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 بنام خداوند جان وخرد 

  ) آندره ژید ،  مائده های زمینی              (دهمپایه  درس هجدهم فارسی  قلمرو های سه گانه معنی و 

***************** 

 کتابم کاش .برانگیزد تو در را پرواز شوق کتاب، این که خواهد یم دلم خواندی، را کتابم که آنگاه ناتانائیل

  .بپردازی خود به کتاب، این از بیشتر که بیاموزد تو به

           .شناسی برسی  خودبه  قوی ترکند یا ایمان تورا کنایه ازاین که برانگیزد : درتو را شوق پرواز:  ادبیقلمرو 

، زنده زنده پوست مسیح عیسی از هواداری بخاطر   که بود مسیح حواری یکی از دوازده  ناتانائیل: :قلمرو زبانی 

به معنی احسان  ) زبان آیین یهودیت (عبریزبان منادا ،اسم خاص  .شد  کشیده صلیب کنده و واژگون به

 /  خداوند،خداداد ومجاز از همه انسان ها 

به خود بپردازی : ارتباط معنایی کاش کتابم .....  /.  : دعوت به خودشناسی که زمینه ی خداشناسی استفکریورقلم

خود شناسی ، بهترین و پرسود ترین  « معرفت النفس انفع المعارف »امیر المومنین علی)ع( سخن دارد با 

 دانش هاست . 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ه که آفرید همین .نیست او دهندۀ نشان ای ه آفرید هیچ امّا است خداوند نشانۀ ای ه آفرید هر ناتانائیل،

 در هست؛ جا همه در خدا .گرداند می باز آفریدگار راه از را ما کند، معطوف خویش به را نگاهمان ای

 هدایت برای که بود خواهی مانندکسی  به ناتانائیل، تو و است « نایافتنی» و درآید، تصوّر به که هرجا

 همچنان ناتانائیل، .دید نخواهی خدا بروی، جز هرجا .دارد دست به خود که رود می نوری پی در خویش

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8/
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 .نیست گذرا که خداست تنها که بگو خود به .درنگ مکن جا هیچ در و کن نگاه چیز همه به گذری، می که

  .کنی می نگاه بدان که چیزیآن  در نه و باشد تو نگاه در «عظمت» کاش ای

 ، محضرخداست عالم » دارد «ره » امام خمینی  معنایی بااین سخنجمله اول ارتباط :  قلمرو ادبی

 »  قرآن آیه به تلمیح  «نیست او دهنده نشان…هرآفریده ای نشانه »جمله «  درمحضرخدامعصیت نکنید

  تشبیه  :…خواهی  ل به کسی مانندیناتانائ تو / « االبصار درکُیُ وَ هُ وَ االبصار هکُدر التُ

 تناقض ) پارادوکس ( دارد .« :  دارد دست به خود که رود می نوری پی در خویش هدایت......  مانندکسی  به »:  قلمرو زبانی

در همه جا حضور دارد.هرآفریننده ای نشانه  بلکه  ، دریک جاکه خداوند فقط  ای انسان تصورنکن : قلمرو فکری   

ارتباط  هیچ آفریننده ای نمی تواند او را آشکارا ببیند.،  و او در همه پدیده ها حضور و تجلی دارد  ازوجودخداونداست

 :معنایی بااین بیت فروغی بسطامی 

 «پنهان نگشته ای که هویداکنم تورا            غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور»

خداغافل می  به همان اندازه ازیاد، شویم وتوجه کنیم ی سرگرم وقتی ما انسان هابه مخلوقات وپدیده های دنیا    

.) پاداش و جزا نتیجه اعمال خود انسان نوشت هرکسی بدست خود او نوشته می شود و رقم می خورد سرشویم. 

می گذرد با دقت و از سر عبرت و آگاهی به نشانه های خداوند بنگر ، اما مراقب باش  تعمرکه در حالی است .(

 از و توان دید می را نگاه کنیم حضورخداوند به هرکجادی . گی غافل نگرقیقت زندسرگرم اموردنیا نشوی و از ح

وموقتی  گذرا، جاودانه است وهرچیزی غیرازخدا خداوند تنها. عمیق نگاه کن  دقت و با. هرجایی که می گذری ! 

