colorful and light blue (suitable for painting) models. 
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Critical History of Slaves 
from the Past ... 
"This book, the slaughter of free 
humans, dates back to the length of 
the history of human life, but in the 
contemporary era, the capitalism of 
the vampire that was formed in the 
West, has become so widespread 
in this ugly case and has slave the 
whole world indirectly through 
the slashing of colored people. And 
their affiliates.
The industry needed to consume, 
and black slaves devoted their 
lives and lives to the production of 
high-quality products: sugar, coffee, 
cotton, tea, rice, tobacco.
From the day the seamen occupied the Portuguese and Spanish, 
they built their first colonies on the new continent, everything 
was bitter for the indigenous people, and this bitterness con-
tinued with the exploitation and destruction of many generations 
of Africans.
From the day the seamen occupied the Portuguese and Spanish, 
they built their first colonies on the new continent, everything 
was bitter for the indigenous people, and this bitterness con-
tinued with the exploitation and destruction of many generations 
of Africans.
By translating existing sources, and in most cases by stating the 
untold stories of history, this book has tried to narrate the great 
tribulation that has been inflicted on many human beings in the 
world.
The people who were the victims of the monstrosity and grudge 
of the European and American traders and capitalists
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۱۵۰   داستان بــــرده ها

تلفات سنگین

جنگ های داخلی آمریکا تلفات باالیی داشت. در سپتامبر ۱۸۶۲، حدود 

بیست هزار نفر در یک روز، در نبرد آنتِیتام کشته شدند. در جنگ سه روزۀ 

گتیسبورگ در جوالی ۱۸۶۳، پنجاه هزار نفر کشته و زخمی شدند.

رئیس جمهور در گتیسبورگ

لینکلن-مرکز تصویر- با سخنرانی خود به نیروهای 

اتحادیه اعتماد به نفس می داد، در سخنانی می گوید: 

«...حاال که این جا ایستاده ایم نشان می دهد که این 

خون ها بیهوده ریخته نشده اند... و این که حکومت 

مردم بر مردم، و برای مردم هرگز از روی زمین محو 

نخواهد شد...» برده ها هرگز مردم نبوده اند...

خرابی در جنوب

جنگ بیشتر در سرزمین جنوب 

بود و بیشترین خرابی ها برای 

آن ها بود. تدارکات برای جنوب 

قطع شد چون نیروهای اتحادیه 

رودخانۀ می سی سی پی را قطع 

کردند و ساحل را نیز تصرف کرده 

بودند. آتالنتا در جورجیا با خاک 

یکسان شد و ریچموند مرکز 

ویرجینیا تا زمان تسلیم در ۱۸۶۵ 

ویرانه شده بود.

منافع سیاه پوستان در ۱۸۶۳، مهاجران ایرلندی، در 

نیویورک، در هنگام نام نویسی 

برای ارتش اتحادیه شورش 

کردند. و خشونتی وصف ناشدنی 

علیه آفریقایی-آمریکایی ها 

اعمال کردند. این حمله های 

نژادپرستانه اعتراض بسیاری 

از سفیدپوستان را برانگیخت 

که می پنداشتند، جنگ داخلی 

برای منافع سیاه پوستان است.

بیش از یک دهِم سربازان 

در جنگ های داخلی، 

آفریقایی-آمریکایی بودند

داستان بــــرده ها   ۱۵۱

تجزیه و جنگ داخیل

با انتخاب لینکلن به ریاست جمهوری، یازده ایالت جنوبی از 

اتحادیه خارج شدند. لینکلن در ظاهر می خواست که جلو این 

تفرقه را بگیرد، اما نتوانست و جنگ داخلی شروع شد. و به 

دلیل برتری نظامی و تعداد و قدرت مالی و تسلیحاتی، اتحادیه 

ِمی سال ۱۸۶۵ شکست  در  را  ائتالف جنوب  توانست  شمال 

دهد. لینکلن برای آزادی برده ها نمی جنگید، او در ۱۸۶۲ نوشته 

است: «هدف اصلی من در این مبارزه این است که اتحادیه را 

حفظ کنم، نه این که برده داری را حفظ کنم یا از بین ببرم. اگر 

می توانستم اتحادیه را بدون آزاد کردن هیچ برده ای حفظ کنم، 

این کار را می کردم، اگر می توانستم اتحادیه را با آزاد کردن تمام 

بردگان حفظ کنم این کار را می کردم...». اما بعد از پایان جنگ، 

مجبور بود به شعارش عمل کند.

ایاالت متفرقه!

یازده ایالت جنوبی از اتحادیۀ شمال خود را 

جدا کردند، و خود را ائتالف نامیدند. همه 

صاحبان برده از تجزیه حمایت نکردند و 

ایالت های مریلند، کنتاکی، میسوری و دلِویر و 

شش منطقۀ غربِی ویرجیانا در سمت اتحادیه 

بودند.

بهانۀ اتحادیه

بیشتر کسانی که برای اتحادیه می جنگیدند، برای حفظ 

ساختار سیاسی بعد از استقالل از انگلیس می جنگیدند. 

ساختاری که قدرت را بیشتر در اختیار شمال می گذاشت. 

آن ها خود را منجی و جنوبی ها را راهزن می شمردند. 

تنها یک اقلیت از شمالی ها نگران برده داری بودند. 

بهانۀ ائتالف

جنوبی ها بیشتر دنبال حق و حقوق خود در مقابل شمالی ها بودند، 

چون بعد از استقالل، احساس می کردند که نسبت به شمالی ها در 

موضع ضعف و ستم هستند. برده داری و برده ها موضوع اصلی 

دعوای داخلی نبود، بیشتر بهانه ای بود برای تحقیر رقیب!

ایالت های آزاد

ایالت های برده دار

قلمرو بی طرف

مرز بین شمالی ها و جنوبی ها

دو طرف درگیری، ۱۸۶۱

داستان بــــرده ها   ۱۶۹

جنبش حقوق شهروندی

در مقابل جدایی طلبی سیاه پوستان، فعاالن اجتماعی در 

آمریکا برای وارد کردن کامل آفریقایی-آمریکایی ها در جامعه 

آمریکایی تالش می کردند. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، فعاالن 

سیاه پوست وقتی که تبعیض نژادی را به مبارزه طلبیدند و از 

حقوق مردم سیاه برای رأی دادن دفاع کردند، پاسخ خشنی را 

از جنوبی ها دریافت کردند. 

