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  درس اّول

جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، سرشار از شگفتي ها است. پديده هايي لطيف، 
زيبا و عجيب، پيش روي ما هستند كه به سادگي از كنارشان مي گذريم؛ در حالي 
كه اگر اندكي درنگ كنيم، مي بينيم كه هر كدام از اين پديده ها تماشاگهي براي 

ديدن زيبايي هاي آفرينش و ايستگاه هايي براي انديشيدن هستند .

پديده ها  كه  است  راه ساده آن  بشناسيم،  يك  بهتر  را  عالَم  مي خواهيم  اگر 
با يكديگر  بينديشيم و آنها را  را خوب تماشا كنيم،  درباره ي آفرينش هريك 
مقايسه كنيم. مثالً كوه هاي سربه فلك كشيده را با دّره هاي عميق، گل را با خار، 
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 زنبور عسل را با خرمگس،  بهار را با زمستان و ....

مطالعه در طبيعت و تأّمل درباره ي چيزهايي كه هر روز مي بينيم و از كنارشان 
مي گذريم، راه مناسبي براي شناخت آنها است. پرسش از هر چيز و جست و جو 
براي يافتن پاسخ،  كاري است كه همه ي دانشمندان و عالمان انجام مي دهند . من و 

شما هم،  بايد اين ويژگي را در خود پرورش دهيم .

 ما برخي از  رفتارها ، كردارها  و كارهاي خودمان را از روي عادت انجام مي دهيم؛ به
همين دليل هم از خود نمي پرسيم كه چرا اين گونه است ، چرا بايد اين كارها را 

بكنيم؟ و بسيار پر سش هاي ديگر.

همين آب گوارايي كه زندگي ما به آن وابسته است، بهترين موضوع براي فكر 
كردن و يكي از شگفتي ها است.

آب چيست؟  چگونه به وجود آمده است؟  اگر روزي آب در روي زمين نباشد، 
آيا انسان مي تواند آن را پديد آورد؟ 

به هر حال،عالَم تماشاخانه ي شگفتي هاي آفرينش است. يعني به هرطرف كه 
نگاه مي كنيم،  آفريده هاي زيباي خداوند را مي بينيم. اين جهان،  دفتري است كه 

خداي مهربان، به پاكي و زيبايي در آن نگاشته و مي نگارد.
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 يكي ديگر از اين آفريده هاي زيبا و لطيف، گياهان و  سبزه ها هستند. علف هاي
 سبز را ديده ايد؟  خيلي نرم و شكننده هستند. در سرماي سخت يا گرماي زياد،

پژمرده مي شوند ولي گاهي مي بينيم همين علف هاي  نازك و لطيف،  از ميان سنگالخ 
سر در مي آورند، يا كف زمين سخت و محكم را مي شكافند و بيرون مي آيند.

را،  مهربان  خداي  آفرينش  زيبايي هاي  نويسندگان،  از  يكي  زير،  نوشته ي  در 
اين گونه توصيف مي كند:

» هيس، گوش بده! به آفريده هاي ساكت خدا گوش بده.

 به پروانه اي با بال هايي مخملي. به قطره هاي باران كه حلقه هاي ساكت روي آب 
را مي سازند، گوش كن.

صداي  مي جنبند،  بشنوي؟  زيرزمين  در  كه  را  حشره هايي  صداي  مي تواني  آيا 
ماهي هاي تاالب را چطور؟

 آن باال را نگاه كن! آسمان، آبِي آبي است و يك تّكه  ابِر ساكت در آن شنا 
مي كند.

اين پايين را ببين! علف ها  و برگ ها  درنسيم، فقط تكان مي خورند. 

نگاه كن... و به صداهاي كوتاه و بلند، گوش بده، تا آفريده هاي ساكت خدا را 
بشناسي. 

باد ها سفر مي كنند. علف ها رشد مي كنند. عنكبوت ها، بين زمين و آسمان، تار 
مي تنند.
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   درست و نادرست

1 ديدن شگفتي هاي عالم و تأّمل درباره ي آنها راه مناسبي براي شناخت است. 

2 سبزه ها و علف ها به اندازه اي نرم و شكننده هستند كه نمي توانند از ميان سنگالخ 

سر در بياورند.  

3 تاريكي شب، روشنايي روز و شبنم صبحگاهي همه از آفريده هاي ساكت خدا هستند. 

آيا تو صداي تاريكي شب را مي شنوي؟ صداي روشنايي روز را چطور؟ صداي شبنم 
صبحگاهي را، هنگامي كه سرزده به خانه ي برگ، وارد مي شود؟ 

به هر طرف نگاه كن... و گوش بده.

آفريده هاي ساكت خدا هميشه آنجا هستند.  

آيا تو آنها را مي بيني و صدايشان را مي شنوي؟«.

