
   درس اّول : معرفِت آفریدگار

  درس دوم: پنجره های شناخت



  درس اّول
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این همه خلق را  که شما بینید، بد  ین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که 
آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است. آفریدگار را بباید پر ستیدن 

و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

اندیشه کردن اندر کاِر خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این 
و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی، گمراهی است. 

 ابوعلی بَلعمی، تاریخ بَلعمی

  

َمرغزار طرِف  از  َوزید  بهاری  باز به گردون رسید، ناله ی هر ُمرِغ زارباِد 

َربیع باِد  شمار،ُجنبِش  غنیمت  و  ناله ی موزوِن مرغ، بوی خوِش الله زارخیز 

بلبل و ُقمری چه خواند؟ یاِد خداوندگارهر گل و برگی    که هست، یاد خدا می کند

هوشیار نظِر  در  سبز  درختاِن  هر  ورقش  دفتری ست، معرفِت  کردگاربرِگ 

  سعدی 
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   درك مطلب

درشعریکهخواندید،»بلبل«و»قمری«چهمیخوانند؟ 1

برداشتشماازبیت»برگدرختانسبزدرنظرهوشیارهرورقشدفتریستمعرفت 2

کردگار«چیست؟

بهنظرشمابلعمیبرچهچیزیتأکیددارد؟دلیلخودرابیانکنید. 3

چهتفاوتیبینعبادتانسانهابادیگرموجوداتهست؟ 4

.  5

  دانش زبانی

الف(گاهیبرایزیباوموزونشدنشعر،جایاجزایجملهتغییرمیکند؛ازجملهاینکه

فعلبهجایاینکهدرآخرجملهقرارگیرددروسطوحّتیگاهیدرابتدایجملهقرارمیگیرد؛

مانندبازبهگردونرسیدنالهیهرمرِغزار

خیزوغنیمتشمارجنبشبادربیعنالهیموزونمرغ،بویخوشاللهزار

ب(مامقصودخودرابهصورتجملهبیانمیکنیم.»جمله«،یکیامجموعچندکلمه

استکهپیامکاملیراازگویندهبهشنوندهبرساند.

 انواع جمله

جمله ی خبری:جملهایاستکهخبریرابیانمیکند؛مانندبادبهاریوزید.

 جمله ی پرسشی: جملهایاستکهدرآنپرسشیوجوددارد؛مانندبلبلوقمریچهخواند؟

 جمله ی امری: جملهایاستکهدرآنخواهشییافرمانی،بیانمیشود؛مانندخیزوغنیمتشمار.

 جمله ی عاطفی: جملهایاستکهبیانگراحساسوعاطفهباشد؛مانندچهگلزیبایی!

12



دودوست،پیادهازجاّدهایدربیابانعبورمیکردند.بینراهبرسرموضوعیاختالفپیدا
کردندوبهمشاجرهپرداختند.یکیازآنهاازسرخشمبرچهرهیدیگریسیلیزد.

دوستیکهسیلیخوردهبود،سختآزردهشدولیبدوناینکهچیزیبگوید،رویشنهای
بیاباننوشت:»امروزبهتریندوستمنبرچهرهامسیلیزد«.

آندوکناریکدیگربهراهخودادامهدادندتابهیکآبادیرسیدند.تصمیمگرفتندقدریآنجا
بمانندوکناررودخانهاستراحتکنند.ناگهانشخصیکهسیلیخوردهبود،لغزیدودررودخانه
افتاد.دوستشبهکمکششتافتواورانجاتداد.اوبعدازاینکهازغرقشدننجاتیافت،

رویصخرهایسنگی،اینجملهراحککرد:»امروزبهتریندوستمجانمرانجاتداد«.
دوستشباتعّجبازاوپرسید:»بعدازاینکهمنباسیلیتوراآزردم،توآنجملهراروی

شنهایصحرانوشتی،ولیحاالاینجملهرارویصخرهحکمیکنی؟«
نوشتم صحرا شنهای روی رنجیدم تو از »وقتی گفت: و زد لبخندی او
سنگ روی را آن کردی محبت من به تو وقتی ولی کند پاک را آن باد، تا

حککردمتاهیچتندبادینتواندآنراپاککندومحبتتوازیادمنرود«.

حکایت
س«  

شنا
 نا

ان
دگ

سن
وی

ز ن
ه ا

وتا
ی ک

ها
ان 

ست
»دا
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معلّم، چند کلمه را روی تخته نوشت و گفت: بّچه ها، هر پنج گروه دّقت کنید. 
این چند واژه را که بارها شنیده اید و خوانده اید، یک بار دیگر بخوانید و درباره ی 

آنها فکر کنید:
خود، خلق، خلقت، خالق.