مبارزه موفق می شود!

رزا پارکز(نشسته در وسط) در ۱۹۵۵ با امتناع کردن از دادن جای خود به یک 

سفیدپوست در مونت گومری در آالباما، تحریم اتوبوس های جداسازی شده 

را به راه انداخت. پارکز آن قدر زندگی کرد تا دستیابی به بسیاری از اهداف 

جنبش را ببیند، مانند الغای تبعیض نژادی و حق رأی 

دادن برای آفریقایی-آمریکایی ها.

گرداب فالکت

از دهه ۱۹۶۰، تعداد افزاینده آفریقایی-آمریکایی ها استاندارد خاصی برای زندگی 

و وضعیت اجتماعی آن ها ایجاد کرد؛ اما هنوز بسیاری در دام فقر و بیچارگی 

باقی مانده بودند، که مشکالتی چون سطح پايين آموزشی و آمار باالی جرم 

و جنایت را در بین آن ها باعث می شد. تصویر این کودکان در ۱۹۷۱ در منظقه 

برونکس تهیه شده است.

استقالل کشورهای حوزه کارائیب

در دهه ۱۹۴۰، گوادلوپ و مارتینیک، از جزیره های تحت سلطه فرانسه تبدیل به 

شعبه ای از فرانسه شدند. بسیاری از جزایر تحت سلطه بریتانیا در دهه ۱۹۶۰ به 

استقالل رسیدند، جامائیکا و ترینیداد در ۱۹۶۲، باربادوس و غنا در ۱۹۶۶. اوالد برده ها 

در نهایت حاکمیت جزایری را بر عهده گرفتند که نیاکانشان به آن منتقل شده بودند. 

هرچند فقط شکل بردگی عوض شده بود.

برندۀ بلندپایه!

برخی از آفریقایی-آمریکایی ها توانستند در قرن ۲۱، به 

موفقیت های رسمی برسند، گویی که نشانه فاصله ایاالت 

متحده از دوران برده داری است. انتخاب باراک اوباما در ۲۰۰۸ 

به عنوان رئیس جمهور، تبلیغی بود که کشور از دهه ۱۹۵۰ دور 

افتاده است؛ اما هنوز هم ماجرا تمام نشده است. خیلی سعی 

شد تا فراموش شود؛ هنوز هم برخی سیاه پوستان فقط اجازه 

می خواهند تا فقط نفس بکشند.

۱۷۰   داستان بــــرده ها

نژادپرسیت و برده داری

رسانه ها در آمریکا همسو با دولت عمل می کنند. آن ها تنها 

تصویری که از اعتراض سیاهان نمایش می دهند، خشونت 

و وحشی گری است، مثالً تصویر آسیب زدن سیاه پوست ها 

به خودروها و ساختمان ها را پخش می کنند. اما رسانه های 

آمریکایی واقعیت را کامالً برعکس نشان می دهند. حقیقت 

چیز دیگری  است و در قرن بیستم، و حاال در قرن بیست و یکم 

سیاه پوستان متحدتر از گذشته و در تالش برای گرفتن حق 

خود هستند؛ ولی هنوز زیر فشارهای مختلف هستند. امروز 

رسانه در کنار نژادپرستی قرار گرفته است.

ما مساوی تر هستیم!

کنت آرتور دو گوبینو نویسنده، 

خاورشناس، شاعر، مورخ، محقق و 

دیپلمات فرانسوی بود، که ریشٔه 

نظریات نژادگرایانه را در عصر 

جدید به او نسبت می دهند. 

پس از مرگش اندیشه های او 

طرفدارانی یافت و اصول و عقاید 

او دربارٔه عدم تساوی نژادها 

مخصوصًا در آلمان بسیار مورد 

توجه قرار گرفت و او را به شهرت 

جهانی رساند.

کوکالکس کالن
این گروه، نخستین بار در ۱۸۶۵ 

میالدی به دست کهنه سربازان 

ارتش کنفدراسیون آمریکا بنیاد 

نهاده شد. هدف آن ها جلوگیری 

از بازسازی و سنگ انداختن در 

کار جمهوری خواهانی بود که در 

جنگ پیروز شده و برده داری 

را لغو کرده بودند. به تندی 

راه خشونت را پیش گرفتند. 

برخی، چون آن ها صورتشان را 

می پوشاندند، فعالیت آن ها را 

انکار می کردند و آن ها را بهانه ای 

برای پیشروی ارتش اتحادیه به 

ایالت های جنوبی می  دانند.

محمد علی (کِلی)
افزون بر مسابقات بوکس 

سنگین وزن، کاسیوس 

کلی به دلیل این که 

در سال ۱۹۶۲ میالدی 

اسالم آورد و نام خود 

را به «محمد» و نام 

خانوادگیش را به «علی» تغییر داد، 

مشهور شد. او تأکید داشت که تغییر نامش به «محمد علی»، از اتفاقات مهم 

زندگیش است و «کاسیوس کلی» نام زماِن بردگیش می باشد. در سال ۱۹۶۶ 

بود که از حضور در ارتش آمریکا برای جنگ ویتنام سر باز زد و اعالم کرد که 

هرگز به روی همنوعان ویتنامی خود شلیک نمی کند.

مارتین لوتر کینگ ج.آر

برجسته ترین رهبر حرکت حقوق شهروندی در ده های ۱۹۵۰ و 

۱۹۶۰ مارتین لوتر کینگ ج.آر بود. در ۱۹۶۳ یک راهپیمایی در 

واشنگتن دی سی ترتیب داد، و در آن با عنوان «من یک رویا 

دارم»، سخنرانی کرد و دیدگاه خود درباره جامعه متحِد نژادی 

را بیان کرد. کینگ در ۱۹۶۸ ترور شد.

