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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ معنی ابیات ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
اشای بهارـحرا و تمـــخوش بَود دامنِ صکند لیل و نهارــاوت نــدادی که تفـــبام

تواند از این اندیشه باالتر و برتر برود.؛ هیچ فکری نمیکنیم که آفریننده روح و عقل و آدمی استبا نام خدایی آغاز می

دل ندارد که ندارد به خـــداوند اِقــــرارآفریـنش همه تنبــهِ خـــداوندِ دل است

دهد.رساند و راه را به ما نشان میاو خدایی است که آفرینندۀ همه چیز است؛ جهان مادری و جهان آخرت، خدایی که روزی می

بُوَد بر دیـــــوارهر که فکرت نکند، نقش این همه نقشِ عـجب، بر در و دیوار وجود

خداوند همه چیز را آفریده است؛ کیوان باالترین سیاره آسمان، آسمان گردنده، ماه پر نور و سیارۀ ناهید و خورشید

نه هم مستمعی، فهم کند این اَســــــراراندکوه و دریا و درخــتان، همه در تسبیح

ها، فرجامی ندارد.کار به جز آزردن و رنجاندن چشمای است و این تالش برای دیدن خداوند کار بیهوده

آخر اِی خفته، سَر از خوابِ جهالت، بردار؟گویند:خبرت هست که مــرغان سحر می

شود. از این روی، آنچه که فراتر از دیدن و احساس انسان باشد، غیر قابل درک و فهم است.مسائلی است که با چشم دیده می

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیداربنفشه، سَر غفلت در پیش؟تا کِی آخر چو 

توانیم ستایش کنیم. توانیم بشناسیم، پس آن چنان که شایستۀ اوست، وی را نمیچون خداوند را آنچنان که شایسته اوست، نمی

 خداوند ببندیم.بنابراین، باید چون و چرا درباره خداوند را کنار بگذاریم و کمر بندگی برای اطاعت 
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یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟که تواند که دهــد میــوۀ اَلوان از چوب؟

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

حقۀ یاقــــوت انار فهم، عـاجز شـــود ازعقل حیران شود از خوشـــۀ زریـن عِنَب

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

ماه و خورشیـــد مُسَخر کند و لیل و نهارپاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

همه گویند و یکی گفـــته نــیاید ز  هزارتا قیامت سخن اَندر کرم و رحــــمت او

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

شکرِ اِنعام تو هـرگز نکند شـــکر  گـــزارنعمتت بار خدایا، ز عدد بیـــــرون است

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

راستی کن که به منـــزل نرسد، کج رفتارسعدیا، راست روان گوی ســعادت بردند

شود.ط دل انسان میانسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشا

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ود ارزیابیخ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.کنید بیان و بیابید درس، در را خدا های نعمت و آفرینش زیبایی های جلوه از نمونه چند: 1سوال

حقۀ یاقــــوت انار فهم، عـاجز شـــود ازعقل حیران شود از خوشـــۀ زریـن عِنَب

یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟که تواند که دهــد میــوۀ اَلوان از چوب؟

ماه و خورشیـــد مُسَخر کند و لیل و نهارپاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

دارد؟ تناسب درس، بیت کدام با «اِسراء» سورۀ 44 آیۀ مفهوم: 2سوال

نه هم مستمعی، فهم کند این اَســــــراراندکوه و دریا و درخــتان، همه در تسبیح

فهمید.چیزی در جهان نیست، مگر آنکه خدا را تسبیح کند و به پاکی بستاید، لیکن شما تسبیح آنها را نمییعنی 

.دهید توضیح را شعر پایانی بیت پیام: 3سوال

راستی کن که به منـــزل نرسد، کج رفتارسعدیا، راست روان گوی ســعادت بردند

شود.ر راست باعث خوشبختی و آرامش انسان و دروغ گفتن باعث شکست و ناکامی میگویی و کردا راست

شمار هستند.های خدا بیها و نعمتهای الهی باشند؟ چون آفریدهتوانند شکرگزار نعمتهای نمیرا انسانچ: 4سوال

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فت و گوگ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.کنید وگوتگف هم با درس این پیام ۀدربار: 1سوال 

