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دوازدهمیازدهمدهم
6109217

صفحهاتریخ	ادبیاتصفحهدستورزبانصفحهآراهی	اهی	ادبیصفحهقرابت	معناییصفحهلغت	و	امال
مقدمات	و	اقلب	اهی	شعری	595مفاهیم	عرافنی	و	عاشقاهن571کلمات	هم	آوا

)بیت	ـ	مصراع	ـ	ردیف	ـ	اقفیه	
و	...(	

جمله	و	نقش	کلمات	رد	جمله	)نهاد	ـ	604
مفعول	ـ	متّمم	ـ	مسند	و	...(	

637فهرست	آاثر	منظوم618

گروه	فعلی	یا	فعل	)شخص	و	شمار	ـ	بن	607بالغت	)بیان	ـ		بدیع	ـ	معانی(	598مفاهیم	غیرعرافنی574کلماتی	که	نباید	هب	جای	هم	هب	کار	ببریم
فعل	ـ	زمان	فعل	و	...(	

637فهرست	آاثر	منثور626

کلمات	مشاهب	امالیی	که	تلفظ	و	معنای	
متفاوت	دارند

معنی	و	مفهوم	آیات،	احادیث	و	575
عبارات	عربی

بیان	)تشبیه	ـ	مجاز	ـ	استعاره	ـ	تشخیص	602
ـ	کناهی(	

گروه	اسمی	)ساختمان	گروه	اسمی	607
ـ	انواع	وابسته	اهی	پیشین	ـ	انواع	

وابسته	اهی	پسین(	

فهرست	شاعران	و	630
نویسندگان

639

دسته	بندی	واژه	اه	)اصطالحات	رزمی	
و	جنگی	ـ	رستنی	اه	ـ	اصطالحات	و	آالت	

موسیقی	و	...(	

گوهن	شناسی	)ادبیات	تعلیمی	ـ	634واژه611بدیع	)بدیع	لفظی	ـ	بدیع	معنوی(	603پیام	اه	و	مفاهیم	گنج	حکمت	اه576
پایداری	ـ	غنایی	و	...(	

640

بدیع	لفظی	)واج	آرایی	ـ	جناس	603پیام	ربخی	از	روان	خوانی	اه581فرهنگ	امالیی
	) همسان	ـ	جناس	انهمسان	ـ	تکرار	ـ

وژیگی	اهی	حماهس	)داستانی	ـ	612
قهرمانی	ـ	قومی	و	مّلی	ـ	حوادث	

خارق	العاده(	

640

بدیع	معنوی	)مراعات	نظیرـ	592جمع	و	مفرد	کلمات
حس	آمیزی	ـ	تلمیح	ـ	اغراق	ـ	تضاد	

و	...(	

613

594ممال	اه

پاسخ	انمه	تشریحی

ردس	انمه
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سالک(.0 2016 مریدیعنی»پیرو،دنبالهرو،شاگرد«) گزینءه »3« 
سالک(است. پیر،ُمراد(مقابلُمرید) مرشد)

ُزهد:پارسایی،پرهیزگاری)»پنددادن«درگزینءه)1(0 2017  گزینءه »2« 
و»اندرز«درگزینءه)3(معنایواژءهوعظاند(ـعازم:رهسپار،راهی،روانهـ
شبگرد:شبرو،داروغهونگهبان،دزدوعّیار)»گدا«درگزینءه)4(ازمعانِی
شبگردنیست!(ـَملَک:فرشته)اینواژهراباَمِلک»شاهوسلطان«،ُملک

»عظمتوپادشاهی«اشتباهنگیریم.(
در»ب«،شریعتبهمعنی»شرع،آیین،راهدین«0 2018 گزینءه »1« 

ومقابل طریقتاست.در»د«نیز،نیکوسیرت)خوشباطن،خوشُخلقوخو(
معنیخوش لقانیست.)خوش لقایعنیزیبارو،خوشسیما،خوشچهره(

واژههاییکهنادرستمعناشدهاندبههمراهمعنی0 2019 گزینءه »4« 
صحیحآنها:

محضر:محّلحضور،درمتندرس،مجازاًبهمعنیمجلسدرسیامجلسیکه
درآن،سخنانقابلاستفادهگفتهمیشود.)کبریابهمعنی»بارگاهخداوندی«
است(.ـکبریا:بارگاهخداوندی)افالکجمعفلکوبهمعنی»آسمانها«
ُه ُروَحُه العزیز:خداوند،روحعزیزاوراپاکگرداند.)»پاکو س اللّٰ قَدَّ است.(ـ

منّزهاستخدا«معنایاصطالحُسبحان اللّٰهاست.(
غلطهایامالییوشکلصحیحآنها:0 2020 گزینءه »3« 