۴۲   داستان بــــرده ها

در قرن هجدهم، کشتی های اروپایی و مبادالت پیچیده
ساکنان آمریکای شمالی، مناطق دورافتاده را 

هم به شبکه تجارت برده متصل کردند. در 

قلب این ساختار جهانِی تجارت برده، اقیانوس 

اطلس و محصوالِت تولیِد برده ها در آمریکا 

قرار داشت.

مشروب و برده ها
تاجراِن تازه وارد انگلیسی، تجارِت مثلثی 

خود را توسعه دادند؛ شیره قند را در کارائیب 

می خریدند، از آن مشروب درست می کردند، 

و در آفریقا آن را با برده ها مبادله می کردند. 

برده ها سپس در کارائیب فروخته می شدند؛ بعد 

بار کشتی ها می کردند!از آن که تاجران، محمولۀ دیگری از شیره قند را 

تاجراِن بندرِ بریستول، در غرب انگلستان، بریستوِل شلوغ

کشتی هایی را برای تجارت برده در غرب 
آفریقا مجهز کردند و در عوض مقادیر 

زیادی کاالهای تولیدشده در مزارِع 
مستعمراتِی بریتانیا در آمریکای شمالی 

و هنِد غربی را وارد می کردند. بریستول 
در سال ۱۸۰۰ به عنوان دومین شهرِ بزرِگ 
بریتانیا رشد یافته بود.

در انتهای قرن هجدهم؛ بریتانیا 
هر ساله حدود سیصد هزار قبضه 

تفنگ به آفریقا صادر می کرد.

هنداقیانوس 

آراماقیانوس 

آسیا

استرالیا

مرکز های صادرات برده آفریقاییتاجران بزرگ برده
مرکزهای صادرات برده مسلمان
محل توزیع برده های آفریقایی
محل توزیع برده های مسلمان
مسیرهای اروپایی تجارت بردهکشورهای آفریقایِی فعال در برده فروشی

مسیرهای عثمانی تجارت برده
مسیرهای صحرای آفریقا برای تجارت برده

مسیرهای عرب ها برای تجارت برده
صادرات برده مسلمان از جنوب آسیا
صادرات کاالها برای تعویض با برده ها
صادرات کاالها برای فروش در مقابل برده ها

صادرات اروپایی ها به آفریقا

کاکائوکاالهای اصلی تولید برده ها
قهوه

پنبه
الماس

طال
نقره

شکر
فلفلخز و پوسترنگ دانه هامحصوالت متفرقهتوتون

ماهی نمک سودکاالهایی برای برده هاقلعادویه جاتابریشم و پارچه

تجارت جهانی برده در ۱۴۰۰ تا ۱۸۶۰

داستان بــــرده ها   ۴۳

الگوهای تجارت
برده  تجارت  برای  انسان  محموله های  انتقال  از  پیچیده تری  الگوی 

از طریق اقیانوس، اجرا می شد. تاجران آمریکای شمالی و اروپایی، 

کاالها را برای خرید برده معامله می کردند، از اشیای اروپایی گرفته 

تا پارچه های کتاِن هندی! محصوالِت حاصل از کارِ برده ها هم اغلب 

مشارکت  برده فروشی  در  که  بازرگانانی  می رفت.  فروش  به  اروپا  در 

می کردند، سود حاصل را از طریق «تجارِت مثلثی» افزایش می دادند:

یک کشتی، کاالهای تجاری را از بریتانیا تحویل می گیرد؛ که در قبال 

برده ها در آفریقا پرداخت می شوند، برده هایی که بعدًا در کارائیب فروخته 

می شدند؛ سپس کشتی با محموله ای از شکر، به خانه باز می گشت. مخصوِص آفریقا!
صنعتگران اروپا، معموالً ابزارهایی را 

مخصوص تجارت با آفریقا یی ها می ساختند، 

تا با برده معاوضه کنند. تفنگ های باروتی 

نمونه مشخصی هستند. این تفنگ ها قسمتی 

از سیاست ترویج نبردهای مسلحانه در آفریقا 

بودند، کاری که نتیجه اش افزایش اسیران 

جنگی برای پر کردن کشتی های اروپایی بود.

اطلساقیانوس 

جنوبیآمریکای 

شمالیآمریکای 

اروپا

آفریقا
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I love my family
A book to introduce children to the 
concept of family and to strength-
en family ties through education 
and stories, and activities such as 
painting and photographing. So that 
the children become more aware 
of their family with more practical 
measures and tighten their family 
ties and put their siblings together 
with a book.

32

اســت.  اســـم مــن نســریـن 
پدربزرگ و مادربزرگم در یک 

می کنند.  زنــدگی  دور  جای 
فامـــیل هـای مـا هــم در 
شهرســتان هســـتند. من 

با پدر و مـــادر در بندرعباس 
زندگی می کنیم. پـدرم مهندس 

کشتیرانی است. به خاطر شغلش مجبور 
شدیــم که این جا باشــیم. بعضــی وقت ها 
فامیــل ها به خــانه ی مان مــی آیند و خـیلی 
خوش حال می شــویم. بعضــی وقت ها هم 
ما به خــانه ی آن هــا می رویــم و خوش حال 
می  شــوند؛ اما خیــلی وقــت ها دلـــم بــرای 
فامیل ها تنــگ می شــود؛ عمو، عّمه، خاله، 

دایی و بّچه هایش.
یک روز به مادرم همــین را گفتم. مادر هم 
گفت: »ناراحــت نباش دخترم! فامیل های 
ما دور هستند؛ اّما چند نفر را داریم که مثل 

فامیل هستند.«
پرسیدم: »کیا؟«

گفــت: »هــمســایه هــا. همیــن هــایی که 
خانــه ی شان به ما چســبیده. آقای حّجتی، 
خــاله مریم و همــســـایه ی روبه رویی مــان 

سعیده خانم.«
فــر کردم و گفــتم: »راســت می گویــی ها. 
این ها به ما کمک می کنند. تازه با بّچه هایش 

هم بازی می کنم.«
مادر گفت: »آره دخــترم. همســایه ی خوب 
مثل فامیل خوب و دوست خوب است. باید 
قدر همسـایه های مان را بدانیم حاال بلند شو 

برویم خــانه ی سعیده خانم 
و با بّچه هایش بازی کن.«

33

این حدیث زیبا از 
حضرت فاطمه؟س؟ است: 

اول همسایه، بعد 
نوبت خودمان...