ها در حـال تسـبیح خداونـد هسـتند.همۀ آفریـده -2 ب دل هستند.های صاحهای خدا برای آگاه کردن دل انسانفریدهآ -1

از هر عیب و نقصـی دور اسـتخداوند  -4خبری بیدار شود. گویند که از خواب غفلت و بیمرغان سحر به انسان غافل می -3

و... 
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زندگی من محل  .کنید بحث آنها آموزی عبرت دربارۀ و کنید ذکر را خود زندگی محلّ و منطقه زیبایی هایهجلو: 2سوال

ها پر از آب و های نسبتاً هموار دارد. درهپایههای عمیق و کوههای صاف و درههای بلند با صخرهوهک بسیار زیباست این منطقه

های های جوشان با آبروید و چشمههای رنگارنگ میها علف و گلکوههای میوه هستند. در ها پوشیده از درختکوه پایه

 سازد.کند و انسان را به خالق هستی رهنمون میآفرینش که انسان را محو تماشا میشود. زیبایی زالل جاری می

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ وشتنن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 .بنویسید و بیابید درس متن از را زیر های واژه مترادف: 1سوال 

تسبیح خداوند: ستایش تنبیه:آگاهیعجب:شگفت

جهالت :نادانی مستمع:شنوندهمستمع:خداوند

نهار :روز مسخر:رامعنب:انگور

سعادت:خوشبختیمنزل:مقصد  
 ؟است شده استفاده سخن، زیبایی عناصر کدام از زیر های بیت در: 2سوال 

ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟خر آگویندیــهست که مرغان سحر مبرت خ

)جان بخشی به اشیا(: حرف زدن مرغ سحرتشخیص 

باشد که تو در خوابی و نرگس، بیداریف ح؟کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیشا ت

مشبه، چو: ادات تشبیه، بنفشه: مشبه به، سر غفلت در پیش داشتن: وجه  (است انسان، مخاطب: )در این مصراع غایب شبیه:ت

 شبه آرایه تضاد هم در خواب و بیدار

.دهید توضیح بند، یك در را درس دوم بیت  :3 سوال

 دل ندارد که ندارد به خـــداوند اِقــــرار  آفریـنش همه تنبــهِ خـــداوندِ دل است

های عاقل با دیدن انسان اند.ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شدهآفریدههای خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند. این آفریده

های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل آفریده. یعنی برندهمتا پی میهای خدا، به وجود خالق بیههای طبیعت و آفریدزیبایی

کند اصالً دل ندارد.که به وجود خداوند اعتراف نمیشوند. کسی می

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های حکایتعنی عبارتم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 اسب را نگه داشت و مدتی در آن مکان توقف کرد =  اسب کشید و ساعتی درنگ کردفسار ا

 دهم.که من انجام می چیزی استگوید: شناخت آن می = گوید: معرفت این است که من در آنم.می

گردم و مدام در درون دور خودم میخود دور گردانم. = کنم تا هر چه نباید. از گردم و پیوسته در خود سفر میخویش میگرد 

 .کنم تا چیزهایی را که نباید در من باشد )مسائل منفی(، از خود دور کنمخودم سفر می
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسبارتعمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 .است تعالی خدای صُنع همه است، وجود در چه هر که بدان

باش که هرچه آفریده شده و به وجود آمده، آفریده خدای بلند مرتبه است.گاه آ

ر چیزی که بر روی مزمین است.ه .است وی بر آنچه

رچه در خشکی و دریاستوه  :در بر و بحر استنچه آ

های طبیعی همچون توفان و...()پدیده .دهدکه در آسمان رخ میتفافاتی ا که در هوا پدید آید.الماتی ع

های آفرینش خداوند بلند مرتبه است.امز شگفتیهمه  عجایب صنع حق تعالی است.مه ه

 .همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده است تا در آن نظر کنی این

های خدای بلند مرتبه است که به تو فرمان داده تا در آنها بنگری. )تفکر کنی.(آنها نشانهمۀ ه

مزمین نگاه کن و در آن بیندیش که چگونه آن را مزیر پای تو گسترده است.ه ب .مزمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته استر د