هیچ عجله نکنید. برای خوب فکر کردن، الزم است درنگ کنید، آرام بگیرید 
و با دوستان گروه بر سر فهم این واژگان و ارتباط آنها با یکدیگر، گفت و گو، و 

دریافت خود را بازگو کنید.
هر چهار  »تفّکر« گفت: چون  اعضای گروه  از  یکی  فرزانه  دقا یقی سپری شد. 
معنای آن  به  این شباهت می تواند  ما فکر می کنیم،  دارند،  ابتدای یکسانی  کلمه، 
باشد که ما انسان ها همه در نقطه ی آغاز آفرینش مانند هم هستیم و هرچه از آن 

نقطه دور می شویم، تفاوت ها بیشتر می شود.
پروانه از گروه »ایمان«، برخاست و گفت: به راستی که هر کلمه، رنگ و بویی دارد 
و مانند ما دانش آموزان کالس، کلمات هم وظیفه ای را بر دوش دارند. اعضای گروه 
 براین باورند که این چهار کلمه به ترتیب در ستی به دنبال هم آمده اند؛ زیرا ما با
 شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به خالق همه ی اینها ایمان می آوریم.

ریحانه از گروه »اخالق«، بلند شد و از معلّم و بقیه ی گروه ها اجازه خواست و 
گفت: گروه ما ریشه ی همه ی پدیده ها و اشیا را در اخالق نیکو و رفتار پسندیده 
به  بشناسیم که  را خوب  عالم  این  و  ما زمانی می توانیم خالق خود  می داند؛ چون 
رعایت اخالق و آداب نیک، پا یبند  باشیم. پس رشته ی پیوند خود،خلق و خلقت، 

  درس دوم
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نیکوکاری و محّبت و احسان است.
مریم از گروه »علم « برخاست و گفت: دوستان، توّجه کنید. ما به تمام دیدگاه های 
سه گروه، خوب گوش دادیم؛ اّما دیدگاه گروه ما این است که همه چیز را باید 
به صورت علمی، مشاهده کرد. نظر گروه ما این است که سه کلمه ی خلق و خلقت 
و خالق از نظر ریشه ی کلمه، هم ریشه و از یک خانواده اند؛ چون سه حرف مشترک 
البّته  و  نیست  هم ریشه  بقیه،  «با  »خود  کلمه ی  ولی  می شود  دیده  آنها  همه ی  در 
گروه، نتیجه گیری جالبی هم کرده و آن، این است که هر کس تنها به خود تکیه 
کند و خود بینی را پیشه سازد به شناخِت خالق، دست نمی یابد؛ به همین سبب، خود 

با خالق، ارتباطی ندارد!
اکنون دیگر نوبت گروه »عمل« بود، تقریباً چهار گروه، نتیجه ی گفت و گوها و 
بحث های خود را بیان کرده بودند. معلّم هم انتهای کالس نشسته بود و به فکر 
فرورفته بود. البد از این همه تفاوت و زیبایِی نگاه بّچه ها شگفت زده شده بود. به 

هر حال کسی نمی دانست در آن هنگام، او به چه چیزی می اندیشید. 
بسیار جالب  ینجا  ا تا  بود.  عالی  برخاست و گفت: خیلی  از جای  معلّم  ناگهان، 
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بود؛ چون شما با تفّکر درباره ی چهار واژه به اندیشه های تازه ای دست یافته اید؛ اّما 
بگذارید گروِه »عمل« هم نظر خودشان را بیان کنند.

فاطمه به نمایندگی از گروِه خود برخاست و گفت: ما فکر می کنیم ارزش هر 
چیز به اندازه ی نقش و عملکرد مفید آن است؛ یعنی هرکسی شخصیت خود را در 
رفتار و عمل خویش نمایان می کند. اخالق، ایمان، دانش و اندیشه ی ما در رفتار و 

گفتار ما آشکار می شود.
معلّم پس از شنیدن نظر  گروه »عمل«، که آخرین گروه بود، جلوی کالس آمد و 
پنج کلمه ی دیگر، زیر آن چهار کلمه نوشت: تفّکر، ایمان، علم، عمل، اخالق؛ سپس 
گفت: این پنج کلمه که نام پنج گروِه کالِس شما هم هست در حقیقت مانند پنج 
پنجره برای شناخت و تماشای آفرینش الهی است؛ بنابراین، هرگروه با بیان نظر 
خود، ما را یک قدم به آگاهی و شناخت، نزدیک تر کردند. هر کدام از گروه ها که 
سخن گفتند، تالش کردند از نظرخودشان، موضوع را بشناسند.ما هم برای کشف و 
شناخِت بهتر زیبایی های آفرینش، باید به تفّکر درباره ی خود، خلق، خلقت و خالق 
بپردازیم. خوب و دقیق نگاه کنیم، گوش بد هیم، بسیار بخوانیم و درباره ی دیده ها، 

