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 مشاهده آیات اهشتم،یاد خدا بدرس 

  «توان دید و او را به راحتی پرستید!می خدا را همه جا»
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ِ ِاَّللَّ ن َّ
َّ
ِأ رَّ ِتَّ ْ َِلَّ

َّ
ْنِیِفِیأ ُهِمَّ ُحِلَّ ب ِ ِاِسَّ ِماوالس َّ ِتِوَّ

ِ ِالط َّ ْرِضِوَّ
َّ
ِیاْْل ِلمَّ ْدِعَّ ِقَّ

ُكل   ِ ات  اف َّ ُِِرِصَّ ُهِصَّ ِالتَّ ِوَّ
ْسب لیتَّ ِاَّلُلِعَّ ُهِوَّ ِ)یِِباِیِ حَّ ُلونَّ ِ(41ْفعَّ

ِینِزمیهاِوِاآَسانِدىِكهِهرِكسِكهِدریاِبهِچشمِدلِندیآ41ِ
ند؟!ِهرِیگوحِمىیاستِوِپرندگانِبالِگشودهِ)درِفضا(ِخداِراِتسب

ِآهناِ)برِحسبِاستعدادِتكوی ىنِوِارادىِخود(ِدعاِوِخضوعِوِیكِاز
ِوِتسب دهندِحِخودِراِدانستهِاستِوِخداوندِبهِآچنهِاجنامِمىیمناز
ِداناست.

ْرِضِ
َّ
ِاْْل ماواِتِوَّ ُِمْلُكِالس َّ َِّلِل َِّ ِوَّ ِِإّلَّ صَّلِلِِاوَّ ُرِیِاْْلَّ

(42)ِ
ِآنِخداستِ)زیهاِوِزمِآَسانىیىقِوِفرمانروایتِحقیوِملك42ِ راِیِاز
رِوِفانِكردنِمههِدرِتتِارادهِاوست(،ِوِینش،ِحفظ،ِتدبیآفر

ِرد(ِبهِسوىِخداست.یمافتهِسپسِمىیاتِیبازگشتِ)آچنهِح
ِ ِاَّللَّ ن َّ

َّ
ِأ رَّ ِتَّ ْ َِلَّ

َّ
ِِىْزجیأ حابًاُِث َّ ُفِؤَِّیسَّ ُهُِث َِّیِبَِّل   ِنَّ
ِیِْ ْدقَّ ىِاْلوَّ رَّ تَّ ُلُهُِركامًاِفَّ ز ِِیِِهِوَِّاللِِِخُِرُجِِمْنِیِْعَّ ُلِنَّ

ِف ماِءِِمْنِِجبال  ِالس َّ ٍدِفَِّهیِمنَّ رَّ ْنِِهِمَِّبُِِِبِیصیاِِمْنِبَّ
ِی ْنِیشاُءِوَّ ْنِمَّ رِْیشاُءِیْصِرُفُهِعَّ ناِبَّ ِهِكاُدِسَّ ق 
ِ)ی ْبصاِر

َّ
ُبِِباْْل ِ(43ْذهَّ

ِهرِسو(ِبهِآرامىِمىدىِكهِیاِندیآ43ِ راندِسپسِخداوندِابرىِراِ)از
كمِمىوندِمىیانِ)قطعات(ِآنِپیم سازد،ِپسِدهدِسپسِآنِراِمترا

الىِزِازِآَسانِ)باید،ِوِنیآرونِمىیالىِآنِبىنِكهِازِالبهیببارانِراِمى
ِكوه ِآنِهستِبرفِوِتگرگِفروِخیهاىِابرِسرتان(ِاز زدهِكهِدر

ِدنزد،ِپسِبهِسببِآنِبیرمى فرِیاِبهِآهناِكیهِقومىِكهِخبواهدِ)در
ِقومىِكهِخبواهدِبرمىانِمىیدهد(ِز كِیگرداند،ِنزدرساندِوِآنِراِاز

ِباستِروشىنِبرقشِ)نور(ِچشم ِِببرد.یهاِراِاز
ِی

ُبِاَّلُلِالل َّ ل ِ ِیفیقَّ ِِإن َّ ارَّ ِالن َّ ِوَّ ِِلَّ ِعِذِلكَّ ًةِِلَّ ِْبرَّ
ُ
ِِْل ِوّل 

(ِ ْبصاِر
َّ
ِ(44اْْل

ِراِدگرگونِمىخداوندِشبِوِر44ِ گرىِیكِراِبهِدنبالِدیكندِ)هرِوز
ِهرِیآوردِمى ِایافزاگرىِمىیكِكاستهِبرِدیاِاز اِكهِدر ِریینِ)تغید(ِحق 

دِوِیرتِعبرىتِاستِ)وِداللىتِبرِتوحیوِمنشأِآن(ِبراىِصاحبانِبص
ِقدرتِوِحَكتِخداوند(.

