
 

 

 12صفحه  – پیش از اینها
 

 ادبیات:_تاریخ#
 کتاب درسی 138صفحه : قیصر امین پور /  144هاتف اصفهانی: صفحه 

 

 لغات:_معنای#
ه بسیار یل کفش و باالیی دو دندان پیعاج:  /قصر  های بلند،برج: ساختمان/  ، آجر خامنوعی مصالح ساختمانی :خشتخ / قصر: کا

/  نامهربانرحم: بیفنده: پر خروش، خروشان، غوغا کننده/ تو /نعره: فریاد  /طنین: صدا، آوا  /بلور: نوعی شیشه/ غرور: تکبر /  گرانبهاست
خلوت: دور از دیگران، تنهایی/ ریا: دورویی، نفاق / بوریا: حصیری که از  تصویر: عکس )دراینجا به معنی تصور( / /نیت: قصد، آهنگ، عزم

 / کینه: دشمنی  نی می سازند.
 

 شعر:_معنای#

، را که با چشم ظاهری و مادی نمی توانی ببینی حقایقی با پرورش معنوی دل خود، بصیرت و آگاهی کسب کن تا بتوانی: آغاز فصلبیت 

 کنی.از راه دل، درک 

 

 کند.کردم که خدا در میان ابرها خانه دارد و زندگی میفکر می در گذشته: بیت اول

 ها، از الماس و طال ساخته شده است.اش مانند قصر پادشاه قصهآجرهای خانه: بیت دوم

 نشسته است. بر روی تختیبا غرور و خودخواهی قیمت ساخته شده است و خدا قصرش از عاج فیل و بلورهای گران های پایه: بیت سوم

 .هستندهای براق تاج خدا ها، پولکنور کوچکی از تاج خداست و ستاره }فکر می کردم{ ماه،: چهارمبیت 

 باشد.همان فریاد بلند و وحشتناک او میست و سیل و طوفان، ی خدا}فکر می کردم{ رعد و برق ترسناک، صدای خنده: بیت پنجم

 دیدن او را ندارد. یکس هم اجازههیچکند و د که او در کجا زندگی میدانکس نمیهیچ: بیت ششم

 . در آسمان خانه داشت و از مردم دور بود.داشتم، بسیار سنگدل و عصبانی بودآن خدایی که من در ذهن : بیت هفتم

 مهربان و صمیمی  زیبا نبود. ، اما از ما دور بود.خدا وجود داشت: تمشبیت ه

 معنی بود.مهربانی برای او بینداشت و  ییجا ، عشق و دوستیودر وجود ا}فکر می کردم{ : منهبیت 

ست و تند که این کارها مربوط به خداگفزود می پرسیدم،اره زمین، خودم و خدا و آسمان میهر چه از دیگران درب :و یازدهم دهمبیت 

 اشتباه است. ی کار خداپرسیدن درباره

 کردم.یت خدا او را عبادت می}به همین خاطر{ من از روی ترس و وحشت از عصبان :دوازدهمبیت 

 داشتم. )اشتباهی( تصورچنین از خدا شه ناراحت و غمگین بودم و همی درگذشته، :بیت سیزدهم

 .سفری رفتمکه یک شب به همراه پدرم به تا این :چهاردهمبیت 

  و برای ما آشنا بود.ای را دیدیم که بسیار خوب بود روستایی رسیدیم و در آنجا خانهدر میان راه، به  :پانزدهمبیت 

  مسجد است. ،ی خوب خداجا، خانهکیست؟ }پدر{ جواب داد: این خانهزود پرسیدم پدر، این  :شانزدهمبیت 

     ز خواند و با خدا راز و نیاز کرد.نمابا اخالص شد و  ای تنهاای را در گوشهگفت: در اینجا می توان، لحظه :هفدهمبیت 

  و از راه دل با خدا حرف زد.  بگیری و بانشاط و شادابی توان وضوییمی :هجدهمبیت 

 در زمینی که ما هستیم، خانه دارد؟ یعنی اش همین جاست؟م گفتم: پس آن خدای خشمگین، خانهبه پدر :نوزدهمبیت 

