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  1ای از پدرنامه

كه بينديشد: آيا عمل او به سو كارش آن است  كند، آغاز  كار  كه با چشم دل بنگرد و با ديده درون   ست يا زياناد او پس آن 
گر  گر به سود است ادامه دهد و ا كنداو؟ ا گاهى چون رونده .زيانبار است توقف  كننده بدون آ كزيرا عمل  ه بيراهه اى است 

كند از هدفش دورتر مىمى گاهى، چون رونده .ماندرود، پس هر چه شتاب  ى آ كننده از رو  .تست اساى بر راه راو عمل 
گرا؟  پس بيننده بايد به درستى بنگرد آيا رونده راه مستقيم است يا واپس 

كيزه است و .كه هر ظاهرى باطنى متناسب با خود داردو بدان  كيزه، باطن آن نيز پاك و پا  اهرش پليد،ظآنچه  آنچه ظاهرش پا
كرداراى را دوست دارد اّم همانا خداوند بنده»فرمود:  آلهوعليهاهّللصّلىو پيامبر راستگو  .باطن آن نيز پليد است و  ؛مناو را دش ا 

 «.دارد اّما شخص او را ناخوشاى را دوست مىكردار بنده

گاه باش هر عملى رويشى دارد گون مىو آب ؛نياز نيستاى از آب بىو هر روينده ؛آ گونا كه ها نيز  باشند. پس هر درختى 
ى ىاش به اندازه و نيكو باشد شاخ و برگش نيكو و ميوهآبيار كيزه نباشد درختش اش شيرين است. و آنچه آبيار اش پا

 ش تلخ است.اهدار و ميوعيب

                                                            

 نهج البالغه 154. قسمتی از خطبه 1
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 مقدمه
یادی برخورد میای جدید روبرو میهر روز با مسأله کنیم و در جواب هر سؤالی شویم و برای حل آن مسأله به سؤاالت ز

که میریابیم. این سیر زندگی هر های جدیدی دست میبه شگفتی تواند ما را به پیشرفت برساند و یا در اثر وز ماست 
کارآمد و نامطلوب از پیشرفت ما بکاهد.جواب  های نا

کنیم. فعاالنه، چابک، پرشود یخوب مچقدر  گر بتوانیم به خوبی با مسائل برخورد   درس. ا

 :انجام دهیمبه خوبی را الزم است موارد زیر  حداقل ی دست یابیم گوهربه چنین برای اینکه 

 کنیم کنیم به خوبی بتوانیمبا هر موضوعی برخورد می کنیم و از آن های ویژگی ،آن را مشاهده  آن را مطالعه 
 درس بگیریم.

 م.ییآکنیم بتوانیم به خوبی در رابطه با آن تحلیل داشته باشیم و از عهده حل آن بروقتی به مشکلی برخورد می 
 کاری را می کافی خواهیم انجام دهیم به جوانب مختلف آن  توجه داشته باشیم و با دقت و تأمل وقتی  و تفکر 

کار را انجام دهیم.  آن 
 خواهیم نسبت به چیزی عکس العمل از خود نشان دهیم با توجه به معیارهای عقلی و با تفکر آن وقتی می

 عکس العمل را از خود بروز دهیم.

کنیم:رسیدن به مقاصد فوق برای  گاهی پیدا   الزم است در مورد موضوعات زیر آ

 گرفتن از آنهاها و چگونگی مواجهه با پدیده  درس 
 چگونگی برخورد با مشکالت و حل درست و سریع آنها 
 کارها به شایستگی و به خوبی  چگونگی انجام 
 چکونگی عکس العمل در برابر صفات و رفتارهای دیگران 

کتاب هدیه که در تکمیل  کتاب حاضر  قرار مطالعه و بررسی  های زیر مورد، سورهتم استشهای آسمانی پایه هدر 
کنار این بررسی به مدد این سورهگیرد می   د.شوپرداخته میموضوعات فوق  ها به و در 

کتاب سوره  های انتخابی در 

  غاشیهسوره 
 هانگاه دقیق و عمیق  به پدیدهدرس اول: 
 باورها دقیق و عمیق به  نگاه درس دوم: 
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 هاعملعمیق به دقیق و نگاه درس سوم: 
 عمیق به حاالت و صفات  دقیق و رس چهارم: نگاه د
 سوره بلد 