نواحی؛نواهی،جمعنهیوناهیهوبهمعنی»نهیشدهها گزینءه)1(:نواهی
وامورممنوعه«استونواحی،جمعناحیه.باتوّجهبهمعنایعبارتوهمراهی

کلماتطرِفشام،روانهگردیدن،متوّجهمیشویمکهنواحیصحیحاست.
ُزهد:پارسایی،پرهیزگاری گزینءه)2(:ذهد

پژمردگی گزینءه)4(:پژمردهگی
متّفق:  مناسک:جمِعَمنِسک،اعمالعبادی،آیینهایمذهبیـ

افغان:نالهوزاری همسووهمعقیده،موافقـ
غلطهایامالییموجوددرمتنوشکلصحیحآنها:0 2021 گزینءه »2« 

غوغا:هیاهو،فریادوآشوب،بانگوخروش غوقا
خواست:تقاضا،طلبکرد،درخواستنمود)خاستیعنیبرپا خاست

شد،بلندشد،پدیدآمد(
ُخرد:کوچک،اندک،ناچیزوحقیر)خورد:خوردن،طعاموخوراک( خورد

ِاصرار:پافشاری،ایستادگی  َبهاء:رونق،درخشش،پرتووجلوهـ
ودوامدرامری،سماجت)َاسرار:جمعسّر،رازها،رموز(ـوعظ:اندرز،
ُحسام:شمشیرتیز،شمشیربّرانـ پنددادنـمحضر:محّلحضور،درگاهـ
خصمان:دشمنان منطق الّطیر:زباِنمرغانـ طرز:طریق،نمط،روش،شیوهـ

وبدخواهان
ِسالحبهمعنی»ابزارجنگ«استوَصالحبهمعنی0 2022 گزینءه »2« 

»پارسایی،پرهیزگاری،نیکیوُزهد«؛گوشه نشیناِن صالحیعنیکسانیکهبه
قصدُزهدوپارساییوبرایدورماندنازگناه،گوشهنشینیاختیارکردهاند.
برخواستهمتناسبمعناییصحیحیبابیتنداردوبرخاستبهمعنی»از
میانرفتن،زایلونابودشدن«جایگزینصحیحومناسبیاست:عشقو
شیداییغلبهیافتوآوازهوشهرِتپاکدامنیوپرهیزگارِیگوشهنشینانو

عابداِنپارسابربادرفت.
و عفاف مجازاً پوشیدگی، مستوری: ـ مسّلط چیره، غالب:  

ناموس:آبرو،اعتبار،آوازه،شهرت پاکدامنیوپرهیزگاریـ
الهاندراینبیت،امالینادرستیداردوصورت0 2023 گزینءه »3« 

صحیحاینکلمهالحاناست،بهمعنی»آوازها،صوتها«.
معنیمصراعدومبیت)3(:کهاززبانپرندگانشاصواتوآوازهایخوشو

دلکشبیرونمیآید.
 

گزینءه)1(:الست:مأخوذازآیءه»ألسُتبَِربُِّکم؟قالوابَلَی...«کهاشارهداردبهعهد
الستیاپیمانیکهخدادرروزالستازارواحبنیآدمگرفتـقالب:شکل،

لقا:دیدار،روی،چهره پیکر،جسم)غالِب:چیره،مسلّط(ـ
گزینءه)2(:حور:مردوزنسیاهچشم؛حوردرعربیجمع»اَحوروحوراء«
قصور: است،ولیدرفارسیبهمعنایمفردبهکارمیرود.)هور:خورشید(ـ
جمعقصر)درمصراعدومبهمعنای»کوتاهیکردنوتقصیر«بهکاررفته

صنم:بُت،دلبر،معشوقزیبارو محض:صرف،خالص،پاکـ است(ـ
ـرضوان:بهشت،نگهبان گزینءه)3(:َصدر:صدروباالیمجلس،پیشگاه

بهشت،ُصّفه:ایوان،شاهنشین
پیرو، تابع: ـ پسندیده( مطلوب، )مطبوع: پیرویشده متبوع: :)4( گزینءه

فرمانبردار،مطیع
معنیبیت:»ایصائب!برگُحسنوجمالآدمیهموارهسبزوخّرمباقی
نمیماندوباألخرهروزینیززایلوپژمردهمیشود؛همانطوریکههر

اطاعتشدهوحاکمی،روزیفرمانبرومطیعخواهدشد.«
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گزینءه)2(:نماز پیشین:نمازظهر
گزینءه)3(:ِعقد:گردنبند)َعقد:پیمان،پیمانبستن(

بخاستمیعنی»برپاشدم،بلندشدم«،پستناسبو0 2032 گزینءه »2«  
ارتباطیباعبارتنداردو بخواستمبهمعنای»درخواستکردم،طلبیدم«باید

جایگزینآنشود.
 