قصه ی این حدیث را از 
معلم یا پدر ومادرت 

بپرس.

ُخب، حاال که فهمیدی 
همسایه یعنی چی، 

خانه ی خودتان با خانه ی 
همسایه ی تان را بکش.

همسایه ی تان 
چند تا بّچه دارد که 
هم قّد تو هستند؟

چند تـا همسایه 
داری؟ اسم شـــان 

را بنویس.

30

اسم من محمــود است. من بیشتر وقــت ها 
تنها هستم. پدرم رئیــس یک شرکت است و 
مادرم در داروخانه کار می کند. وقتی از مدرسه 
به خــانه می آیم، در خـانه تنــها هستم. مامان 
غذایم را توی یخچال آماده گذاشته است. باید 
گرم کنم و بخورم. چون هــنوز  پدر و مادرم سر 
کار هستند.  ناهار که می خورم، سراغ کامپیوتر 
مــی روم. بعــد تلویــزیون نــگاه می کـنم. بعد 
می رم سراغ موبایلم. بعد کتاب هایم را ورق 

می زنم. با هم حوصله ام سر می رود. 

سراغ اسباب بازی هایم می روم. ولی من دیگر بزرگ 
شدم. بابا و مامان همه چیز برایم 

خــریده اند. ولی مــن انگار چیزی 
کم دارم. خب داداش و خواهر 

ندارم که با آن ها باشم. 

پدر شب ها گاه گاهی با من بازی می کند؛ 
اّما من یک نفر را می خواهم که هم سّن خودم 

باشد. هم قّد خودم باشد.
به نظرت کی می تواند با من 
باشد تا از تنهایی در بیایم؟ 

فکر کن. آهان، درست گفتی. 
من دوست می خواهم.

دوست به یک نفر می گویند که مثل پدر و مادر مهربان باشد. 
حرف هایت را گوش کند. به تو کمک کند؛ و اگر هم هم سّن

و هم قّد تو باشد، بهتر است. 
دوست می تواند فامیِل نزدیک یا دور باشد؛ یا اصاًل فامیل نباشد. 
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با دوست هایت 
چه کار می کنی؟ 

تو چند تا دوست داری؟
   یک         دو تا         سه تا       

                  بیشتر 

1. راستگویی
2. کسی که وفادار است. 

3. به معنی نیکوکاری است و اسمی
       برای پسران.

4. کسی که با احترام است.
5. بر لب دارد و چهره را زیبا می کند.

6. بردبار است و صبر زیادی دارد.
7. دوست باید از حال دوستش ..... باشد.

      اسم دوست هایت 
را این جا بنویس.

حاال که دوست را شناختی، این کارها را انجام بده.

ن.
ا ک

ید
ی پ

نگ
ه ر

خان

ل را در 
در جدول زیر چند خصوصیت از دوست آمده. آن را حل کن و رمز جدو

7       6      5       4       3       2         1

1

2

3

4

5

6

7
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من محسن هستم. کالس سوم ابتدایی. 
چند وقـــتی اســت که یک خانــم به خانه ی ما 
آمده. یک خانم  مهــربان اســت که مــرا خیلی 

دوست دارد. فکر می کنی این خانم کیه؟
خواهر؟ نه. من خواهر ندارم.

خاله؟ نه. خاله که در خانه ی ما زندگی نمی کند.
مرّبی؟ نه. خانم مرّبی هم که توی مهد است.

هیــچ کدام از ایـــن ها نیســت. اآلن بهــت 
می گویـم. ما قبالً پنــج نفر بودیم. من، بابا، 

مامــان، داداش و آبجــی؛ اّما حاال چهــار نفر 
شدیم: من، بابا، مامان و آبجی.

آخه داداشم عروسی کرده و پیش ما نیست. 
او زندگی می کند که من  با  یک خانم  مهربان 
زن داداش؛  این خانم  مهــربان می گویم:  به 

یعنی خانِم برادرم. 
برادرم از من خیلی خیلی بزرگ تر است. 

با داداشــم،  او  پیــش ما نیــست.  زن داداش 
طبقه ی باالی خانه ی ما هستند. من پیشش 

می روم. او برایم کتاب می خواند. 

         داداش     بابا       عمو     دایی
زن    

27
جدول را کامل کن 

و برای هر کدام جمله بساز.

بعضی وقت ها هم مرا 
به پارک می برد. 

من دوست دارم او
را آبجی صدا کنم؛

اّما یک آبجی 
دارم که از من

بزرگ تر و 
از زن داداشم 

کوچک تر
 است.

تو زن داداش داری؟ اگه داری شکلش را این جا بکش.

بهتر است او را 
زن داداش صدا 

کنم.
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شماره شناسنامه:

نام:  

نام خانوادگی: 

نام پدر:

سال تولد:                    ماه تولد: 

محل تولد:                   محل زندگی:

کالس:

این جا چیزهایی که دوست دارم را نقاشی می کنم:

ت.
س

ن ا
س م

کـ
 ع

هم
ن 

    ای
ن:              

ایـــن هم شناســــــــنامه ی مــــــ

5
سالم. این کتاب برای من است.

می خواهم با خانواده و آدم هایی 
ارتــباط دارم آشــنا  با آن هــا  که 
شــویم. به همــین خـاطــر اول 
خودم را معرفی می کنم. بعد این 
کتاب را ورق مـی زنم و می خوانم 
تا بفهــمیم آدم هــای دور و برم 

چه کسانی هستند.

اسم من .................. است.

4

6

اسم من نرگس است. 
من کالس سوم هستم و در کرج زندگی می کنیم. 

اسم بابای من مهدی است. او بناست. کارش ساختن 
خانه است. وقتی از سر کار می آید، مادر برایش چایی 
می برد. من هــم مــی روم کنارش و دفــتر مشــقم را 

نشانش می دهم. بابا هم به من کمک می کند.
مثالً  می برد.  مسافرت  به  را  ما  بابا  وقت ها  بعضی 

شمال که خانه ی دوستش است. 