 شناخت خوب و مفید از اطراف و محیطدرس پنجم: 
  های خود شناخت خوب و مفید از تواندرس ششم: 
 های آنهاشناخت خوب و مفید از دیگران و تواندرس هفتم: 

 سوره مبارکه ماعون 
 درست و عمیق نسبت به خداباورهای درس هشتم: 

 عمیق نسبت به دیگران درست و درس نهم: باورهای 
  سوره مبارکه مطففین 

  رفتارهای درست و عمیق نسبت به دیگران درس دهم: 
 رفتارهای برخاسته از اعتقاد به معاددرس یازدهم: 

 درس دوازدهم:  رفتارهای برخاسته از صفات ناشایست
 درس سیزدهم: رفتارهای برخاسته از صفات شایسته

 رفتارهای شایسته و ناشایستدرس چهاردهم: نتیجه 
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نگاه دقیق و عمیق  به ، درس اول
 هاپدیده

 

  گردش در طبیعت برای مشاهده بهتر 
که زندگی می که هر جا باشی کنی، با انواعی از طبیعت در ارتباط هستی. در هر شهر یا روستایی  یک آسمان هست 

که ها خیلی دیدنی است. با این باالی سر شماست و بخصوص شب کنی  گر در روستا یا جایی زندگی  که ا تفاوت 
شود ها فقط ماه را میبینی؛ اما در شهرهای بزرگ و آلوده، بیشتِر شبای میهوای تمیزی دارد، آسمان صاف و پرستاره

کنی ب یا و ساحل، بینی. ه هر حال آسمان را میدید. ولی هر جا زندگی  کوهستان، در بیابان، صحرا، دشت، جنگل، 
ای یا ای، درباره بعضی هم عکس یا فیلم دیده. بعضی از اینها را از نزدیک دیدههم هستمزرعه، باغ، پارک و ... 

گونی را هم می ای.خوانده یا شنیدهمطلبی  گونا ای و بقیه را جور نزدیک دیده شناسی، باز هم تعدادی را ازحیوانات 
 ای. دیگری شناخته

o  در محیط زندگی شما چه انواعی از طبیعت هست؟........................................................................................ 
o بینی؟چه حیواناتی را هر روز می ......................................................................................................................... 

یا زندگی می کنار در که  که آنهایی  یا برایشان عادی شده و جذابیتی نداشته باشد. اما آنهایی  کنند، ممکن است در
یا دور است ومحل زندگی ی دیدنش اندرا از نزدیک ندیدهآن تا به حال  شان از در یایی است و آرزو یا برایشان رؤ ا ر، در

یا بروند، خیلی برایشان هیجان یارت در گر هم برای اّولین بار به ز یا ودارند. ا ساحل  انگیز خواهد بود و همه جزئیات در
که شب کند.توجهشان را جلب می گر سرشان را باال بیاورند ند و شبهای تاریک و آسمان پرستاره دارکسانی هم  ها ا

که در یک شهر بزرگ بینند، شاید منظره آرا خیلی واضح می« راه شیری» کسی  سمان برایشان خیلی معمولی باشد. اما 
که دیدن این منظره چقدر تکانمی ،کندزندگی می ها دهنده است و ممکن است آدم دلش بخواهد ساعتداند 

 مشغول زیارت آسمان باشد. 

o که منظره کوتاه از اولین باری   ای از طبیعت را دیدی بنویس:یک خاطره 
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............................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

کار خوب بکنی، میشما میحاال  گردشی در طبیعتتوانی یک  گردش بروی،  البته نه به یک جای دور یا . توانی به یک 
که تا به حال ندیده باشی که زندگی می. هر طبیعتی  کار داری و با هر کنیجا  که سر و  گردش، طبیعتی  ، به به عنوان 

که  یارت همان طبیعتی  که اولین  تاین بار خودفقط  .برو عادی شده است تبرایای و بارها دیدهز کسی بگذار  را جای 
کن، خوِب خوبها را میبار است این منظره که  .بیند. آن وقت خوب نگاه  کن  کن. طوری نگاه  به همه جزئیات توجه 