ْنُِ ِ َِفَّ ِِمْنِماء  ة  اب َّ ِدَّ
ُكل َّ ِ قَّ لَّ ِاَّلُلِخَّ ْنِْمِوَّ َلِیشیِِِْمَّ ِعَّ

ْنِ ْمِمَّ ِِمْنُ ْطِنِهِوَّ َلِیشیِْبَّ ِِیِِرْجلَِِّعَّ ْنِمَِّْمِْنُِمِِِوَّ
َلِیشیِْ ِِعَّ ع  بَّ ْر

َّ
ِیُلُقِاَّلُلِماِیِْأ َِلعَِِّاَّللَِِّشاُءِِإن َّ

ِ ِشَّ ِ
دُكل  ِقَّ ِ)یء  ِ(45ر 

ِآهناِبرِیاىِراِازِآىبِآفروِخداوندِهرِجنبنده45ِ ده،ِپسِبرخىِاز
رِخزندگان(ِوِبرخىِبرِدوِیوِماهىِوِساِرودِ)مانندِمارروىِشكمِمى

ِپاِمىپاِمى رود.ِرودِ)مانندِانسانِوِپرندگان(ِوِبرخىِبرِچهار
اِكهِخداوندِبرِهرِچیآفرخداوندِهرِچهِخبواهدِمى زِیند،ِحق 

 تواناست.
ْلناِآ ْنزَّ

َّ
ْدِأ قَّ ُِمبَِّیلَّ ِاَّلُلِیات  ِوَّ اُءِشیْنِمَِِّیدیِْنات 
قِِإّل ُِمْستَّ ِ(46ِ)ی ِِصراط 

،ِوِخداوندِ)پسِازِمیاتِروشنگرىِراِفروِفرستادیِماِآیقیبه46ِِ
ِكماالتِیهدا ه(ِهرِكسِراِخبواهدِبهِسوىِراهىِراستِ)از تِعام 

ِكند.تِمىیمعنوى(ِهدا
 و شنیدنی دیدنیحقایقی 
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کند به خوبی می کسی به طبیعت بیفتد و یا با دقت به آسمان و زمین نگاه  گذر  گر   تواند لذت خود از این مشاهده راا
بیند به ظاهر ربطی به خداوند ندارد ولی در واقع ببیند. علت این لذت مشاهده خداوند است. هر چند آنچه فرد می

 گذرد. آید و به او خوش میکند به وجد میا مشاهده میها رها و زیباییچون فرد در اثر این مشاهده خوبی
کار شما با زیباییاجایی خداوند همان کمال هست. به همین دلیل وقتی سر و  که زیبایی و  کمال باشد ست  ها و 

کرده  اید.گویی خود را به میهمانی خداوند دعوت 
کنید:   به موارد زیر توجه 

که در میانه آسمان پرواز میان زیبایی را میپرندگ شویمبه آسمان خیره میکه گاهی  که کنندو تعجب میبینیم  کنیم 
 افتند. جودات از آسمان نمیچطور این مو

 آنها را در میانه آسمان نگه داشته است؟ چه چیز
 کنند؟ آنها وسط آسمان چکار می

که می یاز آن    کنیم.م. از عظمت آن حیرت میبینیشب و روز را می مگذر
  ؟شود و چرا روزمی چرا شب

 گردد.و چرا این چرخه مرتب تکرار می
که می یاز آن  کنند. شرایطی دارند، غذایی که هر یک در وضعی زندگی می مبینیانواع موجودات و حیوانات را می مگذر

گونهمی  روند. محلی از زندگی دارند.ای راه میخورند. به 
 این همه تنوع به چه دلیل است؟

کنند مانند مارها چگونه زندگی میحیواناتی رو  کنند؟ ی شکم زندگی می 
پا زندگی می ی چهار که رو گوسفندان چگونه زندگی میحیواناتی   کنند؟کنند مانند 

ی دو پا زندگی می که رو  کنند؟کنند مانند پرندگان چگونه زندگی میحیواناتی 
که نگاه می   .مبینیمیانگیز اتفاقات زیبا و شگفت مکنیجالب است هر سمت 

که خداوند   کنیم و توانیم را ببینیم میبرای این  ین اات را ببینیم. در های موجودتوان و زیباییبه محیط اطراف نگاه 
که از همه آنها متمایز شده است نیز خود شاهکاری ویژه است.    بین انسان 

 گفت و شنود با دوستان
کنیم و در آن دقیق شویم.  کافی است به هر پدیده ای توجه   وقتی بخواهیم عجایب خلقت را ببینیم 

کهکشان  های آن.... آسمان و 

کوه  های آن .....زمین و 



56 
 

 موجودات و اسرار نهانی آنها....