هر کسی بابایش را یک طوری صدا می زند؛ مثالً: پدر، 
باباجون، آقا جون، دادا. آقا. 

تو چی صدایش می زنی؟

بابا کار می کند. برای ما پول می آورد. ما را به مسافرت می برد. 
به مادر کمک می کند. با بچه هایش بازی می کند. هر بابایی 

یک کاری دارد. 

18

یک شب حالم خیلی بد شد. مرا به دکتر بردند. 
دکتر برایم آمپول و سرم نوشت. وقتی عمه 
شکیبایم خبردار شد، به خانه مان آمد و سرم 
و آمپولم را زد. او تا صبح باالی سرم نشست 
بیــدار شدم،  بود. صبــح که  و مواظــب من 
مامان  نبود.  عمه  اما  بود.  شده  خوب  حالم 

گفت:»عمه رفته بیمارستان.«
بیمارســتان   عمه ی من پرســتار است و در 
او  دارم.  خیلی دوســت  را  او  کار می کند. کار 
بابا  است.  بیــماران  مراقب  بیمارســتان  در 
می گوید:»کار خواهرم خیلی ارزشمند است.« 

عّمه یعنی چی؟
عّمه یعنی کی؟ 

بابا،  خواهر  به  می گویم.  اآلن 
عّمــه می گویند؛ یعــنــی بابــا 
وقتی بّچه بوده، خواهر داشته. 
باید  حاال که بزرگ شــدند، مــن 

خواهر بابا را عّمه صدا کنم.

همکالسی ام بهاره، چهار 
عّمه دارد. یک عّمه اش 

قد خودش است. بهش 
می گوید: »عّمه کوچولو.« 

عّمه ی ریحانه، 
خیلی الغر است. 

بابای  عّمه ی محسن مثل 
محســن، چــاق است. آخر 

آن ها دوقولو هستند.

19

اّما سعیده اصالً عّمه ندارد؛ یعنی 
بابایش، خواهر نداشته.

عّمه ی داود خیلی مهربان است. 

عّمه ی نیایش خیلی قصّه 
بلد است. او مرّبی مهد است و 

هر وقت به خانه ی نیایش می آید، 
قصّه تعریف می کند.

ُخب، حاال که عّمه را شناختی، ببین اصالً 
عّمه داری؟ شاید هم نداری و یکی را عّمه 
ندارند.  عّمه  بعضی ها  آخر  می کنی.  صدا 
آن وقت به عّمه ی مامان یا بابا، می گویند: 
مامان  از  درباره اش  داری،  عّمه  اگر  عّمه. 
بابا بپرس؛ مخصوصاً بابا؛ چون وقتی بّچه 

بود با خواهرش خاطرات زیادی داشت. 

او  زینب اسم یک عمه ی مهـــربان است. 
خواهر امام حسین)ع( است. اگر گفتی او 

عمه ی چه کسی است؟
امام حسن؟ع؟    امام سجاد؟ع؟    امام علی؟ع؟

حاال این جا نّقاشی عّمه خودت را بکش!

12
               اسم من سهیل است. 

       اسم خواهرم سهیالست. 
ما در اراک زندگی می کنیم. سهیال خیلی 

دانشگاه  در  او  است.  من  از  بزرگ تر 
اصفهان درس می خواند. خواهرم 

مثل مادر با من مهربان است. 
وقــتــی در خــــانه است، به 

مادرم کمک می کند. من 
را  درسی ام  سوال های 

او  می پرسم.  او  از 
به  مثل معـــلم 

مـن درس یاد 
می دهد. 

خواهرم سه روز 
در اصفهان است. 

وقتی در دانشــگاه 
است، دلم برایش 

تنگ می شود. دوست 
دارم زودتر بیاید و برایم 

دوستم ناهید یک خواهر دارد. شعر و قصه بخواند. 

بهترین روز، 
وقتــی است 
که با پـدر بـه 
اصفهان می رویم و 
خواهرم را از دانشگاه 
می آوریم.

13

          دختر عمه مریـــم خواهر ندارد.
    راستی تو چــــطور؟ خواهـــر داری؟

هر کسی خواهــــرش را یـک جور صدا 
مـی زند. یکـــی می گـــــوید: »آبجـی«. 
بعضی ها  »باجــی«.  می گوید:  دیگری 
هم خواهرشان را به اسم صدا می زنند.

حاال این جا شـــکل خواهــــرت را بکش. 
اگر خواهر نداری، شکل خواهــری را که 
دوســــت داری داشــــته باشی بکـــش.

پسرعمو سعید دو خواهر دارد.

با این اسم ها جمله بساز. بگو چه 
ارتباطی با هم دارند.

معصومه ...........................................

رضا .......................................................

مشهد ..................................................

کربال .....................................................

حسین .................................................

دمشق .................................................

قم ........................................................

زینب .....................................................

دوست داری 

خواهرت 
تو را به چه 

اسمی صدا 

بزند؟

اسم خواهرت 
را این جا 
بنویس. شاید 
هم چند تا 
خواهر داشته 
باشی. اسم 
همه ی شان را 
بنویس. 

 یکی.چند تا خواهر داری؟
دوتا.
 بیش تر از دوتا.
 اصالً خواهر ندارم.

این هم اســــم دو خواهــــِر مهــــربان: 
این  معصــــومه. دربـــاره ی  و  زیــنــب 
خواهـرهای خوب از بزرگ ترها بپرس. 

10

من  داداش های  این ها 
هستند. اسم داداش های من سعید و 
وحید است.اسم من هم طاهره است. 
از من بزرگ تر است.  سعید چهار سال 

وحید هم شش سال بزرگ تر است. 
بعضــی ها یـک داداش دارنـد.  بعـضی ها 
چـندتا داداش دارنــد. بعـضــی هـا هــم 

داداش ندارند. 

یک روز با داداش هایم دعوایم شد. آن ها با من 
اما  شد؛  ناراحت  بابا  کردم.  گریه  من  کردند.  دعوا 

سر آن ها داد نزد. ما سه نفر را برد توی اتاق و قصه ی 
دو داداش مهربان را 

تعریف کرد. 

