
 آفرینش شکوه

 پشه

 :فزهبیذ هی پؾِ آفزیٌؼ درثبرُ الغالم ػلیِ صبدق اهبم

 ّوبى عبختوبى، ًظز اس حؾزُ ایي[ گفت ثبیذ اهب. ]اعت کَچک ثغیبر جغن ًظز اس ایٌکِ ثب اعت، سدُ هثبل پؾِ ثِ[ کزین قزآى در] خذاًٍذ

 کِ اعت پؾِ در[ ّب ثبل ٍ ّب ؽبخک] دیگز ػضَ دٍ آى، ثز افشٍى. دارد فیل یؼٌی ؛[خؾکی] حیَاًبت تزیي ثشرگ کِ دارد را ّبیی دعتگبُ

 .ًذارد فیل

 ؽجیِ آفزیٌؾی ثب ٍلی ضؼیف، ظبّز ثِ هَجَد ایي درثبرُ تفکز ثب اًغبى تب کٌذ هی ثیبى هؤهٌبى ثزای را آفزیٌؼ ظزافت هثبل، ایي ثب خذاًٍذ

 خَى هخصَؿ، ًیزٍیی ثب ٍ اعت تَخبلی فیل، خزطَم ّوبًٌذ پؾِ خزطَم. ثجزد پی تَاًبیؼ ٍ یکتب آفزیذگبر ػظوت ثِ پیؼ اس ثیؼ فیل،

 .اعت ثبریک ثغیبر آى درٍى عَراخ ٍ کٌذ هی ػول ّب عزًگ تزیي ظزیف هبًٌذ لَلِ ایي. کٌذ هی جذة خَد درٍى ثِ را

 طلت در تب اعت کزدُ هزحوت اٍ ثِ ّبیی ثبل ٍ دادُ پؾِ ثِ هٌبعت گَػ ٍ چؾن ٍ پب ٍ دعت ّوچٌیي ٍ ّضن ٍ دفغ ٍ جذة ًیزٍی خذا

 .دیذ تَاى ًوی چؾن ثب را آًْب حزکت کِ اعت ای اًذاسُ ثِ پؾِ ّبی ثبل خَردى ّن ثِ عزػت. کٌذ پزٍاس غذا

 ٍ عبسد دٍر خطز هٌطقِ اس را خَد عزػت ثِ ٍ کٌذ احغبط خَثی ثِ را خطز هَقؼیت تب دّذ هی اهکبى اٍ ثِ حؾزُ، ایي سیبد َّؽیبری

 .کٌذ هی ًبتَاى را حیَاًبت تزیي ثشرگ اػ، کَچکی ػیي در کِ اعت ػجیت

 :فزهبیذ هی پؾِ اًگیش ؽگفت آفزیٌؼ درثبرُ الجالغِ، ًْج در الغالم ػلیِ ػلی

 یبفتي راُ در ّبیؾبى ػقل ثلکِ ًذارًذ، را ای پؾِ ایجبد تَاًبیی ّزگش ثذٌّذ، ّن دعت ثِ دعت ٍ ؽًَذ جوغ جْبى سًذُ هَجَدات ّوِ اگز

 کٌٌذ هی اػتزاف ٍ خَرًذ هی ؽکغت تالػ، اس پظ عزاًجبم ٍ گیزد هی پبیبى ًیزٍّبؽبى ٍ هبًذ هی هتحیز حیَاى ایي آفزیٌؼ اعزار ثِ

 .اًذ درهبًذُ ای پؾِ آفزیٌؼ، ثزاثز در کِ

 :هتي پیبم

 .ًبتَاًٌذ ًیش پؾِ آفزیٌؼ اعزار ثِ ؽذى آگبُ اس ّب اًغبى. 1

 .اعت ثزاثز دارد، فیل آًچِ ثب پؾِ، ّوچَى کَچک هَجَدی ثذى ػضَّبی. 2

 

 حشره ـ مگس

 هگظ، هبًٌذ کَچکی ّبی حؾزُ حیبتی ٍ ثیَلَصیکی ّبی فؼبلیت ٍ سًذُ هَجَدات فیشیَلَصی سهیٌِ در پضٍّؾگزاى ّبی یبفتِ ثز ثٌب

 تَاى ًوی ّزگش ٍ اعت ثزتز َّاپیوبّب هجْشتزیي عبختوبى اس هزاتت ثِ اٍ، گَارػ دعتگبُ ٍ اػصبة علغلِ ٍ هگظ یک هغش عبختوبى

 ثِ ّوگبى ثزای ٌَّس آًْب هثل تَلیذ ٍ ًوَ ٍ سًذُ هَجَدات حزکت ٍ حظ ٍ حیبت هغئلِ آى، ثز افشٍى. کزد هقبیغِ ّن ثب را دٍ ایي

 .اعت هبًذُ ثبقی هؼوب صَرت

 چؾن» را آًْب هجوَػِ کِ اعت چؾن صذّب اس تزکیجی خَد، ّب، حؾزُ اس ثزخی کَچک ثغیبر ّبی چؾن طجیؼی، ػلَم داًؾوٌذاى گفتِ ثِ

 کذام ّز کِ ـ را کَچک چؾن صذّب تَاًذ هی چگًَِ ثغبسد، ای سًذُ علَل جبى، ثی هَاد اس ثتَاًذ اًغبى ایٌکِ فزض ثب. ًبهٌذ هی «هزکت