شنیده ها و خوانده ها بپر سیم و از پرسیدن نهراسیم.
 اکبری ِشلدره

  درك مطلب

باتوّجهبهمتندرس،نظرگروه»ایمان«،چهبود؟ 1

نظرشمادربارهیآنچهارواژهچیست؟ 2

نظرگروهاخالقراباگروهتفّکرمقایسه،ویکشباهتآنهارابیانکنید. 3

شمانظرکدامگروهرامیپسندید؟دلیلآنرابرایکالسبازگوکنید. 4

................................................................................. 5
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 واژه آموزی   

بهدوگروهازکلماتزیر،نگاهکنید:
علم =عالم،معلوم،معلّم،تعلیم،علوم
شهد=شاهد،مشهد،شهید،شهادت

همانگونهکهمیبینید،تمامواژههایردیفاّولدرسهحرف)ع،ل،م(وهمهیکلمات
ردیفدومدرسهحرف)ش،ه،د(مشترکهستند.بهایندستهازکلمهها،کهازیک
بهتشخیصشکل اینویژگی ریشهوخانوادههستند،همخانوادهمیگوییم.شناخت

کلماتدرامالبهماکمکمیکند.

گوش کن و بگو

 بهقّصهی»رفتار نیکان«، کهبرایشماپخشیاخواندهمیشود،بادّقتگوشدهید
وبراساسنمودارزیر،گفتوگوکنید؛سپسبهپرسشهاپاسخدهید.

عنوان/ نام داستان

شخصیت ها

مکان یا فضاي داستان

زمان رخدادهاي داستان 

پیام داستان

نام کتابي که داستان از آن نقل شد.

پرسش ها

موضوعاصلیداستانچهبود؟ 1

چرازبانمرد،بندآمدهبود؟ 2

پیامبر)ص(دربارهیرفتارباپدرومادرچهسفارشیفرمودند؟ 3

شعریکهدرداستانخواندهشدازکیست؟ 4
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ای مادِر عزیزکه جانم فدای تو
قرباِن مهربانی و لطف و صفای تو

هرگز نشد محّبِت یاران و دوستان
همپایه ی محّبت و مهر و وفای تو

ِمهرت،  بُرون نمی رود از سینه ام که هست 
این سینه، خانه ی تو و این دل، سرای تو 

ای مادِر عزیز که جان داده ای مرا 
سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو

خشنودی تو مایه ی خشنودی من است 
زیرا بَُود رضای خدا در رضای تو 

گر بود اختیاِر جهانی به دست من 
می ریختم تمام جهان را به پای تو 

 ابوالقاسم حالت

  بخوان و حفظ کن
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  خوانش و فهم

درمصراع»میریختمتمامجهانرابهپایتو«،»تو«بهچهکسیاشارهدارد؟ 1

بیت»مهرتبروننمیرودازسینهامکههستاینسینه،خانهیتووایندل،سرای 2

تو«چگونهخواندهمیشود؛چرا؟
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  بخوان و بیندیش

شهر، نزدیکی در روزگاری. و بود روزی
ُهدُهدیبودکهبسیارباهوشوزیرکبودودر
باغیبردرختیالنهداشتودرآنباغ،پیرزنی
ریزههای روز هر پیرزن چون و میکرد زندگی
نان،رویبامخانهاشمیریختوهدهدمیخورد
باهمآشناشدهبودندوگاهیباهماحوالپرسی

میکردند.
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یکروزپیرزنازخانهبیرونآمدتادنبالکاریبرود،دیدهدهدهمازآشیانهبیرونآمده،
رویشاخهیدرختنشستهاستوآوازمیخواند.

پیرزنگفت:»میدانیچهخبراست؟«
هدهدگفت:»چندانبیخبرهمنیستم؛مگرخبرتازهایاست؟«

پیرزنگفت:»زیردرخترانگاهکن،بّچههارامیبینی؟«
هدهدگفت:»میبینم،دارندبازیمیکنند«.

پیرزنگفت:»معلوممیشودباهمهیزیرکیخیلیسادهای.آنهابازینمیکنندبلکهدامو
تلهمیگذارندتاتووامثالتورادردامبیندازند«.

هدهدگفت:»اگربرایمناست،زحمتبیهودهمیکشند.منخیلیباهوشتروزیرکتر
ازآنهستمکهدردامبیفتم.توهنوزمرانشناختهای.چهلتاازاینبّچههابایدپیشمندرس

بخوانندتابفهمندکهیکمرغراچگونهبایدبگیرند.
اینهاکهبّچهاند،بزرگترهایشهمنمیتوانندمرافریب

بدهند«.
پیرزنگفت:»درهرحالمواظبخودتباشوزیاد
بهعقلوهوشخودتمغرورنباش.همهیمرغهایی
کهدرتلهمیافتندپیشازگرفتاری،همینحرفهارا
میزنند؛ولیناگهانبههوایدانهوبهطمعخوراکبهدام

میافتند«.
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هدهدگفت:»خاطرشماآسودهباشد.منحواسمجمعجمعاست«.
پیرزنگفت:»امیدوارماینطورباشد«.