کجا و چگونه به وجود آمده؟ در ادامهپدیده چه ویژگی برانگیز باشد. اینکه اینز برایت سؤالهمه چی چه  هایی دارد؟ از 
کنی.کار سخت و پیچیده خواهد شد؟ و ... کافی است نگاه   ای نیست، 

گفتگو با هم گردش، موضوع مشترکی برای  گردش هایت داشته باشی، کالسیبرای اینکه بعد از  از طرف تواند میاین 
کالس، محلی تعیین فکری بچهمدرسه و دسته جمعی باشد. یا اینکه با هم آموز با خانواده دانشسپس هر  ،شودهای 

گردش به  خودش  ن محل برود.آبرای 

گردش ما:   .............................................................................................محل 

 

  های مشاهده شده پدیدهگفتگو پیرامون 
گفتگو می شود. عالوه بر این، با تر میتر و عمیقکنیم، نگاهمان نسبت به آن موضوع، دقیقوقتی درباره موضوعی 

که در درباره پدیدهشما هم  فهمیم.چیزهای بیشتری درباره آن موضوع میشویم و نظرات دیگران هم آشنا می هایی 
کردهگردی خوطبیعت کن. د مشاهده  گفتگو  گفتگو میای، با دوستانت  توصیفات جزئی ظاهری شروع تواند از این 

کرد، خوب است با هم برای اینکه ببینی چطور می. تر برسدکلیمسائل به و  شود شود درباره یک پدیده صحبت 
که  کوتاهی  کرده السالمعلیهامیرالمؤمنین حضرت علی نگاهی بیندازیم به توصیف  کوچک  اند. ایشان از یک موجود 

 :آموزندآن را اینطوری به ما میتوصیف یک پدیده و  ۀمشاهد
، روشن ماه تابانچشمانش را مانند دو حدقه قرمزرنگ آفریده و كه خدا براى او دو چشم اینگونه بگویی توانی درباره ملخ می

گذاشتهگوش پنهانبرایش  .كرده است كرده است. به او حّس قوی داده و دهانی متناسب  ی  كه باز  با آنها قیچی و دو دندان 
كه  ندكمی گر  .ترسندمی هاملخاز كشت خود كشاورزان براى گیرد. با آنها اشیاء را میو دو پاى داس مانند  همگی كشاورزان، ا
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كشتزار میملخ ؛كننددفع توانند آنها را مّتحد شوند باز هم نمی خورند، در حالی شوند و آنچه میل دارند میها نیرومندانه وارد 
 1.نیستهم كه تمام اندامشان به اندازه یك انگشت باریك 

که میهمان کردهطور  کوتاه، ابتدا به ظاهر ملخ توجه  های قرمز ملخ و اند؛ چشمبینی، امیرالمؤمنین در همین توصیف 
که در همان نگاه اّول، جلب توجه می های کند. در مرحله بعد سراغ ویژگیدرخشش آنها، یک ویژگی ظاهری است 

گرچه باز هم مربوط به ظاهر ملخ اسدیگری رفته که ا  تری الزم دارد؛شود و مطالعه دقیقت، اما در نگاه اّول دیده نمیاند 
گوش گوش و دهان دارد،  که به سادگی دیده نمیاینکه ملخ  یادی هایی  که دیدن آن هم دقت ز شوند و دهانی 

کاماًل هم می کردهخواهد و  ار از اند، اما این بدقیق طراحی شده است. در مرحله سوم به اعضای دیگر بدن ملخ توجه 
که دارد؛ یعنی مثاًل دنداننظر هماهنگی ظاهری آن اندام با استفاده ها های ملخ چه شکلی است و با آن دندانای 

به کند. حضرت در مرحله چهارم ای میکند؛ و پاهای جلویی او چه شکلی است و از آنها چه استفادهچکار می
که ملخ گروهی از انسانتأثیری  که گذها میها بر زندگی  کردهها ملخنسبت به  آنهاارند و احساسی  ؛ اینکه انددارند توجه 

گر دستکنند میها نگاه میوقتی به دسته ملخ کشاورزان کاری ها به مزرعهه ملخترسند، چون ا کنند، هیچ  شان حمله 
کنند و به این خ نگاه میکنند. در پایان هم دوباره به یک ملها همه محصولشان را نابود میآید و ملخاز دستشان برنمی

که همه این قدرت مهار نشدنیتوجه می نکته کدامشان به تنهایی خیلی جمع ملختنتیجه  ،دهند  که هر  هایی است 
 کوچک هستند.