موافقت: سیاحت:سیروگردشـ گزینءه)1(:متّفق:همسو،موافق،همعقیدهـ
مصاحبت:همصحبتی،همدمی همراهی،همسفربودنـ

گزینءه)2(:قاعده:روش،قانون،اصلـبگزاردم:بهجایآوردم،اداکردمـ
جسارت:دلیری،بیباکیوگستاخی

معانیرایجمصدرگزاردن:بهجایآوردنواداکردن،رساندنوبیانکردن،
پرداختن،تفسیروتعبیرکردن

معانیرایجمصدرگذاردن،گذاشتن:نهادنوقراردادن،اجازهدادنو
رهاکردن،سپریکردن

اصوات:جمع گزینءه)3(:ثنا:تحسینوستایشوتمجید)سنا:نور،روشنایی(ـ
 مسامع:جمعمسمعومسمعه؛گوشهاـ الحان:جمعلحن،آوازهاـ صوتـ

اُنس،خوگرفتن قُدس:پاکیـ
َصالح: ُزّهاد:جمعزاهد،پارسایان،پرهیزگارانـ گزینءه)4(:موضع:جا،مکانـ
خیر،نیکی)ِسالح:ابزارجنگونزاع(ـعزیمت:آهنگ،قصدواراده،عزمـ

مقرون:پیوسته،همراه
مزّلتبهمعنی»لغزش،لغزشگاه«استومذّلتبه0 2033 گزینءه »3« 

معنی»خواری،پستی،زبونیوفرومایگی«؛باتوّجهبهمعنایبیتوهمراهی
کلمءهخواری،مذّلتصحیحومناسباست:اگردرنزدونظریار،چنینخوار
وحقیرنبودم،درهجروفراِقاواینقدرزبونیوعذابوخوارینمیکشیدم

)اینقدرخوارینصیبمنمیشد(.
نگزاردبهمعنی»بهجاینیاورد،ادانکند،نپردازد«0 2034 گزینءه »3« 

گذاشتن مصدر از نگذارد، و ندارد عبارت با تناسبی گزاردن، مصدر از
بایدجایگزینآنشود:»جانبحَزمُمهَملنگذارد«یعنیجانباحتیاط
ودوراندیشیراترکورهانکند)جانباحتیاطرادرنظربگیرد(.بادر
نظرگرفتنمعنایجمالِتآخروحضورواژههاینوا،نواخته،الحانو...،
درمییابیمکهصفیر)بانگوصدایبلند(صحیحاستنهسفیر)فرستاده(.وذر

همباامالینادرستیآمدهکهشکلصحیحآن،ِوزربهمعنی»گناه«است.
مالمت، طعن: ـ فرومایگی زبونی، بدبختی، خواری، مذّلت:  
سرزنشکردن،عتابـقضا:سرنوشتوتقدیرـَحزم:احتیاط،هوشیاری،
دوراندیشیـُمهَمل:معطّل،ضایع،بیهوده،تباهـزایل کننده:نابودکنندهـ
غریب: نقِض عهد:پیمانشکنیـ حمّیت:غیرت،مردانگی،دالوری،تعّصبـ
لهو: هزاردستان:بلبلـ الحان:جمعلحن،نغمههاـ بدیع،شگفت،نووتازهـ

خوشیونشاط،سرگرمی
درشرع0 2035 که آنچه »نهیکننده، معنای به نواهی گزینءه »1«  

ممنوعباشد«درعبارِت»واینموضعمحّلیبودازنواهِیشرق...«کاربرد
صحیحومناسبینداردونواحیبهمعنای»اطرافواکناف«بایدجایگزینآن
شود.نقضبهمعنی»شکستن،شکستنعهدوپیمان«استونغزبهمعنای
»نیکو،خوش،دلکشوجّذاب«،مالحظهمیکنیدکهنغزمناسبعبارِت
»مقامیدلکشونغزدیدوفضاییخّرموسبز«استنهنقض!عظیمتنیز
دراینمتنامالینادرستیداردوصورتصحیحآنعزیمتاستبهمعنای

»اراده،قصد«.
رأفت: ـ اندک حقیر، کوچک، ُخرد: ـ پیوسته همراه، قرین:  
نُزهت:خوشی،خّرمی،پاکیو تفّرج:سیروتفریح،گردشـ مهربانی،شفقتـ
 روضءه رضوان:باغبهشتـ مرغزار:سبزهزار،علفزارـ نهر:جوی،رودـ پاکیزگیـ
معظَم:بزرگوعظیم،کهغالباًدرمورداشیاوشهرهاوکشورهابهکارمیرود
خاست: )معظَّم:بزرگداشتهشدهکهدرباباشخاصوافرادبهکارمیرود.(ـ
پدیدآمد،بهوجودآمد،ظاهرگشت،برپاشد)خواستیعنیطلبید،تقاضاکرد،
اراده(عمارت:بنا،ساختمان)امارتبهمعنای»فرمانرواییوحکمرانی«است.(