ت.
 اس

داداش مثل دوست

 دو برادری که اسم شان حسن و حسین بود. یک خواهر به اسم زینب 
داشتند. آن ها با هم خیلی مهربان بودند و به هم دیگر کمک می کردند. 
مواظب خواهرشان بودند. وقتی داداش هایم این قصه را شنیدند، از 

من معذرت خواهی کردند. قول دادند که با من خوب باشند. 
حاال داداش هایم مواظب من هستند. داداش هایم مرا به پارک کنار 
یاد داده. وحید هم  خانه مان می برند. سعید به من دوچرخه سواری 
آن ها در درس به من کمک می کنند. من  یاد داده.  به من اسکیت 

خواهر کوچولوی آن ها هستم و کالس اول درس می خوانم. 

11
داداِش  درباره ی این دو 

مهربان چه می دانی؟
رضا داداِش معصـــومه.
............................................
............................................
............................................

حســین داداِش زینــــب.
............................................
.............................................

بعضی ها   این جور صدایش می کنند: برادر، 
داداش جون ، کاکو. برا، قارداش.

تو چی صدایش
می زنی؟

ت.
شکل داداش من این طوری اس

من داداشی را دوست دارم؛ چون:

وقت ها با سعید بعضی 

دوچرخه اش مرا به 
مدرسه می برد. 

من ستایش هستم. کالس دوم ابتدایی. 
مامان من راننده ی سرویس است. 

آماده می کند.  را  اول صبحانه  او  به مدرسه می روم،  وقتی 
بعد دوتایی سوار ماشین می شوم. بعد بقیه ی بچه ها را سوار 

به  ماشین  توی  بچه های  می برد.  مدرسه  به  و  می کند  ماشین 
مامان می گویند خاله. مامان من کار می کند. بعضی بچه ها مامان هایشان کار 
می کنند و بعضی ها خانه دار هستند. وقتی که بعد از مدرسه به خانه می رود، ناهار 
را آماده می کند تا پدر از سر کار بیاید. شب ها در درس خواندن به من کمک می کند. 
مامان هایشان  با  بچه ها  هم  آنجا  می رویم.  روضه  به  مامان  با  وقت ها  بعضی 
به مهمان ها چایی می دهم. بعضی وقت ها هم در خانه ی ما  آن جا من  می آیند. 

مامان  به  همسایه ها  می کنم.  کمک  مامان  به  من  است.  قرآن  جلسه ی 
می گویند خانم شمسی. اما اسم مامان فاطمه است. 

مادر در خانه است. آشپزی می کند. 
خانه را مرتّب می کند. بعضی از 
مامان ها هم بیرون کار می کنند.

مادر تو چه کارهایی می کند؟

8

هر کسی مامان را 
یک جور صدا می زند؛ مثالً: 

مامان جون، مادر، 
دا و آنا .

تو چی صدایش می زنی؟

 اسم مامان من:
............................

کار مامان من:
.......................................

شکل 
مامان من 
این جوری 
است. تو هم 
شکل مامان 
را بکش.

حاال به این 
سوال ها جواب 

بده.

9

23

راستی پدربزرگ های تو چه کار می کنند؟

بابای مامانم هم خاطره هـــای زیادی از آقاجـــون دارد. کنار 
هم  مهـــربان  پدربزرِگ  یک  عکـــس  پدربزرگم،  عکس 
پدربزرگ  بهترین  »او  می گوید:  مامان  هست. 
دنیاست. او رهبر ما بود. خیلی سال ها 
ایران  از دنیا رفت و مردم  پیش 
خیلی غصه خوردند.« 

 هر کسی پدربزرگ را یک طوری 
بابابزرگ،  مثل:  مــی زند؛  صـدا 

آقاجون، آقابزرگ، آقاننه، دده و...
تو چی صدایش می زنی؟

اگر هر دو تا را یک 
جور صدا کنم، قاطی 
می شود.

دوستم دوتا پدربزرگ 
دارد. یکی اش چاق 
است و یکی الغر. این 
یکی برایش قصّه زیاد 
تعریف می کند. آن یکی 
او به پارک می برد و 
بستنی می خرد. وای 
چه  قدر پدربزرگ ها 
خوب هستند!

عکس خودت با پدربزرگ هایت را اینجا بچسبان.

اگر گفتی اسم این 

پدربزرگ چیست؟

.........
.........

.........
.
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Teaching Ablution and 
Prayer
This book teaches children teens 
with beautiful text and beautiful 
illustrations and prayers. 
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Quran teaching for children
The growing enthusiasm of the 
noble and revolutionary nation 
of Iran for learning the Holy 
Quran and welcoming respect-
able families to learn about their 
loved children and their loving 
children to this illuminated book 
on the one hand and the existence 
of shortcomings in the education-
al system available to teach the 
Quran to the enthusiasts to the 
place that has been unfortunately 
seen by individuals. Many still 
have trouble reading the Qur’an. 
And since the best age for learn-
ing these teachings at an early 
age in the birthdays, we again 
came to the feet of your children, 
and we renew our hearts and 
minds with a refreshing light of 
the Qur’an. And how beautiful it 
is that your child first leaves the 
green of your mind by familiar-
izing yourself with the Qur’an so 
that the light of the Qur’an will 
make your ancestors grow as fast 
as possible. 
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Western Travel (Illustrated)
The story tells of a personal lan-
guage that has died and begins 
when the narrator of the story dies. 
After the bathing and burial, the 
narrator defines the story of the 
grave question. And then refers to 
the pressure of the grave. The vari-
ous sections of the book are based 
on the material that has been 
mentioned in the hadiths about the 
universe. Things like the torture of 
the grave, the punishment of some 
acts, meeting some of the alms, ... 
is included in the story. In different 
parts of the book, the verses of the 
Qur’an or the hadiths are commented according to the narrator’s 
story. The author has attempted to explain the role of Shiite be-
liefs, especially belief in Ahlul Bayt and love for Imam Ali (PBUH) 
in the post-death world. In such a way, the leader of the narrator 
is Hadi, the guide of the narrator. Hadi’s writer introduces the 
love of Imam Ali (AS), which is embodied in the world of grace 
as a youthful figure and helps the deceased person. In the course 
of the story, according to the pleasures and tragedies of the path, 
numerous ethical and religious recommendations have been 