 توانیم برای توصیف یک پدیده مراحل زیر را انجام بدهیم:به این ترتیب ما هم می
کهاّول: به ویژگی کنیم.در نگاه اول به چشم می های ظاهری آن پدیده و چیزهایی   آید توجه 

کنیم تا  کنیم و از افراد صاحب نظر سؤال  کنیم یا درباره آن تحقیق  ه بدوم: با دقت و توجه بیشتر به آن پدیده نگاه 
 تر آن پی ببریم.های مخفیویژگی
کنیم اجزای مختلف آن پدیده و هماهنگی آنها با هم ها و به بخشسوم:  که انجام و تناسب هر توجه  کاری  بخش را با 

 دهد ببنیم.می
که مردم چگونه با آن پدیده برخورد میبه تأثیر آن پدیده در زندگی انسانچهارم:  کنیم  کنیم و نگاه   کنند.ها دقت 

کنیم از آن   ی بفهمیم.بدیده درسی بگیریم و نکته جالپپنجم: سعی 
 

که از پدیثبت درس گرفت ها میهدهایی     توان 
که همه ما می کردن راه  ما در زندگی «علم»دانیم  کدام از ما برای تعیین اهداف و پیدا  نقش و جایگاه مهمی دارد و هر 

یم. مطمئنًا شما هم این را ها و برنامهرسیدن به هدف کاًل برای همه چیز، نیاز به علم دار ریزی برای حرکت در مسیر و 
                                                            

 نهج البالغه 185. قسمتی از خطبه 1
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که به یادگیمی یم و در مدرسه و جاهای دیگری دهیم، به مدرسه میری اهمیت میدانی. برای همین هم هست  رو
گون میآموزش گونا که اما بیشتر ما وقتی صحبت از علم و یادگیری میبینیم. های  کالس و معلمی  شود، یاد مدرسه و 

کالسدهد میمیپای تخته به ما آموزش  که در زندگی ما  یکی از  ،«طبیعت»های دیگری هم هست. افتیم. در حالی 
کالسمهم که باعث موفقیت ما در زندگی می هامخیلی از عل .های زندگی ماستترین   طبیعتتوانیم از شوند، میرا 

یم.   بیاموز
که  کاری است  کالس طبیعت، شبیه همین  کردیشرکت در  کردن و مشاهده یک پدیده و ، یعنی تمرین  گفتگو فکر 

کالس درباره آن.  که نحوه شرکت در  گرفتهپس حاال  کالس خوب است از این به بای طبیعت را یاد  عد، هر روز در این 
کنی کالس بیشرکت  یادی برای نظیر، درس. این  که الزم است رعایت ما دارد. شهای ز یک نکته دیگر هم هست 

کالسکنی؛  که از پدها، الزم است درس، عالوه بر مشاهده دقیق و عمیق پدیدهبرای پیشرفت در این  ها یدههایی را 
ها، ثبت آنها با نوشتن و یادداشت ها برای به خاطر سپردن این درسیکی از بهترین راهگیری به خاطر بسپاری. می

کالس طبیعت! لطفا دفترچهاستکردن آنها  گرد زرنگ  کالس اختصاص بده و درس. پس ای شا هایی را ای را به این 
کن.که از آن می  گیری در این دفتر یادداشت 

 

 انگیزنش شگفتآفری
گر هنگام تم کس ۀشیکردن ش زیا دوباره به  یحالت نی، معمواًل در چن«ساعت چند است؟»از ما بپرسد:  یساعت، 

 چرا؟ یدانی. ممیدهیو سپس جواب م میکنیساعت نگاه م
گذراست؛ به هم عیسر یاطرافمان معمواًل نگاه یهاهدیما به پد نگاه از  اتیاز جزئ یاریدر نگاه اّول بس لیدل نیو 

از  یبخشها قرار دارد از آنها در وجود خود ما انسا ن یاریکه بس نشیجهان آفر یهایماند. شگفتیم دهیچشم ما پوش
کنار آنها عبور م توجهیاست. ما معمواًل ب بایجهان ز نیا یهایدنید کافمیکنیاز   روز، نگاهمان را کی یاست برا ی. 