 .ه باشیبصیرت داشت ی دیده و عالمانه باشد است،ای کاش نگاهت عاشقانه و

  .......« ای کاش عظمت در » ...    
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 «.باید دید  دیگر جور ، شست باید راها چشم »  : ارتباط معنایی باشعرسهراب سپهری 

------------------------------------------------------------------- 

 به فسفر که روشنایی همچنان ماست؛ به وابسته ما اعمال .آموخت خواهم شوقی و شور تو به من ناتانائیل،

 ما جان اگر و آورد، یارمغان م به درخشش و شکوه برایمان امّا سوزاند یم را ما که است راست .فسفر

   .است سوخته دیگر های ن جا برخی از تر تسخ که است این برای باشد، داشته ارزشی

 : اعمال ما وابسته به ماست همچنان که روشنایی فسفربه فسفرتشبیه :   قلمرو ادبی

 فسفر:نوعی فلز زردرنگ :  قلمروزبانی 

ای انسان من شوق واشتیاق به خداوند را به تو می آموزم،نتیجه اعمال مابه ما باز می گردد و ازما جدا :  قلمرو فکری

درست .  وازآن جدانیستروشنایی که همیشه همراه فسفراست  و همانطورکه نور «ازماست که برماست» نیستند

 می شودواگرارزش ما است که درانجام کارهای نیک سختی می بینیم اماهمین سختی باعث باارزش شدن روح ما

     به این خاطراست که درانجام کارهای خوب سختی بیشتری کشیده ایم. نسبت به دیگران بیشترباشد

 : مولوی حافظ و ت ابیاارتباط معنایی داردبااین  

  « عاشقی شیوه ی رندان بال کش باشد      /ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست     »    

  « آمد کجادیدی که بی آتش،کسی را بوی عود     /   بوی دل ازتو که تاخامی،نیایدبسوزای دل   »

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 می اگر شد می چه !آه « گرفتن دوش به را بشر بار است ممکن که آنجا تا »است این من، اندرز نیکوترین

 بدان که شوند مانند نیلگونی به آسمان بیشتر هرچه که کنم کاری و ببخشم تازه بینشی چشمانم به توانستم

  .است روشن و صاف ن، بارا بارش از پس که آسمانی نگرند؛ می

تشبیه چشم ها به آسمان وتشبیه آسمان /    به دوش کشیدن کنایه ازکمک ویاری رساندن بارکسی را:   قلمرو ادبی

 «چشم ،بارش» و «آسمان،باران،بارش» مراعات نظیر/  به نیل 

 شباهت( پسوند=  )گون  صفت مشتق ، نیل رنگ ، نیل مانند نیلگون::   قلمروزبانی

 نگاه نوداشتن  وسعت دید و روشن بینی و وتوصیه کمک به هم نوع وخدمت به خلق :  قلمرو فکری 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 کشید؛ انتظار می که ام ه دید تابستان هنگام به را دشت من .گفت خواهم سخن انتظار از تو با ناتانائیل،

 .خاست برمی به هوا نسیمی کمترین به و بود شده سبک زیاده ها ه جاد غبار و گرد .باران اندکی انتظار

 در که ام ه دید را آسمان .شود بیشتر آبی پذیرای خواست می گویی داشت؛ می بر ترک خشکی از زمین

  .بودند شبنم در چمنزارها غرق .باختند می رنگ یک، یک ها ه ستار .لرزید می دم ه سپید انتظار

ترک  /کنایه ازتشنگی زیادزمین : زیاده سبک شده گردوغبارجاده ها /تشخیص : انتظارکشیدن دشت:  قلمروادبی

زمین »: تضاد /بودن زمین برای آب:کنایه ازخشکی وتشنگی زمین وتشخیص وحسن تعلیل  برداشتن وپذیرا

چمنزارغرق  /رنگ باختن ستارگان:تشخیص وکنایه ازناپدیدشدن  /لرزیدن آسمان:تشخیص /« باران،خشکی»،«،هوا

 « آسمان وستارگان » : تناسب /درشبنم بود:اغراق 
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 نبودن  امید نا و انتظارکشیدن  صبر ، توصیه : قلمرو فکری

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 پذیرش آمادگی برای تنها بلکه نگیرد، خود به هوس رنگ حتّی وجودت در انتظاری هیچ کاش ناتانائیل،

 لحظه در که بدان .مکن آرزو آید، می سویت به آنچه جز و باش آید، می سویت به آنچه هر منتظر .باشد