 خورشید و ماه و ارتباطات آنها و ...

گیاهان یش   و دیگر خصوصیات آن... تأثیر نور در رو

که برای آمدنش چیزی را بخواهد تا در بیرون   که در مسیرش محتاج چیزی باشد.  جود واین چنین نیست 
که برای رسیدن به دانه ای در د ک داشته باشد و بعد او بیاید. راهش آسان است. این چنین نیست  ل خا

کند. کمکش  که   محتاج چیزی باشد 

کند. سریع و آسان. آن قدر  که سرعت آمدنش می شود مقیاس بنور راهش را پیدا می  رای سریع می آید 
 چیزهای خیلی بزرگ و خیلی بعید.

کند. و به زمین و آدم  یاهان میگها و  نور فضا را می شکافد. از آسمان با تمام اجرام و ستاره هایش عبور می 
کند رسیدن به خاری پریشان در دل بیا کند. برایش تفاوت نمی  تی ا درخبان یرسد. می آید و راه پیدا می 

گیاهکی ناتوان در دل دشت.  تنومند در دل جنگل، یا 

که برای رسیدن به زمین، محتاج چیزی باشد.  نور می آید. بدون این 

کند.  ذکر، نور است. و در دل ها راه پیدا می 

یاد بگیریم. پرندگانتوانیم از زندگی حیوانات به ویژه پرندگان نیز درسعالوه بر اینها ما می ها نسانامانند  های ز
 روند. روی دو پا راه می

کنیم.  با هم زندگی چند پرنده را بررسی 

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

که آشیانه انتخاب مهپرند  گیرند، آنجا کنند به دور و اطراف، با یک جایی بیشتر ارتباط میکنند، نگاه مییها 
که  کنند. پرندهجایی است  کارشان امنیت را به بروز میبیشتر احساس امنیت   ...رسانندها با این 

کند، جایی را نشان می کسی بخواهد یک محیط امن را ترسیم  که پرنده النههر  ای ساخته باشد. باید دهد 
که پرنده یخیلی توانسته باشد، القا کسی  کند،   .ها روی دست یا شانه اش بنشینندامنیت 

که القاء امنیت میبه جا گفته مییی   .شودکند، آیه 
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 .کند...پس آیه استامنیت می یالقا نحوه پوشش مؤمنین
که به آیه کسی باشد  که حجاب دارد، انگار  گاهشکسی   ...ای آویخته است فردی است با تکیه 

که هر مرد و زنی و هر موجودی به آن نیاز دحجاب بارز می که امنیت هست...پناهگاهی   .اردکند 

گیاهان درس توان از می یش  گرفت.بارش باران و رو یادی   های ز

 ،باردیم که باران

  .ندیرویم و شوندیم سبز هادانه. گردندیم رابیس هانیزم شود،یم یجار آب

  است، بوده ادشانی در که زندیخیبرم چنانآن و. زندیبرخ دیبا که دیآیم ادشانی ابندییم که را آب ها،دانه

 دشانای یزیچ که یفهمیم تو شوندیم دهیروئ چون و شوند،یم دهیروئ زند،یخیبرم ادشانی اساس بر یوقت
 .اندبرخاسته که آمده

 ادی به ار ادشانی که است آب با و دهند،یم ثمره و گل و شوندیم بزرگ ند،یرویم ادشانی اساس بر اهانیگ
 .آورندیم

 ستنده آنچه به و دارند یتنوع ادشانی اساس بر كی هر نشسته، ثمر به یهداد گل یهشد دهیروئ یهادانه
 .بدهند ثمر ادشانی اساس بر که بوده نیا مهم چون. خرسندند

 یجار ینسانا هر درون در که است ذکر از یاتیآ نزول با یکتاب تیحکا اد،ی و شیرو نیا و باران آن تیحکا و
 .شودیم

  .دهد ثمر و به یاد بیاورد برخاستن را و ابدیب خود در را آب یکس چه تا

 ؟توانید با دیدن اطراف خود متنی مشابه متن زیر بنویسیدآیا می

گل کردهکربال زمین رویش است. زمین رویش  گل  که زیر باران حقیقت حسین)ع(  اند. هاند و ثمر دادهایی 
کردنکربال سرزمین ثمر دادن گل  که طعم طعام ها و  کسانی است   اند.والیت را چشیدههای 