 .میببر یپ هایشگفت یبار به برخ نیاول یتا برا میده رییبه جهان تغ
گر با پ یاعضا نشیآفر خداوند،مهم خلقت  یهادهیاز پد یکی که ا  یهانیدورب نیترشرفتهیبدن از جمله چشم است 

کنسهیمقا ناید  ازیها سال نتا ده کهاست  ینیدوربچشم مانند . میببر یپ شتریآن ب نشیبه عظمت آفر میتوانیم میاش 
گرد ،ندارد لمیف ضیبه تعو گر  کار خاموش و به طور خود ،دهدیم تشوو غبار داخلش شود به طور خودکار آن را شس ا

کار را انجام می ،صاحبش ۀشود آن هم با ارادیبسته م  ...و  دهدنیاز به تنظیم فاصله ندارد و خود به خود این 
 :دنیفرمایانسان م نشآفریدرباره  السالمعلیهحضرت علی 

كه با تکه دیانسان با نیخلقت ا از كرد   خواناست و با چند دیگویگوشت سخن م یاكند، با پارهینگاه م یچرب یاتعجب 
 شنود.یم زیر
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کس یبه طور تصادفآیا همه اینها   …نکهیا ایآنها را نساخته است؟  یبه وجود آمده و 
کن شتریب نکهیا یمهربان برا یخدا  :دیفرمایم م،یبه اطراف خود دّقت 

َک  نُظروَن یَ  َاَفال  شده است؟ دهیکه چگونه آفر نگرندیبه شتر نم ایآ ُخِلَقت َف یِالی ااِلِبِل 
َک  َوِاَلی ماِء  که چگونه برافراشته شده است؟ ُرِفَعت َف یالّسَ  و به آسمان 
َک  َوِاَلی کو ُنِصَبت َف یالِجباِل  که چگونه هو به   اند؟خود نصب شده یدر جاها 
َک  َوِاَلی گسترده  نیو به زم ُسِطَحت َف یااَلرِض   است؟ شدهکه چگونه 
ر ر   َفَذّکِ ما َانَت ُمَذّکِ  .یهستتو فقط تذّکر دهنده  ـــده بتذّکر  [امبریپ یا] پس  ِاّنَ

 
گر  یهانظم نیکه ا دیخواهد رس جهینت کیمخلوقات بنگرند فقط به  همهجهان و  زیانگانسان خوب به نظم شگفت ا

کس نیداشته است و ا یقطعًا ناظم ر،ینظیو ب زیانگشگفت  جزخداوند دانا و مهربان. ستین یناظم 
که هدف از اؤس نیمنان در پاسخ به اؤم ریام  :دنیفرمایچه بوده است؟ م زیشگفت انگ نشیآفر نیال 

كه در زم خداوند  دیابیاه به بهشت ر آنها و با استفاده از دیشیندیآنها ب هاست تا دربار دهیشما آفر یاست برا نیتمام آنچه را 
 .دیو خودتان را از عذاب دوزخ برهان

که بهتر از همه ن یخدا گونه نیداند ایمارا م یازهایمهربان  که ما بتوان دهیآفر یاجهان را به   نیردر آن به بهت میاست 
کمک اعضا میکن یشکل زندگ عقل و تفکر از  یرویو با استفاده از ن میاو بنگر نشیمانند چشم به عظمت آفر ییو با 

 ۀمانیدوست داشتن او و ارتباط صم یها براراه نیاز بهتر یکیراه  نی. امیاموزیب یخود درس خداشناس رامونیپ یایدن
 1.استما با او 

 