بعدازباغبیرونرفتوتاظهرنیامد.کودکانهمتانزدیکظهرآنجابودندوخسته
شدندودامهاوتلههاراجمعکردندورفتند.هدهدوقتیباغراخلوتدید،کمکمپایین
آمدوبههوایاینکهازدانههاییکهکودکانپاشیدهانداستفادهکند،رویزمیننشستوبه
دنبالدانهگشت.اتّفاقاًیکیازبّچههایادشرفتهبودتوریراکهبانخنازکدرستکرده
بود،جمعکندوهدهدهمچنانکهدانهمیخوردبهآنتلهرسیدوناگهاننخهابردستو

پایاومحکمشد؛هرچهکوششکردخودرانجاتبدهد،نشدکهنشد.
مرغزیرککهمیرمیدازدامباهمهزیرکیبهدامافتاد

وازترسوناراحتیبیهوششد.
دراینموقعپیرزنبهخانهبرگشتوازهرطرف،باالیدرختهاوبامهارانگاهکرد.
هدهدراندیدتانزدیکدرختآمدودیدهدهددردامافتادهاست.پیرزننخهایتوررا
پارهکردوهدهدراتکاندادتابههوشآمدوبهاوگفت:»دیدیکهآخربهَطَمِعدانه،

خودتراگرفتارکردی!«
هدهدگفت:»بلهگرفتارشدماّمااینگرفتاریازطمعنبود،قسمتوسرنوشتبودو
باسرنوشتهمنمیتوانجنگید.دامراکهبرایمنتنهانگذاشتهبودند.اگرهرکسدیگر
همبهجایمنبودوقسمتشاینبودکهدردامبیفتد،میافتادحّتیاگریککالغبود«.
پیرزنگفت:»اینطورنیست.اّولاینکهکالغکمتربهداممیافتد.دوماینکهکالغ
نهزیباوخوشآوازاستکهاورادرقفسنگاهدارندونهگوشتشخوراکیاستکهاورا
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  در ك  و دریافت

پیرزندرکجازندگیمیکرد؟ 1

تفاوتهایکالغوهدهدرابیانکنید. 2

باتوّجهبهمتندرس،پیرزنچهویژگیهاییداشت؟ 3

بهنظرشماچرابعضیازافراد،زودبهداممیافتند؟ 4

ازاینداستانچهفهمیدید؟ 5

بکشندوبخورندواگرهمدردامبیفتداورارهامیکنندکهبرود.داموتوروتلهراهمیشهبرای
مرغهایزیباوخوشآوازیاحیواناتیمیگذارندکهگوشتشانخوراکیاست؛اّمااینکهمیگویی
قسمتوسرنوشتبودهاست،اینهمدرستنیست.قسمتوسرنوشت،بهانهیآدمهایتنبل
یاخطاکاراستکهمیخواهندبرایخطایخودبهانهایبیاورند.قسمتفقطنتیجهیکارهای
خودماناست.اگردرستفکرکردهباشیم،موّفقمیشویمواگراشتباهکردهباشیم،شکست
میخوریمیاگرفتارمیشویم.اگرقسمتبودکهتودردامبیفتی،مننمیرسیدموتورانجات

نمیدادم،اّمامیبینیکهحاالنجاتیافتهای؛پسقسمتیدرکارنبودهاست.
گرفتارشدنتودراثرغفلتبودوسررسیدنمنهمنشانایناستکهعمرتوهنوزبه

پایاننرسیدهاست؛اگرنهکودکانزودترازمنبرمیگشتندوتوراگرفتارمیکردند«.
هدهدگفت:»درستاست.منباهمهیزیرکیوهوشیاری،بازهماشتباهکردم«.

 سندبادنامه، محّمدبن علی َظهیری َسمرقندی 
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      کار گاه درس پژوهی

یکیازنویسندگانزیررابهدلخواهانتخاب،وگزارشکوتاهیدربارهیآنبهکالس 1 
ارائهکنید.

ابوعلیبلعمی
سعدی

ابوالقاسمحالت
جملههایزیررابخوانیدوبهکلمههاییکهزیرآنهاخطکشیدهشدهاست،دّقتکنید. 2

پرندهپرید.
پروانهرویگلنشست.

علیکتابراازرویمیزبرداشت.

در زبان فارسی معموالً در ابتدای جمله »نهاد« و در انتهای جمله »فعل« می آید.
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