
, زیبا و لطیف  از شگفتی ها است . پدیده هاییسرشار  جهانی که در آن زندگی می کنیم ,

از کنارشان می گذریم در حالی که اگر اندکی سادگی  وی ما هستند که به, پیش رعجیب 

برای دیدن زیبایی های آفرینش  تماشاگهیدرنگ کنیم , می بینیم که هر کدام از این پدیده ها 

 برای اندیشیدن هستند .ایستگاه هایی و 

 

ا خوب تماشا کنیم رپدیده ها را بهتر بشناسیم , یک راه ساده آن است که  عالماگر می خواهیم 

کنیم . مثالّ کوه های سربه مقایسه  , درباره ی آفرینش هریک بیندیشیم و آنها را با یکدیگر

را با خرمگس , بهار را با زمستان عسل  زنبورعمیق , گل را با خار , درّه های فلک کشیده را با 

 و ....

 

و از کنارشان می گذریم ,  درباره ی چیزهایی که هر روز می بینیمتامّل  در طبیعت و مطالعه

از هر چیز و جست و جو برای یافتن پاسخ , کاری پرسش  راه مناسبی برای شناخت آنها است.

را در ویژگی است که همه ی دانشمندان و عالمان انجام می دهند . من و شما هم , باید این 

 خود پرورش دهیم .

 

روی عادت انجام می دهیم به همین  ما برخی از رفتارها , کردارها و کارهای خودمان را از

ی پرسیم که چرا این گونه است , چرا باید این کارها را بکنیم ؟ و بسیار دلیل هم از خود نم

 پرسش های دیگر .

برای فکر کردن و یکی  موضوعکه زندگی ما به آن وابسته است , بهترین  گواراییهمین آب 

 از شگفتی ها است . 

نباشد , آیا انسان می زمین  آب چیست ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ اگر روزی آب در روی

 تواند آن را پدید آورد ؟ 

 



شگفتی های آفرینش است . یعنی به هر طرف که نگاه می تماشاخانه ی به هر حال , عالم 

بینیم . این جهان دفتری است که خدای مهربان , به  کنیم آفریده های زیبای خداوند را می

 و می نگارد . نگاشتهپاکی  زیبایی در آن 

سبز را دیده . علف های گیاهان و سبزه ها هستند لطیف  یکی دیگر از این آفریده های زیبا و

می شوند ولی , پژمرده اید ؟ خیلی نرم و شکننده هستند . در سرمای سخت یا گرمای زیاد 

سر در می آورند , یا کف سنگالخ می بینیم همین علف های نازک و لطیف , از میان گاهی 

 زمین سخت و محکم را می شکافند و بیرون می آیند .

توصیف  زیبایی های آفرینش خدای مهربان را , این گونهنویسندگان  در نوشته ی زیر , یکی از

 می کند :

 وش بده .خدا گ ساکتهیس , گوش بده ! به آفریده های » 

ساکت روی آب را می حلقه های های باران که قطره  با بال هایی مخملی , بهپروانه ای به 

 سازند گوش کن .

 را که در زیر زمین می جنبند , بشنوی ؟ صدای ماهی هایحشره هایی آیا می توانی صدای 

 را چطور ؟تاالب 

 اکت در آن شنا می کند .ابر س تکّهآن باال را نگاه کن ! آسمان , آبی آبی است و یک 

 , فقط تکان می خورند .نسیم  این پایین را ببین ! علف ها و برگ ها در

 کوتاه و بلند , گوش بده تا آفریده های ساکت خدا را بشناسی . صداهاینگاه کن ........... و به 

 تار می تنند . بین زمین و آسمان عنکبوت ها بادها سفر می کنند . علف ها رشد می کنند . 

روز را چطور ؟ صدای شبنم روشنایی  آیا تو صدای تاریکی شب را می شنوی ؟ صدای

 را , هنگامی که سر زده به خانه ی برگ وارد می شود ؟ صبحگاهی

آیا تو   آنجا هستند . همیشهآفریده های ساکت خدا به هر طرف نگاه کن .... و گوش بده . 

  را می شنوی ؟ نصدایشاآنها را می بینی و 



 تکلیف امالیی : 

 جدول زیر بنویسدر را پیدا کن و در متن درس کلماتی که دارای نشانه های زیر هستند 

 ح ذ ط ص ظ
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 مخالف کلمه های زیر را بنویس و با مخالف آن ها یک جمله بساز .
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