ک را با هر های این سرزمین آب باران والیت نوشیدهگل گردیده و خا کهساند، محل نزول ذکر و حیات   ختی 
کنار زده کردن، چه خوش میبوده،  گل   شکفند.اند. و وقت 
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ینان نگی. ارکند چه شکلی دارند و چه های حاصلخیز. فرقی نمیاند یا از دشتکند از بیابان برآمدهفرقی نمی
کنار زدههمه جرعه جرعه وحی خورده ر این سال بر ماند، عمر و جان و اند و حسین بر آنها تابیده، تاریکی را 

گل های حسین...روییدن داده کنون، روز عاشورا، وقت ثمر دادن است. وقت ثمردادن   اند و ا

ک می های شیفته برباغستان حسین امروز به بار نشسته است. یکی یکی جان ک الین تافتند و آفتاب بر بخا
 شود. تکشان نازل می

کف می بلند  ها دانه دانه، حب به حب، سر از زمین به آسمانشکافد و آندهد. میزمین تاب شکوفایی از 
که زمین به آسمان دوخته شده یاشوند. آفرینش میکنند. آسمانی میمی مین اهل ز ماند در تواتر این باران 

گ  اند!رفتهچنین اوج 

 کربال، زمین رویش است.

ک برآورد، حسین را حاضر بر بالین خود می کوشید تا سر از خا کرد و  گل هرکه زیر باران حسین رشد  بیند و 
کربال.. می  کند. آن روز و لحظه، عاشورا دوباره تکرار می شود و زمین دوباره 

کربال کل ارض   .کل یوم عاشورا و 

 متن شما:

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................. 
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ح و بر گروهپیشنهاد طر  نامه در 
کردها برای همه امکانپدیدهمشاهده  گرفتن از آنها نیاز به آموزش دارد و بیشتر از آموزش توجه  ن و پذیر است ولی درس 

که افراد با پدیدهتوان موقعیتخواهد. برای این منظور میتوجه دادن می شوند را غنیمت ها مواجه میهای مختلفی 
کرد این درسهای آنشمرد و آنها را با درس هدات ها باید در زندگی روزمره نمود داشته باشد و به واسطه این مشاها آشنا 

 ذکر و یاد خدا در افراد بیشتر شود.

یاد شود بزرگ می گر افراد توجهشان به خدا ز  کند.شوند چون یاد بزرگ و بزرگی او انسان را بزرگ میا

یاد شود و او گر افراد توجهشان به پروردگارشان ز کاره ببینند به طور طبیعی به دنبال دستورهای او می ا  روند.را همه 

یاد شود و او را در همه جا ببینند می گر افراد توجهشان به خدا ز گناه نا  شوند.توانند بیشتر مراقب خود باشند و دچار  

که ارائه میدر طرح کرد:شود میهایی   توان به موارد زیر هم اشاره 

 ها با توجه به قدرت خداوندعلمی و شناخت عجایب پدیدهبرگزاری سمینارهای  -
کالس برای سایر دانش - کامال انجام سمینار علمی در  آموزان به صورت خودجوش و در یک عملیات 

 غافلگیرانه 
ی علمی با توجه دادن به خداوند  -  برگزاری اردو
 پخش مستندهای با موضوع طبیعت  -
 طبیعت و یاد خدابرگزاری شب شعر و خاطره از بودن در  -

 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده
که افراد را با آیات روبرو میبرکزاری برنامه ترین تواند با سادهدهد میکند و آنها را در شگفتی قرار میهایی 

گاهانه تواند از توصیف یک انشای زیبا از برخوها مانند نمایش یک فیلم زیبا از طبیعت باشد و میحالت رد آ
کوهپیمایی و از این ها و زندگی با حیوانات باشد و  نیز میبا اشیا و پدیده رت بیل صوقتواند با برگزاری اردو و یا 

 گیرد. 

گروه به عهده بگیرد.   تدارک چنین موقعیتی را  

 شعار اجرای برنامه
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اْلوَِّ ریفَّ ِ ب  دَّ ِاْْلُ دَّ حَّ ِجَّ ِوَّ رَّ ِ د  قَّ ِاْْلُ رَّ ْنكَّ
َّ
ْنِأ  11ُلِِْلَّ

ِنداشتهِباشد.ینندهِراِانكار،ِوِتدبیبهِحالِكىسِكهِآفرواىِ كنندهِراِباور  رِ
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