آن را گسترده ساخته است.طراف ا وی فراخ، گسترانیده. ،وانبج

شود.های فراوان( رنگارنگ میپارچه ابریشمین )امز گلانند مدیبای هفت رنگ گردد. ون چ

امز دیگری مزیباتر و بهترکی ی. امز یکدیگر نیکوترمه ه

.هر کدا ، هر چیز که المز  داشت، عنایت فرموده ب. یکی را آنچه به کار باید، دادر ه



جایب صنع حق تعالیع: 2رس د نهم | فارسیمطالعات گام به گام اهنمای ر

 شود بزرگ تا دارد نگه چون را بچه و آورد دست به چون خویش غذای که بیاموخته را یکی هر و داد باید، کار به آنچه را یکی هر

 .کند چون خویش آشیان و

غذای خود را چگونه به دست آورد و بچه را چگونه نگهداری کند تا بزرگ شود و النه خود را چگونه  هر کدا  یاد داده کهه ب

 بسامزد.

 .کنی تعجب و گویی صفت درامز، رومزگاری باشند، کرده کنده گچ، و نقش به که شوی ایخانه در اگر

کنی و به حیرت مزمان درامزی امز آن تعریف میهای مزیبا بر آن باشد. مدت ای شوی که گچ کاری شده باشد و نقشوارد خانهگر ا

 افتی.می

 عجایب امز تو و ستارگان وی هایقندیل و آفتاب وی شعلۀ و است ماه وی چراغ وو  است تر عجب این، و ستونبی سقفی لکن و

لی سقف آن )آسمان( ستونی ندارد و این و .گنجدنمی وی در و مختصر بس تو چشم و است بزرگ بس خانه که غافل؛ این،

و نور و روشنایی آن امز خورشید و چراغ آویزهای آن ستارگان هستند و تو امز این و چراغ این خانه ماه است  شگفت انگیز تر است

ر بزرگ است و چشم تو کوچک و محدود بین است و قدرت دیدن خبر هستی؛ مزیرا خانه بسیاها که در این خانه است بیشگفتی

 این همه مزیبایی را ندارد.

 .ندارد خبر هیچ وی، ملک سریر و غالمان بسیاری و قصر صورت جمال امز و

آگاهی ندارد.ی کاخ و مزیادی خدمتکاران و تخت پادشاهی آن مزیبایی ظاهرمز ا

 آیی؛ بیرون و کنی تماشا تعالی، حق معرفت بستان در تا اندداده راهت نه، اگر و باشمی کنی، قناعت مورچه درجۀ به خواهی اگر

 .شوی متحیر و مدهوش که بینی عجایب تا کن بامز چشم

کنی ادامه بده و در خواهی همچون مورچه به مزندگی بسیار محقر و کوچک بسنده کنی، پس همین گونه که مزندگی میمیاگر 

های آن را ببنی و پس امز آن دل را بگشا تا شگفتیم اند تا نگاه کنی. چشراه دادهاخت خداوند در باغ شنرا غیر اینصورت، تو 

 سرگشته و حیران شوی.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 دارد؟ اشاره رستاخیز، رومز به درس، بخش کدا : 1سوال

وقت بهار بنگر و تفکر کن که مزمین چگونه مزنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزار رنگ شود.در 

 .دهید توضیح را «داد باید، کار به آنچه را یکی هر» عبارت: 2سوال

هایش هست، در اختیارشان قرار داده تا بتوانند مزندگی کنند. هیچ طبق عدل و داد، هر چیزی را که مورد نیامز آفریدهداوند خ

ها را با برنامه و هدفمند بزرگ همه آفریدهاند. خدای هدف خلق نشدههای خدا بدون حکمت، بدون برنامه و بییک امز آفریده

 .رده استخلق ک

 دارد؟ آفرینش هاییشگفت درك با ارتباطی چه« ... ای مورچه چون تو مَثَل»... درس پایانی بند: 3سوال

های این نظا  کل، نظا بیند. در های هستی را در ك کند همۀ هستی را به عنوان یک نظا  کلی میانسان بخواهد آفریدهگر ا

شود یعنی چیزی ها تعریف میهای کوچک امز مزاویۀ دید انسانبا نظا  کل هستند. نظا  کوچکتری نیز وجود دارد که در ارتباط

اگر بخواهیم کل هستی و نظا  کل را درك کنیم باید معرفت و شناختمان را امز پس . را که ما امز نگاه خودمان به اطراف داریم

 خالق هستی بیشتر کنیم.