 ثِ را اطالػبت ٍ دّذ پیًَذ حؾزُ هغش در را آًْب ارتجبطی رؽتِ ٍ ثچیٌذ ّن کٌبر ـ دارًذ ّبیی دعتگبُ ٍ ّب طجقِ ٍ ظزیف دٍرثیي آًْب اس

 .دّذ ًؾبى ٍاکٌؼ دّذ، هی رخ اٍ اطزاف در آًچِ ثِ هٌبعت، سهبى در ثتَاًذ حؾزُ ٍ عبسد هٌتقل حؾزُ هغش ثِ آًْب ٍعیلِ

 

 اقزار خذاًٍذ ثِ ًذارد کِ ًذارد دل  اعت دل خذاًٍذ تٌجیِ ّوِ آفزیٌؼ

 :هتي پیبم

 ًبچیش اس اهز، ایي ٍ اعت، ًجزدُ پی اٍ، گَارػ دعتگبُ ٍ اػصبة علغلِ ٍ هگظ هغش عبختوبى آفزیٌؼ در هَجَد هؼوبّبی ثِ ٌَّس ثؾز. 1

 .دّذ هی خجز خذاًٍذ، پبیبى ثی ػلن ثزاثز در اًغبى ػلن ثَدى

 .عبسد هی خبؽغ آى، آفزیذگبر ثزاثز در را اًغبى آى، عبختوبى در کِ اعت دیگز چؾن صذّب اس هزکت ّب، حؾزُ ثزخی چؾن. 2

 

 عنکبوت

 اس کِ ػٌکجَت الًِ. ًیغت ػٌکجَت خبًِ عغتی ثِ ّب خبًِ ایي اس یک ّیچ ٍلی دارد، ای الًِ ٍ خبًِ خَد ثزای ای حؾزُ ٍ حیَاى ّز

 ّیچ ثزاثز در کِ اعت دٍام ثی ٍ عغت قذری ثِ ًیش آى هصبلح. عقفی ًِ ٍ دارد دیَاری ًِ اعت، ؽذُ عبختِ ًبسک ثغیبر تبرّبی تؼذادی

 اعتزاحت هزکش ّن ػٌکجَت، ثزای ثٌیبى، ثی خبًِ ّویي حبل، ایي ثب. ریشد هی درّن پَدػ ٍ تبر ًغیوی، ثب ٍ کٌذ ًوی هقبٍهت ای حبدثِ

 :ؽبػز تؼجیز ثِ. غذا ثِ رعیذى ٍ ّب حؾزُ صیذ ثزای اعت داهی ّن ٍ اعت

 

 ػٌکجَت هبًذ سًذُ کی هگظ ثی  دّذ هی پز رعبى رٍسی را رسق

 ثب را آدهی آى، در دقت کِ رٍد هی ؽوبر ثِ آفزیٌؼ ّبی ؽگفتی اس خَد اعت، الوثل ضزة عغتی، در ایٌکِ ثب اٍ تبرّبی ٍ ػٌکجَت خبًِ

 عز اًذاسُ ثِ کَچکی ثغیبر ّبی حفزُ در کِ ؽَد هی عبختِ لشجی هبیغ اس ػٌکجَت، تبرّبی. کٌذ هی آؽٌبتز آفزیذگبر قذرت ٍ ػظوت

 .ؽَد هی هحکن ٍ عخت گیزد، قزار َّا هجبٍرت در ّزگبُ کِ دارد خبصی تزکیت هبیغ، ایي. دارد قزار اٍ ؽکن سیز در عَسى،

 ثب اعت قبدر ػٌکجَت ّز. عبسد هی آى اس را خَد تبرّبی ٍ کؾذ هی ثیزٍى ّب حفزُ ایي اس هخصَصؼ چٌگبل ٍعیلِ ثِ را آى ػٌکجَت

 ٍ رؽتِ چْبر اس کذام ّز تبرّب ایي گبّی ایٌکِ، ػجیت. ثتٌذ تبرّب گًَِ ایي اس هتز پبًصذ حذٍد دارد، اختیبر در کِ اًذک ثغیبر هبیغ ّویي

 .آیذ هی ثیزٍى اٍعت، ثذى در کِ کَچکی ثغیبر عَراخ اس کذام ّز کِ اعت ؽذُ تؾکیل دیگز رؽتِ ّب دُ اس ای رؽتِ ّز

 .دارًذ را خَد خبؿ ّبی ٍیضگی ًیش کذام ّز کِ اعت ؽذُ ؽٌبختِ ػٌکجَت ًَع ّشار ثیغت تبکٌَى، ّغتٌذ هذػی داًؾوٌذاى ثزخی

 :هتي پیبم

 .آٍرد هی پذیذ را آى خذاًٍذ، قذرت دعت کِ اعت آفزیٌؼ ّبی ؽگفتی اس یکی ثَدى، عغت ػیي در ػٌکجَت الًِ. 1

 ٍ آفزیٌؼ ّبی سیجبیی اس یکی کِ ؽَد هی درعت دارد، قزار اٍ ؽکن سیز کَچکی ثغیبر ّبی حفزُ در کِ لشجی هبیغ اس ػٌکجَت تبرّبی. 2

 .اعت ّغتی آفزیذگبر قذرت ًؾبًِ