 و باشد عشق سر ازآرزویت  کاش .باشی داشته خویش تملکّ در تمامی به را خدا توانی می روز لحظۀ

 می آید؟  کار چه به ناکارآمد آرزویی زیرا ؛ عاشقانه تصاحبت

 نخور،صفت مشتق مرکب به درد :   ناکارآمد  /  ( مشتقوندی )  ، به طورکامل : به تمامی:   قلمروزبانی

 .غیرممکن نداشتن توصیه به دوری ازهوی وهوس وآمادگی برای پذیرش اتفاقات وآرزوی: قلمرو فکری 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 هم را اینکه او درنیافتن یعنی بودن، خدا انتظار در .بود انتظارش در توان نمی که خداست تنها ناتانائیل،

 همین در را خوشبختی خود همۀ و مشو قائل خوشبختی و خدا میان تمایزی .داری خود وجود در اکنون

  .ده قرار دم،

  دراختیارداشتن چیزی ، شدنو دارا  مالک   : تملک/  شبه جمله  : شگفتا:  قلمروزبانی

می  و می داند ناپسند را برخالف جمله های قبل انتظار دراین بند.  خداشناسی دروجودهمه هست:  قلمرو فکری

داشتن با خدا بودن و  توست.  وجود در به این معنی است که نمی دانی خدا زیرا بود نمی توان درانتظارخدا گوید

   و سعادت . یعنی خوشبختی
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

 در چیز گویی همه که چنان پگاه بامداد به و میرد فرو آن در بایستی روز گویی که بنگر چنان شامگاه، به

 .درآید شگفت به هر چیزی از که است کسی خردمند .شود نو لحظه هر در باید تو نگرش .شود می زاده آن

 آن از که دانی نمی حتّی که داری؛ است چیزهایی گوناگونی ناتانائیل، ای تو، دردسرهای همۀ سرچشمۀ

  .است زندگی دارایی آدمی، یگانه که یابی نمی در را این و داری تر دوست را کدامین میان

 « بامداد ، شامگاه»:  تضاد: قلمروادبی 

 زمان( )گاه پسوند ( مشتق ) وندی  : ، خرد مند  شامگاه :  قلمروزبانی  

ه ، بدوست داشتن آن ها  پرهیزازداشتن چیزهای مختلف و ، نگاه نوداشتن توصیه به بینش و:  قلمرو فکری  

ها و دارایی های گوناگون تمرکز و توجه انسان را از حقیقت زندگی و حیات که خداوند است  بستگیدلعبارتی 

حقیقی  ثروت  تنها)در نتیجه مهم ترین ثروت خود که فرصت زندگی است را تباه و نابود می کند . وپرت می کند 

خبر از نو شدن اندر بقابی                   شود دنیا و ماهر نفس نو می                   (انسان زندگی است.   

    ) موالنا (    نماید در جسدمستمری می             رسدعمر همچون جوی نو نو می                                                

-------------------------------------------------------------------------- 

 حس را ام آن هبرهن پاهای که خواهم یم نیست؛ بس است، نرم ساحل های نش اینکه « خواندن» من برای

 این در را لطیفی زیبایی هیچ هرگز .است بیهوده نباشد، احساس بر مبتنی که شناختی هر من چشم به کنند؛
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 شکوفایی زمین، عاشقانۀ زیبای ای .کنم نثارش را ی مهرمتمام باشم، نخواسته درنگ یب که ام ه ندید جهان

  !است انگیز ل د تو گسترۀ

  .آمیزی دارد  : حس / ندیدن زیبایی لطیف  خواندن شن های نرمقلمرو ادبی : 

   پیشوند منفی ساز . « بی »  ، و مکث عطلی: بدون م بی درنگقلمرو زبانی : 

شناخت ومعرفتی که همراه باتجربه واحساس ودرک نباشدکافی نیست وبرای شناخت چیزی بایدآن :  قلمرو فکری

  . نگاه عاشقانه وپرمهربه جهان وپدیده ها داشتن وتوجه به زیبایی های معنوی به پدیده ها .باتمام وجودحس کرد را

 :  داردارتباط معنایی بااین بیت سعدی 

 «   برهمه عالم که همه عالم ازاوست معاشق        به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست»   

 

 کامیاب باشید . دهقان                      به پایان آمد این دفتر ، حکایت همچنان باقی است ...

 

  