 ها در سوره مبارکه غاشیه پدیده
 غاشیه، هشتاد و هشتمین سوره قرآن است و در مّکه نازل شده است. مبارکه سوره 

حِي  ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستی ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

ِة ) ديُث اْلغاِشيَّ تاكَّ حَّ
َّ
ْل أ ک »آیا خبر  (1هَّ گیرحادثه هولنا  ؟به تو رسیده است« فرا

ٌة ) ِئٍذ خاِشعَّ ْومَّ  خوار و ذلیل،هایی در آن روز چهره (2ُوُجوٌه يَّ

ٌة ) ٌة ناِصبَّ کرده و خستگی به تن مانده، (3عاِملَّ  کار 

                                                            

 های آسمان پایه هشتمپیام. خالصه درس اول 1
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ْصىل ًة ) تَّ  شوند.میآتشی سوزان  وارد (4نارًا حاِميَّ

ٍة ) ُتْسىق ْْيٍ آِنيَّ  شوند.مینوشانده  جوشاناى از چشمه (5ِمْن عَّ

يٍع ) ر عاٌم ِإل َّ ِمْن ضَّ ْم طَّ ُ ْيسَّ َلَّ  ،تلخ یاز خارمگر طعامی ندارند  (6لَّ

گرسنگی چاق میکه نه  (7ِمْن ُجوٍع ) ل ُيْسِمُن وَّ ل ُيْغين  برد.را از بین میکند و نه 

ٌة ) ِئٍذ ناِعمَّ ْومَّ  ،انمشادهایی در آن روز چهره (8ُوُجوٌه يَّ

ٌة ) ْعِِيا راِضيَّ  ،از سعی خود خشنود (9ِلسَّ

ٍة ) يف ٍة عاِليَّ ن َّ  واالمقام هستند. یبهشتدر  (10جَّ

ًة ) ُع فِيا لِغيَّ ْسمَّ  .شنوندمیاى در آن نبیهودههیچ سخن  (11ل تَّ

ٌة ) يَّ ْْيٌ جاِر  جاری هست. چشمۀ ،در آن (12فِيا عَّ

ٌة ) ْرُفوعَّ  بلندمرتبه هست؛هایی تخت ،در آن (13فِيا ُسُرٌر مَّ

ٌة ) ْوُضوعَّ ْكواٌب مَّ
َّ
 قرار داده شده؛هایی و جام (14وَّ أ

ٌة ) ْصُفوفَّ ُق مَّ اِر  ؛چیده شدهکنار هم هایی و پشتی (15وَّ َنَّ

ٌة ) ْبُثوثَّ راِب ُ مَّ که پهن شدهفاخر  یهاو فرش (16وَّ زَّ  اند.ی 

ْت ) ْيفَّ ُخِلقَّ كَّ ِبِل  ْنُظُرونَّ ِإَلَّ اْْلِ ال يَّ  فَّ
َّ
که چطور آفریده شده؟کننمینظر شتر مگر به  (17أ  ند 

ْيفَّ  كَّ ماِء  ْت )وَّ ِإَلَّ الس َّ که چگونه برافراشته شده؟ (18ُرِفعَّ  و به آسمان 

ْت ) ْيفَّ ُنِصبَّ كَّ باِل  کوه (19وَّ ِإَلَّ اْْلِ که چگونه در جاو به   اند؟خود نصب شده یها 

ْت ) ْيفَّ ُسِطحَّ كَّ ْرِض 
گسترده شده (20وَّ ِإَلَّ اْْلَّ که چگونه   ؟و به زمین 

ٌر ) ِ ك  ْنتَّ ُمذَّ
َّ
ا أ ْر ِإَن َّ ِ ك  ذَّ  تذّکردهنده هستی؛ فقطتو ـــ ده ب تذّکرپس  (21فَّ

ْيِطٍر ) صَّ ْم ِِبُ ِْيِ
لَّ ْستَّ عَّ کنی( ـــمسّلط بر آنها نیستی )نمی (22لَّ  توانی آنها را مجبور 

رَّ ) فَّ كَّ  وَّ 
َل َّ وَّ ْن تَّ کافر شودکسی را مگر  (23ِإل َّ مَّ کند و   .که پشت 

