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 118صفحه  – کئبُود قدر تو افزون از مال
 

 :تاریخ ادبیات#
 156 همدانی: صفحه طاهربابا
 

  لغات:_معنای#

 /شود. / محنت: رنج، سختی، درد یعرض پارچه و فرش بافته مطول و هایی که در پود: هر یک از رشته تار و دیرُم: دارم / مُحبّت: عشق /
غافل:  /بیش: بیشتر  /دست، فقیر ره: کندن پوست / دولتمند: ثروتمند، توانگر / درویش: تهیک/ هجران: دوری / وا تباط، پیوندار وصل:

رشتگان ک: )جمع مَلَک( ف/ قَدْر: ارزش / مالئ خداوند / مطیع: رام، فرمانبر / نَفْس: ذات، سرشت صفاتخبر، نادان / سبحان: پاک، منزّه، از بی
 گ: شرمساری، سرافکندگیفراخی: وسیع بودن، گستردگی / وینی: ببینی / نن/  آیو: آید /
 

 :شعر_معنای# 

 دلی خواهانِ عشق و محبّت دارم که بازار محبّت از این دل ]من[ پر رونق است.   :لمعنی بیت او

)تمام وجودم را عشق و محبت در  برای دلم، لباسی بافتم که پودش از غم عشق و تارش از عشق و محبت است. :معنی بیت دوم

 }در زندگی غم و شادی را همواره با هم داریم{ برگرفت(

ام، باشد. )تمام کارهای زندگیاست. وصال و دوریِ من از معشوق هم باز در دستِ او می خدادر دست درد و درمان  :معنی بیت سوم

 است.(خدی ارادهمطابق با میل و 

را رها  اوکشم و عشق به دوست نمی دست از با درد و رنج بسیار، پوستم را از بدنم جدا کند، من هرگز یاگر قصاب :معنی بیت چهارم

 کنم.نمی

 دیدم.های ثروتمند و فقیر را میقبر انسان م،کرداز قبرستان گذر میکه گاه گاهی  :معنی بیت پنجم

 چیز دیگری را همراه نبُرده است. از یک کفن، بیشترانسان ثروتمند هم  نه هیچ شده ودفن  بدون کفن یفقیر نه هیچ :معنی بیت ششم

 ی درونی و شیطان پیروی کردن، فایده و ثمری ندارد.خبر شدن و از میل و خواستهعیب، بیای دل، از خداوند پاک و بی :معنی بیت هفتم

 ای ندارد.کنی، فایدهدانی و درک نمیوقتی که تو ارزش خود را نمی امّا ؛قدر و ارزش تو از فرشتگان، باالتر است :معنی بیت هشتم

 آور شود.کاری انجام نده که گرفتار رنج و سختی بشوی و دنیا با این همه عظمت و بزرگی برای تو ناراحت کننده و رنج :معنی بیت نهم

 ی اعمال خودت، شرمنده باشی.تو از دیدن نامه ،ندخوانوقتی که در روز قیامت، فرشتگان اعمال تو را می)و(  :معنی بیت دهم
 

 ها:_آرایه#

/ بیت دوم: قامت دل  پر رونق بودنکنایه از   بازار ی تشبیهی / گرم بودناضافه تشخیص / بازار محبّت   ار استدل خریدبیت اول: 
  تشخیص / لباس، تار و پود و دوختن  تار محبتمحنت،  پود /تناسب  د» واج آرایی مصراع اولبیت سوم:  /ی تشبیهی اضافه» / 

کنایه از درد و رنج بسیار   بیت چهارم: از تن پوست کندن /استعاره از خداوند  دوست  تضاد / ران تضاد / وصل و هج ن ادرد و درم
 و کفن تضاد / قبرستان و قبر  دولتمند و درویش ،کم و بیش بیت پنجم: / «گ»واج آرایی /  ناقص اختالفی جناس پوست و دوست  /
  کفن بودن بی /تناسب  کنایه از فقر و نداری / خاک  دل  م:هفتبیت  /از قبر مجاز ( مناداست دلتشخیص ) مجاز از خود شاعر +
جناس  تضاد / تنگ و سنگ  کنایه از رنج و سختی / فراخ و تنگ  سنگ بر پا آمدن  بیت نهم: /مجاز از تمام مخلوقات  مالئک  /

 واج آرایین / مجاز از اعمال انسا استعاره از فرشتگان / نامه  قیامت / نامه خوانان روز مجاز از  بیت دهم: فردا  /ناقص اختالفی 
 به روز قیامت دارد بیت تلمیح/  «ن»
 

 دستوری:_نکات#
 صفت نسبی  شیطانی = شیطان + ی )نسبت( /صفت جانشین اسم  سبحان م: مضافٌ الیه /  اگر قصاب از تن من  اگر قصابم 

 ؛ زبان شعر: لُریدو بیتی قالب شعر:

 مدرس: حسین رضائیان                                                                                                                                                   هم                    نجزوه ادبیات فارسی 