  آفريده هاي ساكت خدا، 
نانسي سويتلند، ترجمه ي حسين سّيدي،  با اندكي كاهش و تغيير
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   درك مطلب

1 چه راه هايي براي شناخت بهتر اين عالم، وجود دارد؟

2 علف سبز و لطيفي را كه در ميان سنگالخ  روييده است با چشمه ي رواني كه از دل كوه 

مي جوشد، مقايسه كنيد. شباهت ها و تفاوت هاي آنها را بگوييد. 

3 منظور از آفريده هاي ساكت خدا چيست؟

4 چرا عنوان»تماشاخانه« براي اين درس انتخاب شده است؟ شما چه عنواني را براي 

اين درس پيشنهاد مي كنيد؟
.  5

   واژه آموزي

 به واژه هاي زير و رابطه هاي آنها با يكديگر،توّجه كنيد.

باال          پايين خوب           بدگل           خار زيبازشت   

 با دّقت به خوب و بِد حرف هاي دوستم، گوش مي كردم.

 ما مي توانيم گل را با خار مقايسه كنيم.

 سنجاقك، باال و پايين مي پريد.

 از معني واژه ها ، مي فهميم كه اين كلمات، مفهوم مخالف هم يا ضّد هم را بيان مي كنند. اين گونه

واژه ها را »مخالف يا متضاد « مي ناميم.

اكنون با توّجه به آموخته هاي باال، نمونه هاي زير را كامل كنيد.

...... ......كوتاه    ......تاريك               گرما           
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   تصويرخواني و صندلي صميميت 

1 ديدن: تصوير را با دّقت ببينيد و به جزئّيات آن توّجه كنيد. 
2 انديشيدن: براي درك ارتباط اجزاي تصوير، فكركنيد و مطالبي را كه از تصوير برداشت كرده ايد، در ذهن خود مرور كنيد. 

3 يافتن: زماني كه ارتباط ميان اجزاي تصوير و مفاهيم آن را درك كرديد، يك موضوع را انتخاب كنيد. 
4 گفتن:  هر وقت آماده شديد، روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي موضوع انتخاب شده، براي دوستانتان صحبت كنيد.
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سبزه زاران، رفته رفته، زرد گشت باِد سرد، آرام بر صحرا  گذشت   

زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ تك درخت نارَون، شد رنگ رنگ

گسيختبرگ برگ گل به رقِص باد ريخت  هم  از  بيدبُن  رشته های 

 باغ و بُستان، ناگهان در خواب شدچشمه كم كم خشك شد، بی آب شد

تاككرد دهقان، دانه ها در زير خاك  پيچاِن  شاخه ی  كوته،  كرد 

  بخوان و حفظ كن
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  خوانش و فهم

1  در بيت » گل بخندد، بر سر گل بوته ها       پر كند بوي خوش گل، باغ را« منظور از

خنده ي گل چيست؟

2 در بيت سوم دو واژه ي » برگ برگ« چگونه خوانده مي شود؟

 پروين دولت آبادی 

می رود زمستان  و  پاييز  می شود؛فصل  بهاران  چون  ديگر،  بار 

گياه می رويد  خشك،  زميِن  چشمه جوشد، آب می اُفتد به راهاز 

نارون درخت  آرَد،  نو  كهنبرِگ  شاخساران  گردد،  سبز 

گل بوته ها سِر  بر  بخندد،  راُگل  باغ  گل،  خوش  بوی  كند  پُر 

نغمه خوان پرستو،  می آيد  آشيانباز  اينجا   در  می سازد  باز 
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  درس دوم

كرد؟ تَواند شمار  كه  را،  يا كيست آن كه ُشكر يكي از هزار كرد؟فضِل خداي 

آدمی و  درختان  و  بّر  و  آفريد   خورشيد و ماه و اَنُجم و لَيل و نهار كردبحر 

آفتاب  تأ ثير  به  ُمرده،  خاك  كرداجزای  الله زار  و  چمن  و  ميوه  بُستاِن 

را ُمرده  درختاِن  بيِخ  داد  آب  كردابر،  نوبهار  پيرهِن  برهنه،  شاِخ 

بَس و  بني آدم اند  نه  او،  كردتوحيدگوي  بر شاخسار  زمزمه  كه  بلبلي  هر 

 سعدي 
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  درست و نادرست

1 بخشش و بزرگواري خداوند قابل شمارش نيست.

باغ ميوه و چمن زار  به  را  بزرگ  به وسيله ي  آفتاب،  اجزاي خاك مرده  2  خداي 

تبديل مي كند. 

3 فقط انسان ها مي توانند به خوبي خداوند را ستايش كنند.

   درك مطلب

نوبهار كرد«  پيرهن  برهنه،  شاِخ  1  در بيت » ابر آب داد، بيِخ درختاِن ُمرده را    

شاعر از چه فصل هايي سخن گفته است؟

2  بيت » بحر آفريد و بّر و درختان و آدمي       خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد«  

را به زبان ساده بيان كنيد.