رَّ ) ْكبَّ ذابَّ اْْلَّ ُبُه اهَّلُل اْلعَّ ِ ذ  ُيعَّ  .کندرا به عذاب بزرگتر، عذاب میپس خدا او  (24فَّ

ْم ) ُ ْينا ِإياَبَّ  ؛به سوى ماستقطعًا بازگشتشان  (25ِإن َّ ِإلَّ

ْم ) ُ ْينا ِحساَبَّ لَّ  .ماستقطعًا بر عهده حسابشان سپس  (26ُث َّ ِإن َّ عَّ
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که توجه ما را به خبر یک حادثه بزرگ جلب میخداوند این سوره را با سؤال شروع می و دنماید. بعد درباره کند، سؤالی 
همان پرسد. های خوشحال. آن وقت دوباره سؤال میهای بدحال و چهرهکند: چهرهدسته آدم صحبت می

که در بخش قبل دیدی. سؤال که هایی  که کننمینظر های دور و برشان پدیدهبه ها انسانمگر سؤالش این است  ند 
ها به این مگر انسان»پرسد در قرآن به معنای نگاه دقیق و عمیق است. خداوند طوری می« نظر» چطور آفریده شده؟

کارهای انسانکه انگار یکی از مهم« کنند؟ها نظر نمیپدیده عد از هاست. بها همین نگاه عمیق و دقیق به پدیدهترین 
که فقط هم از پیامبر محبوب خود میاین حرف  کردن « تذّکر دادن»ها تذّکر دهد. در قرآن به انسانخواهد  یعنی جلب 

که توجه انسانتوجه انسان کسی  گرفتن آنها با خداها را به حقایق جلب میها به حقایق. قرآن به   کند و باعث ارتباط 
ر»شود، می گرامی می گوید. در ادامه،می« ُمَذّکِ کار ایشان فخداوند به پیامبر  که ایشان فقط مذّکر است و  قط فرماید 

 همین تذّکر دادن است!!

گرفتن در دست کردن به پدیدهچهره ۀانگار راه قرار  کار پیامبر عزیزمان، توجه دادن به اهای خوشحال، نظر  ین هاست؛ و 
 حقیقت است.

 بگو:و  یک بار دیگر سوره مبارکه غاشیه را بخوان
o گفته است؟خداوند در این سوره درباره چه پدیده  هایی سخن 
1 .............................................................. 

2 .............................................................. 
3 ............................................................. 
4 .............................................................. 
o  ها از ما چه خواسته است؟درباره این پدیدهخداوند ............................................................. 
o که خداوند خواسته است را انجام بده و ببین به چه نتیجدرباره یکی از این پدیده کاری   رسی؟ای میهها، 

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

o به نظر شما چرا خداوند چنین چیزی را از ما خواسته است؟ 

............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
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 هابهتر از پدیدهتمرینی در استفاده 
که زندگی می حاال ای. های مختلفی را دیدهکنی، با انواعی از طبیعت در ارتباط هستی و پدیدهدر هر شهر یا روستایی 

کالس طبیعت باشی، باید تمرین گرد   ؛انجام بدهیتمرین زیر مانند هایی که قرار است شا
کنتوانی ببینی ات میکه در محل زندگیرا  ییهاهدپدیاین از یکی مرحله اول:  عه ، آن را مورد مشاهده و مطالانتخاب 

کن: ۀقرار بده و جدول زیر را دربار  آن پر 

  نام پدیده

  های ظاهریویژگی

 های مخفیویژگی
 (تحقیق بیشتر)با مطالعه و 

 

 تناسب هر بخش 
که انجام می کاری    دهدبا 

  هاتأثیر در زندگی انسان

  درس جدید

 
کن و جدول زیر رااینکه این پدیده چگونه به وجود آمده و این ویژگی ۀمرحله دوم: دربار کرده است فکر  کن ها را پیدا   :پر 

 به وجود آمدنچگونگی 
  هابا این ویژگی

  درس جدید

 
که از مرحله دوم می  چه فرقی با مرحله اول دارد؟ گیریدرسی 

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

 
 