quoted. The book is now 
illustrated with engaging 
visuals
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Childlike Answers to Reli-
gious Questions
The book’s addressees are parents, 
but the book’s result is for the chil-
dren. The book has taught parents 
how to answer the 25 most com-
mon questions in the field of belief 
and monotheism. Some of these 
questions have also raised and 
answered a few subquestions and 
total sixty questions. For each of 
the questions, at least three levels 
(in terms of age, education, condi-
tions, and experiences of the child’s 
environment), and sometimes up 
to five levels, are provided:
- Since the cognition tool is tied up 
with the senses in the first level of the child, the responses at this 
level have been as tangible as possible and accompanied by an 
objective sample that approaches to child’s mind.
In the second level, the content is more dynamic and semi- argu-
able, and based on common information. At the third level, re-
sponses are scientific and argumentative. In addition, besides the 
arguments, in some cases, the statements of the elders are also 
mentioned. In some cases in the fourth and fifth levels, we also 
see the responses that are more scientific and argumentative.
Some questions answered in the book:
Why don’t we see God? Where is God? How long has God been? 
How big is God? Why doesn’t God give some of his stuff? What is 
God like? Why did God take Grampa out of us? Why is God creat-
ing retarded people? Why is God bringing people to hell? I don’t 
like being old. Where are we going when we die? Why did God 
make the devil?
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Childlike answers to religious 
questions
The book “The Long Breath” is a 
beautiful title and story written 
about the presence of the absent 
Imam Mahdi (‘AFSh”) and the half-
Sha’ban in the lives of teenagers 
today.

I’m dreaming. Mom says: “It’s the 
night of Eid; I think it’s a good time 
to ask a gentleman to pray that God 
will be good soon!”
I say: “What a benefit! I could not 
do anything to celebrate this year. “
Mom says: “Who said you must do 
something! It’s a sign that you love 
it! Now eat your fruit.“
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The Prophet’s Reyhaneh
The book “The Prophet’s Rey-
haneh” intends to picture a drop of 
the spiritual sea of Hazrat Fatima 
Zahra.
This book is written for teenagers 
and has been published in the cat-
egory of “Jamkaran Sparrows”. 

It is the night. The Jewish woman 
wakes up. He wants to go to the 
yard. In order to walk into the 
yard, she’s walking into the room 
on the right. There is a strange 
light from that room. The woman 
is amazed. Goes to the room. Feet 
inside. Suddenly, the light that 
shines brighter than the sun and 
comes out of a black tent. Terrified. 
Exits the room. She goes to her 
husband’s. She says: “Ah, man, 
wake up. Wake Up!”
The man opened his eyes: “What 
happened woman? What’s up?! “
The woman says: “A light! A strange 
light comes from a tent inside the 
right room!". 
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Child of the Kaaba 
The book "Child of the Kaaba" 
intends to picture a drop of the 
spiritual sea of Hazrat Amir 
al-Mu'minin Ali.
This book is written for teenagers 
and has been published in the cat-
egory of "Jamkaran Sparrows".

Amir al-Mu’minin and Abu Bakr is 
leaving the Prophet’s mosque. So 
they see each other by accident. 
There is a moment of silence 
between them. Amir al-Mu’minin 
take a meaningful look at Abu Bakr. 
He said: “O Abu Bakr if I show you 
the messenger of Allah and he will 
tell you Ali is my successor, do you 
accept and give me the Caliphate?” 
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Gabriel's Wing Sound
Mohsen Na’ma In this book, wrote 
a number of documented stories 
of the life of the Prophet of Islam. 
Written in simple language for 
teenagers.
The titles of the book’s stories are: 
Another Esmail, more beautiful 
than the sun, sick and physician 
!, read ...,  a few dinars, repent, 
wealthy and poor, Trust, house 
of hypocrisy, Parquet money, two 
dirham, happy journey, mother, 
ease, Camel Shepherd And Shep-
herd, thinking and worship, Gab-
riel’s Wing Sound, Deal, an advice, 
a turban and a slap. 

As you know, our tribe and the Ose tribe have always been 
fighting and fighting. The Khazraj tribe has never been at peace 
with Ose, and also is Ose with Khazraj. In a war that happened 
a long time ago, we were defeated hard. Now I have come to you 
from Khazraj tribe to help us and against the Ose tribe...
Atabeh interrupts Asad’s words and says: “You’re far from us. In 
addition, we are now in trouble and have big problems. “
“What is the problem?” Asad says curiously.
Atabeh replies: “Muhammad.”
Asad asks strangely: “Who is Muhammad? Where’s he from? 
What is his problem? Did he rush you? “
Atabeh replies sadly: “Muhammad is a youth who recently called 
people to Mecca to a new religion. He questioned our gods and 
introduced a single god. So far, some people have also been 
distracted. If we make it late, he will deceive everyone in Mecca. 
“
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Karim al-Aba 
The book "Karim al-Aba" intends to 
picture a drop of the spiritual sea of 
Imam Hassan Mojtaba.
This book is written for teenagers 
and has been published in the cat-
egory of "Jamkaran Sparrows".

Imam Hassan raised his hands to 
the sky. Prayed calmly. One of the 
worshipers behind Imam Hassan is 
sitting in prayers line, he looks at 
the sky. The sky is changing. The 
worshiper says: “Friends, look at 
the sky. What is going on?! “
They all rise and look to the sky. 
Suddenly, everyone sees with their 
eyes that the sky is split and the 
angels come out of it, and every 
one of them has a lot of food, 
fruits and various varieties in their 
hands! Everyone is staring! All are 
staggering. They say to themselves, 
“Do we really see the angels that we 
have heard of their description?” 
It’s also stuffed with food and 
groceries?! “
Angels come down and come down 
to Imam Hasan
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God’s Blood
The book " God’s Blood" intends to 
picture a drop of the spiritual sea of 
Sayyed al-Shohada Imam Hussein.
This book is written for teenagers 
and has been published in the cat-
egory of "Jamkaran Sparrows".