3 »آفتاب« و »ابر« را با هم مقايسه كنيد و شباهت و تفاوت آنها را بگوييد.

.   4
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   دانش زباني

 لحن و آهنگ
وزش باد، حركت آب در رودخانه، به هم خوردن برگ درختان در باد، ريزش آب از كوهساران، 
 صداي ُسم اسبان، حركت قطار، تيك تاك ساعت و  ... هر كدام صدا و آهنگ ويژه اي را به ذهن

مي آورد.
من و شما به هنگام خواندن نوشته ها در مكان ها و موقعيت هاي مختلف ، حالت خودمان  و لحن 

صدايمان را با آن مكان و موقعيت، هماهنگ مي كنيم.
 اگر بخواهيم متن تبريك را خطاب به كسي كه موّفقيتي به دست آورده، بخوانيم، چه مي كنيم؟

اگر بخواهيم متن تسليت را خطاب به كسي كه به سوگي دچار شده، بخوانيم، چه مي كنيم؟
شعرها و متن درس ها هم ويژگي هايي دارند كه هنگام خواندن، بايد به آنها توّجه كنيم و لحن 

و آهنگ صداي خود را با آن متناسب سازيم . 

 

 

   شعرخواني و صندلي صميميت

براي اينكه شعر را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيم، الزم است با توّجه به مراحل زير، تمرين كنيم.

1    انديشيدن:  نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا مي خوانيم و درباره ي 

محتوا و آهنگ مناسب آن، مي انديشيم.
انديشيدن درباره ي محتوا، لحن و آهنگ مناسب آن كشف  2  يافتن: پس از خواندن و   

مي شود و به ذهن مي آيد.
3  خواندن: پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن، اكنون با آهنگ و سرعت مناسب،   

به صورت رسا، خوانش شعر را آغاز مي كنيم.

اين  شعر  با  شده«  پيدا  تو  ز  هستي  همه  ستايش»اي  شعر  خواندِن  لحن 
درس»فضل خدا« به نظر  شما يكسان است ؟ درباره ي لحن و آهنگ خواندن 

اين دو شعر، گفت وگو كنيد.
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  بخوان و بينديش

در دشتی بزرگ و سرسبز، پروانه ای زندگی می كرد، با بال هايی 
زيبا و خوش رنگ. پروانه آن قدر زيبا بود كه پروانه های دشت هميشه 
درباره ی او حرف می زدند و بعضی از آنها به زيبايی بال های او حسرت 

می خوردند.
هر روز صبح كه خورشيد زيبا از پشت كوه بيرون می آمد، پروانه از خواب 
بيدار می شد؛ صورتش را با شبنم گل ها می شست. بعد به سراغ بركه ای مي رفت كه در كنار 
دشت قرار داشت، چرخی روی آن می زد و بال های رنگارنگش را در آب می ديد و زيبايی 
خودش را تحسين می كرد. او با غرور شاخك هايش را باال می گرفت و در دشت به پرواز در 

می آمد تا بال های زيبايش را به نمايش بگذارد.
يك روز هنگام غروب كه خورشيد، نورش را پشت كوه ها پنهان می كرد، پروانه ها دور 
هم جمع شدند. آنها درباره ی غرور و خودبينی پروانه با بركه صحبت كردند و از او خواستند تا 

كاری كند كه پروانه، ديگر نتواند خودش را در آب بركه تماشا كند.
صبح روز بعد، پروانه از خواب بيدار شد. مثل هميشه به سراغ بركه رفت تا خود را در آب تماشا 
كند و از زيبايی بال هايش  لّذت ببرد. وقتی به بركه رسيد، ناگهان بركه با كمك نسيم ماليمی كه 

می وزيد، شروع به تكان خوردن كرد و موج های كوچكی روی خودش به وجود آورد.
پروانه هر چه تالش كرد، نتوانست خود را در آب ببيند. او كه از كار بركه بسيار ناراحت 
شده بود، مثل هميشه با غرور به سمت علفزار به پرواز درآمد. ولی به هر طرف كه می رفت، 
او فاصله  از  او تعريف كنند،  زيبايی  از  بزنند و  اينكه دورش حلقه  به جای  پروانه های ديگر 

می گرفتند و به سمتی ديگر پرواز می كردند.
پروانه ي مغرور، وقتی ديد كه پروانه ها به او توّجهی نمی كنند، ناراحت و غمگين به روی 
گل سرخی كه گلبرگ هايش را باز كرده بود، نشست. پروانه كه عادت نداشت به غير از خودش 
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از كس ديگری تعريف كند، با ديدن زيبايی و شادابی گل به شگفت آمد و گفت: »به به! تو 
چه گل سرخ زيبايی هستی!«

از   « گفت:  و  زد  لبخندی  سرخ،  گل 
گلبرگ هايم تشّكر كن؛ كه سرخی، زيبايی 

و بوی خوش من از آنهاست«.
تمام نشده  هنوز صحبت های گل سرخ 

گفتند: صدا  يك  گلبرگ ها  همه ي  كه   بود 
 » از مـا تشّكر نكن. از برگ ها تشّكركن كه نور 

خورشيد را می گيرند و برای ما غذا درست می كنند 
و باعث خوش بويی و خوش رنگی ما می شوند«.