 پرستی، دور است. رویی و ظاهری خدا از دوپدر گفت: بله، }اما{ خانه :بیستم بیت

 است. آیینه زالل و روشنمانند نوری در  رفتار او از دشمنی و انتقام، به دور است. خدا مهربان و صمیمی و: خداوند بیست و یکمبیت 

 است و به همان وسیله سبب هدایت بندگانش است.کند. خدا نور شود و باکسی دشمنی نمیخشمگین نمیخدا  :بیست و دومبیت 

 مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@هشتم                       فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )جزوه ادبیات فارسی 

 



 کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

@farsitadris                                             

 خدای مهربان و آشنا است.: تازه متوجه شدم که خدای من، این بیست و سومبیت 

 ؛ حتی از رگ گردنم به من نزدیک تر.: خدا تنها دوستی است که به من بسیار نزدیک استبیست و چهارمبیت 

 آالیش، دوست باشم و از روی عالقه او را عبادت کنم.و بیتوانم با این خدای پاک بعد از این، می: بیست و پنجمبیت 

 

 ها:_آرایه#
 ست، آن بینی: تناقض )پارادوکس(نچه نادیدنیی استعاری / آافهل: چشم دل: اضبیت آغاز فص

هر ستاره )مانند( پولکی از تاج او است:  -ماه )مانند( برق کوچکی از تاج او است: تشبیه اسنادی  بیت چهارم: تشبیه/ مثل قصر:: دومبیت 
: کنایه از پذیرفته نشدن/ بیت هفتم: آسمان و افتن به حضور کسیراه نی /ناقص افزایشی جناس«: راه»و «را»بیت ششم:  /تشبیه اسنادی

/ دست در  بودن غمگین ناراحت وکنایه از گیر: دل /م: ترس، وحشت و خشم: تناسب بیت دوازده« / ز»ی بیت دهم: واج آرای /: تضاد زمین
دست پدر: کنایه از همراهی، با هم بودن / بیت هفدهم: یک لحظه: مجاز از مدت کم / بیت هیجدهم: دست و رویی تازه کرد: کنایه از 

 دل   / : تشبیهدر دل آیینه ل نوریمثبیت بیست و یکم:  /( مراعات نظیر) تناسب یا:فرش، گلیم و بور بیت بیستم: / شادابی شستن صورت
اهلل نور السماوات »  سوره نور: 35 یبیت بیست و دوم تلمیح دارد به آیه /ت اس« وجود انسان»در اینجا نماد  آیینه: / کنایه از میان، بینآیینه: 

ت و بیت بیس « /خدا»بیت بیست و سوم: تکرار  : واج آرایی/22در بیت « ش»تکرار / ها و زمین است()خدا نوری در آسمان «و االرض
 تریم()و ما به انسان از رگ گردن نزدیک« و نحن اقرب الیه من حبل الورید» اف:سوره ق 16 یچهارم تلمیح دارد به آیه

 

 :دستوری_نکات#
ع اول امصر ، حرف اضافه است./«برای»: به معنیبیت ششم ع دومادر مصر« را»ی معنوی / به قرینه« است»: حذف فعل و چهارم بیت سوم

بیت دهم: حذف فعل  اسنادی/فعل   «نبود»ع دوم ادر مصر و غیر اسنادی است/« وجود داشتن»به معنی « نبود»و « بود»بیت هشتم: 

 /ش: متمم  ی لفظی / بیت نوزدهم: گفتمش = به او گفتم به قرینه« بود»بیت دوازدهم: حذف فعل  /ی لفظی به قرینه« پرسیدممی»

نوی / بیت ی مع: حذف فعل به قرینهو نشانش روشنی ]است[ است[] تشکیل شده است، نام او نوراز دو جمله بیت بیست و دوم: ع دوم امصر

ی : حذف نهاد و فعل به قرینهاست[]تر از رگ گردن به من نزدیک [خدا]، است[]تر دوستی از من به من نزدیک [خدا]بیست و  چهارم: 

 معنوی

 قالب شعر: مثنوی

 

 :خودارزیابی#
 منظور مسجد است. -1

 شود.ی همان، سبب هدایت بندگان میهای خداست و به وسیلهنور از نام -2

 های آفرینش سفر در زمین و توجه به نشانه -3

 

 

 

 