People of Kufa look at the rain 
with astonished eyes. To the rain 
that they did not think to a load 
of Hussein’s prayer. Everyone 
is amazed and surprised. All 
the hands of thanks are raised. 
Everyone is happy. They are going 
towards Hussein. One kisses his 
face, one kisses his hand, the other 
hugs him. Everyone expresses some 
kind of kindness and gratitude. No 
one knows how to thank Hussein. A 
favor that no one can compensate 
it; Rescuing people of Kufa from 
thirst!!
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Audible animal stories
The story has always had an effect-
ive and constructive role in the 
thoughts, morals, and culture of 
human beings in history. Many who 
have grown and guided by healthy 
and useful stories.
With the onset of human history, 
storytelling began and, as one of 
the cultural issues of human inter-
est, opened its main place among 
all human beings in history.
One of the stories that have always 
been popular with people is animal 
tales, in which the main or second-
ary role is assigned to one animal. 
In general, the presence of animals 
in the collection of the moves of a 
story adds to its diversity and at-
tractiveness, making it more pleas-
ant to hear and read.
The book is essentially new and 
is a collection of healthy, useful, 
and documentary stories that 
have focused on animals and their 
moves. The training courses of this 
collection are many, and without 
exception, any story of one or more 
Educational or educational point 
that is effective in strengthening 
the beliefs, ethics and other dimen-
sions of human religious and value 
culture.
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The story of sacrifice
Every teenager in his life has many 
aspirations in his mind and thinks 
about some very serious and he is 
trying to make it happen. Dreams 
that make the future for a teen-
ager. Now, suppose that on the path 
to the reaching of this wish, our 
teenager must choose and choose 
the different situations with the 
concept of his aspiration, and then 
choose the most important one. 
This is the reason that makes the 
age of adolescence and youth, as a 
great choice; the choice between 
two good things. Now if the second 
choice is in relation to someone 
other than himself, the decision 
becomes even more difficult. Ab-
bas, a teenage boy working in a car 
repair shop, a dream of flying with 
Paramotor and trying to get there. 
As long as she meets her with big-
ger choices. “I love the flight with 
Paramotor,” a novel for a teenager’s 
audience, whose author Ali Armin 
and “Mohammad Reza Zarghan” 
also portrayed the work.
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A Simple Conversation 
Around The Most Beautiful 
Living Need
One of the most basic needs of man 
is communication with the Creator 
of Being. In all religions and practi-
ces, actions to address this need are 
considered necessary. Meanwhile, 
the Islamic religion emphasizes the 
fulfillment of prayer and its import-
ance in seeking to promote human 
being as a divine caliph.
Reza Akhavi, the author of “Positive 
Seventeen”, has talked to a teenage 
audience with a teenage-looking 
language about prayer. The auth-
or uses the phrases, examples and 
metaphors that are updated and 
derived from the everyday life of 
adolescents, and occasionally using 
satirical language, to express the 
philosophy of prayer and its works 
and blessings in form of short 
notes. Undoubtedly, the combin-
ation of religious concepts with 
computer literatures doubles the 
reading pleasure.
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A Sea to Got Calm! 
"There should be a sea" In the 
very short chapters and excerpts 
the important events of Imam 
Muhammad Baqir's life for its 
young audience. Mahmoud Pour-
varhab, a well-known Iranian 
writer, has not taken a linguistic 
language in his recent work, while 
he has not removed the language 
of writing in today's standard lan-
guage and has not gone through a 
historic era. His concern is getting 
acquainted with the adolescent 
audience with Imam Mohammad 
Baqir's life. He knows today's 
audience not read something else except textbooks, speaks in 
simple language in order to introduce Imam Muhammad Baqir to 
his audiences. Firstly, this is a blessing, and it makes today’s teen-
ager not bothering himself with heavy words or phrases. Next, 
pick out the story of Imam Muhammad Baqir's life.

The Tekbir’s voice wraps around the mosque. The old man smiled. 
He saw that Rafi and his followers went to Imam and said hello. 
The old man came out with joy. He wanted to deliver his cargo 
early and return to the mosque for prayer. He wore his gown and 
went to his donkey. The sun was setting down and a breeze was 
blowing. The old man thought with himself: "It is necessary for 
the sea to be joined by the stream and the rivers, and they should 
be laid in it. Yes, there should be a sea. "
Two children were still under the tree. Seeing the old man came 
forward happily. The old man relaxed the bag. He poured out 
some of Khark clusters on the boys' long garment and said: "Get 
them, that's good and blessing Ali too."
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A Fantasy Novel with a 
Quranic Concept Training 
Approach
A fantasy narrative of a religious 
adventure. Mohammad Jawad, who 
is trying to find Aliens from the 
basement their home, among the 
cartons of the book gets acquainted 
with a bird in the basement of the 
home, which leads him too com-
plicated and many adventures. 
The main feature of the novel, 
“Mohammad Jawad and Ilya Sword 
“, is his approach to the Quran; an 
approach which novelty is its main 
attribute. Mohammad Jawad goes 
to the Quran Garden, where he 

gets acquainted with many personalities, each of whom modifies 
a portion of Muhammad Jawad’s existential dough. The fantasy 
atmosphere of the book is entirely Iranian and native. The auth-
or has endeavored to pass through Western space and become a 
native model for creating an Iranian-Islamic fantasy. 

Mohammad Jawad took Ilya. The light that reflected from Ilya 
had lit up his front. After a while came out of the cave. Ilya was 
so obliterated that he did not understand how he had reached 
the last stone. He stood in front of his friends. Zal stared at Ilya. 
He could not believe that Mohammad Jawad’s weapon would be 
Ilya. But it seemed that Salwa and Homa were waiting for such a 
thing. Homa took Muhammad Jawad’s hand and brought him to 
the land.
Salwa smiled, “ Ilya is a sword that is not suitable for anyone. 
This sword has many abilities that only its owner can discover. “
“Let’s go to the exercise,” Homa said in serious tone
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