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 106صفحه  – میالد گُل
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 156 خمینی)ره( : صفحهامام 

 

  لغات:_معنای#

، والدت / جان: روح و روان / میالد: تولّد شوق انگیز: اشتیاق آور، خوشحال کننده / فراخوانده: دعوت شده / بشارت: خبر خوش، مژده /
و  خوشیزندگی؛ در اینجا به معنی عیش: گلزار: باغ گل / عارفان و درویشان /  نوشان / خِرْقه: لباس: بادهکشان / می برخیز: بلند شو

  دهنده/ هُشدار: آگاه باش / مُنجی: نجات  ان: دستور/ فرم / سلطان: پادشاه / نهی: منع خوشحالی

 

 :شعر_معنای# 

 میالد حضرت مهدی )عج( فرا رسید و وجود عاشقانش را پُر از شادی و نشاط کرد. برخیز، زیرا، زمانِ خوشی و شادابی :معنی بیت اول

 است.  عاشقان ایشان

 ای گرفتند.، تمام مردم جهان، روح و جانِ تازهنشینی و افسردگی را رها کن، زیرا با تولد امام زمان )عج(گوشه :معنی بیت دوم

 تمام هستی، به خاطر تولد سرور آسمان و زمین )امام زمان)عج(( شاد و زیبا شد. :معنی بیت سوم

او ی اجرای دستورات تمام وجود آمادهیا آمده است؛ بنابراین با آگاه باش که امام زمان)عج(، نجات بخش مردم، به دن :معنی بیت چهارم

 باش. 
 

 ها:_آرایه#

 امام زمان )عج( استعاره از عارفان و عاشقان  کشان تناسب / می / بهار، گل، عید  استعاره از حضرت مهدی )عج( گل و بهار جان 
الله  / تناسب  لهو ال گلزارمجاز از مردم /   جهان/  «ج» واج آرایی مصراع دوم/  ناقص افزایشی جناس بیت دوم: جان و جهان  /

مجاز از تمام هستی / بیت  + تناسب تضاد + استعاره از حضرت مهدی )عج( / زمین و آسمان  سلطان  / اغراق و بزرگنمایی باران 
 مجاز از مردم تضاد / جهان  چهارم: امر و نهی 

 

 :ارزیابی_خود#

 ها که غریب هستند، آشناست.ای آنچرا که دیگر امام رضا )ع( در بین مردم ایران غریب نیست و حتی بر -1
 بهار، باران الله، عیش و شادمانی و... -2

 
 غزل قالب شعر:
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