برگ ها گفتند:» الزم نيست از ما تشّكر كنی؛ از ساقه 
تشّكر كن كه آب و مواد الزم را از ريشه می گيرد و به ما 

می رساند تا با آنها غذا درست كنيم«.
ساقه گفت:» از من هم نبايد تشّكر كنی؛ از ريشه تشّكر 

كن كه آب و غذاي الزم را از زمين جذب می كند تا من بتوانم 
آنها را به برگ ها برسانم«.

زمين  از  بايد  بلكه  ؛  كنی  تشّكر  نبايد  من  از  تو   « گفت:  ريشه 
سپاسگزار باشی، چون من آب و مواّد غذايی را از زمين می گيرم«.

 در همان لحظه، ناگهان زمين به صدا درآمد و گفت:» الزم نيست از من تشّكر
 كنيد؛ بلكه بايد از خورشيد سپاسگزار باشيد كه با گرما و نور خود، آب درياها و اقيانوس ها 

را بخار می كند تا از ابرها  برف و باران ببارد و گل های زيبا رشد كنند«.
خورشيد زيبا و درخشان كه تا آن لحظه ساكت و آرام، شاهد گفت وگوی آنها بود، لب به 
سخن باز كرد و گفت:» اّما دوستان خوبم! از من هم نبايد تشّكر كنيد. همه ی ما بايد از خداوند 
بزرگ و مهربان تشّكر كنيم كه با نظم و ترتيب، وظيفه ی هر كدام از ما را در جهان آفرينش 

مشّخص كرده  است. اوست كه خالق همه ی زيبايی هاست«.
 پروانه به فكر فرو رفت. حاال ديگر متوّجه شده بود كه همه ی زيبايی اش را خدا به او 
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  درك و دريافت

1  با توّجه به متن، بگوييد پروانه چه ويژگی هايی داشت؟ آيا كار او را مي پسنديد؟ چرا؟

2   به نظر شما چرا پروانه ديگر خود را در بركه تماشا نكرد و بال هايش را به نمايش 

نگذاشت؟
3 چه چيزهايی باعث زيبايي و شادابي گل سرخ بودند؟ به ترتيب بيان كنيد.

بخشيده و خداست كه با نّقاشی هنرمندانه ي خود بر روی بال های او، باعث خوش رنگی و 
زيبايي اش شده  است.

نسيم ماليمی شروع به وزيدن كرد، پروانه آرام به پرواز درآمد و به سوی دشت رفت. 
از آن روز به بعد، ديگر هيچ پروانه ای نديد كه او خودش را در بركه، تماشا كند يا با غرور 

بخواهد بال های رنگارنگش را برای ديگران به نمايش بگذارد.

               زيباترين قّصه ها، مهدی مرادحاصل



24

حكايت

روزي مردي سوار بر االغش به يك جاليز خربزه رسيد. خسته و تشنه، زير سايه ي درخت گردويي 
 كه كنار جاليز بود، رفت و آنجا دراز كشيد. او كه از ديدن بوته هاي خربزه و درخت گردو، به فكر 
فرو  رفته بود، پيش خودش گفت: »درخِت گردكان به اين بلندي، درخت خربزه اهلل اكبر! ، من 
كه از كار خدا هيچ سر درنمي آورم؛ آخر چگونه خربزه ي به آن بزرگي را روي بوته اي به آن 

كوچكي و گردوي به اين كوچكي را روي درختي به اين بزرگي، آفريده است! «.
در همين فكر بود كه ناگهان، گردويي از شاخه جدا شد و به پيشاني اش خورد. 

مرد، به خود آمد و دست به دعا برداشت و گفت: » خدايا شكرت. حاال مي فهمم كه اگر 
خربزه اي به آن بزرگي را روي درخت، قرار داده بودي و اكنون به جاي گردو، آن خربزه به 

سرم خورده بود، چه بالي وحشتناكي به سرم مي آمد«.
  

  حكايتي كه خوانديد، با مفهوم كدام يك از َمثَل هاي زير ارتباط دارد؟

 سحرخيز باش تا كامروا باشي.     دست باالي دست بسيار است.
 ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است.   مرغ همسايه، غاز است.

 عقلش به چشمش است .     جوجه ها را آخر پاييز مي شمارند.