شود.ها باعث شناخت بهتر خدا میای برای انسان دارد؟ شناخت آفریدهها چه فایدهناخت آفریدهش: 4سوال



جایب صنع حق تعالیع: 2رس د نهم | فارسیمطالعات گام به گام اهنمای ر

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.وگوکنیدتگف اید، شنیده یا خوانده کریم قرآن ویژه به دیگر هایکتاب در که آفرینش هاییمزیبای دربارة: 1سوال 

 توانید تحقیق کنید.مورد مزنبور عسل، عنکبوت و... میر د

 .کنید گو و گفت !«نکنی تعجّب هیچ خدایی، خانۀ در همیشه» جمله درباره: 2سوال

مثالی آورده است: اگر ما وارد ساختمان پر  آفرینش است. اما  محمد غزالی امز شگفتی کند که پردر دنیایی مزندگی مینسان ا

کنیم و تعجب چگونه است که در خانه خدای بزرگ مزندگی می کنیمشویم و تعجب مینقش و نگاری شومی، حیرت مزده می

 شویم.کنیم و حیرت مزده نمینمی

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 .بنویسید و بیابید درس متن امز را مزیر های واژه مترادف: 1سوال 

صنع :آفرینش قُزجقوس  :کمان رنگین حیران:سرگشته

بساط :فرش میغ :ابر سریر:تخت

معرفت:شناخت  
.کنید مشخّص را ها وابسته نوع و هسته مزیر، های درعبارت: 2سوال 

  لطیف     آب    و      سخت    سنگ (الف

صفت بیانی هسته      صفت بیانی هسته       

آیات  همه  این (ب

هسته   صفت مبهم     اشاره صفت 

!انگیزی شگفت    خلقت  چه  ( ج

صفت بیانی     تعجبی     هسته ت صف

)وابسته پسین(         (    پیشینوابسته )

است؟         آگاه       مستمع کدا  (د

هسته     پرسشی  ت فص

(پیشینوابسته )

 .بنویسید را مزیر متن پیا  :3سوال 

 بیرون و کنی تماشا تعالی حق معرفت بُستان در تا دادند راهت وگرنه باش؛ می کنی، قناعت مورچه درجۀ به خواهی اگر»

 «شوی متحیّر و مدهوش که بینی عجایب که کن بامز چشم آیی،

 های خداخدا و تالش برای شناخت امز طریق دیدن آفریدهناخت ش

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ عرشمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 روتنیــــرغ امز فـــکر  را، مد ـــرسیپ  ویشتن تنی؟ـی، بر خـــپیله تا به کر د

خواهی در پیلۀ خود بمانی و در آن جای تنگ و تاریک به دور امز کر  پرسید: تا کی میمرغ امز روی تواضع و فروتنی ومزی ر
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خودت بپیچی؟

حبس تنی؟ی، در مـــبسته تا به کر د  ج خلوتیـــــند منزوی در کنـــچا ت

نی کنی؟ای بنشینی و در مزندان پیله و تن، خودت را مزنداخواهی تنهایی در گوشهچه مزمانی میا ت

حنیـــا  مزین روی، منتهـسنشخلوت   -بداد کر پاسخ  تنم –ـکر رَ ســـفدر 

.ا ر خلوت به دور خود پیچیدهپاسخ داد: به فکر رهایی و رویش هستم، به خاطر همین تنها و در  ک

دنیــگشتند دی امز این قفس، جَستند   روانگان شدندـای من، پـهسالــــهم

پروانه تبدیل شدند، امز قفس پیله رها و بسیار مزیبا و دیدنی شدند. سن و سالهای من، بهم ه

دنیــریـــپ  هرِــــرآور  بـــر بــپِیا   مرگ  م بهـَحبس و خلوتم، تا وارَهدر 

ا  تا نمیر  و به پروانه تبدیل شو .را مزندانی کرده و در تنهای نشستهود  خ

 مزنی؟یــکنی، پَری نمنمیوشش ـــک  خانگی  رغـتو را چه شد، کای ماینک 

دهی؟کنی، حتی تالشی هم برای پروامز کردن انجا  نمیمرغ خانگی، برای تو چه اتفاقی افتاده است که پروامز نمیی ا