عزمبهمعنای»ارادءهاستوار،نّیت«صحیحاست:0 2024 گزینءه »4« 
برای]عبوراز[چنیندریایهولناِکبیکران،کشتیایازدانشوارادءهواال

بایستهونیازاست.
طّرار:دزدوراهزن)زلِف  صنم:بتـ  عقوبت:مجازات،کیفردادنـ
ممتنع:دشوار،محال سهل:آسانـ ِحَیل:جمعحیلهـ طّرار: گیسویدلربا(ـ

وغیرممکن
طعنهزدن،0 2025 )طعن: است. صحیح مالمت و طعن گزینءه »4« 

مالمتکردن،سرزنشوعتاب(
امری(0 2026 در )پافشاریکردن ِاصرار »ب«، بیت در گزینءه »1« 

تناسبمعناییصحیحیبرقرارنمیکندوباتوّجهبهمعنایبیت،بهویژه
مصراعدوم،َاسرارجمعِسّروبهمعنی»رازها،رموز«صحیحاست.دربیت»د«،
معنایمصراعدوموغریقبودندربحر،آشکارانشانمیدهدکهَبحر)دریا(
مناسبوصحیحاستنهبهر!)بهِر:برای،بهخاطرِ(.دربیت»ه«دّقتبیشتری
نیازداریمتاباتوّجهبهمعنایکلّیبیتدریابیمکهشاعر،طبع)ذوقوقریحءه(
خودرابهعروسیمانندکردهاستومیگوید:بااندیشههایبِکروبدیعخود،
طبعوذوِقشعریخودمراکههمچونعروسیاست،آرایشمیکنموزینت
میدهمتاشایدبهواسطءهچرخشوبازیهایروزگار،معشوقزیباروییبه

چنگافتد.)تَبَعبهمعنی»تبعّیتوپیروی«است.(
است.0 2027 کلماتصحیح همءه امالی گزینه، این در گزینءه »3«  

غلطهایامالییموجوددرگزینههاوشکلدرستآنها:
عبدالملک)دّقتکنیمکهنگارشکلماتیاز گزینءه)1(:عبدلملک
قبیل:منطقالطّیر،بهاءالّدین،اولواالمر،لبابااللباب)مغزِمغزها؛نامکتابی
به است(،اولیاالبصار»صاحبانبینشومعرفت«،اولیااللبابو...صرفاً
همینصورتصحیحاستونوشتنآنهابااشکالمنطقلطّیر،لباباللباب،

اولیالبصارو...غلطامالییمحسوبمیشود!(
قربت:نزدیکی،نزدیکیدرمکانومنزلت)ُغربت گزینءه)2(:ُغربت
یعنیدوری،غریبگشتن(.»هردوبهمزیِدقربتازدیگرخواّصخدممرتبءه
تقّدمیافته«؛یعنیهردو]شغال[ازجهتتقّربونزدیکیبهشیرازدیگر

خادمانخاصپیشیگرفتهبودندومقامشانازهمءهآنهاباالتررفتهبود.
طریقت:روشاهِلصفاوسلوک،مذهبوسیرت گزینءه)4(:طریغت

 
گزینءه)1(:مناسک:جمعَمنِسک،اعمالعبادی،آیینهایدینیـفارغ:

آسوده)فارق:جداکننده(
انیس:همدم، گزینءه)2(:طبع:سرشت،ذاتونهاد،طبیعت،خو)تبع:پیروی(ـ

َاسرار:جمعسّر،رازها همنشین،خوگرفتهومألوفـ
َبسط:گشایشحال، واعظ:اندرزگو،پنددهندهـ گزینءه)3(:روضه:باغ،گلزارـ
انبساطخاطرعارف،مقابلقبضـقبض:گرفتگیخاطر،ناخوشیـغالب:

چیره،مسلّط)قالب:شکل،هیئت(
مرضّی:موردرضایت،پسندیده گزینءه)4(:سیرت:باطن،طریقه،روش،خوـ

صواب:درست،صحیح)ثواب:اجر،پاداش( )مرزی:منسوببهمرز(ـ
گزینءه »4« 0 2028
واژههاییکهنادرستمعنیشدهاندبههمراهمعنای0 2029 گزینءه »1« 

صحیحآنها:
گزینءه)2(:درنگ:توّقفوآهستگی،سکون،ضّدشتاب)بی درنگیعنیفوراً،

درحال(
گزینءه)3(:مالمت: سرزنش،نکوهش،طعنوعتاب)مالیمتبهمعنی»نرمی

ومهربانی«است.(
گزینءه)4(:دوش:دیشب،شانهوکتف)دیمعادل»دیروز«است.(

حریفدراینگزینهبهمعناِی»همنبرد،رقیبو0 2030 گزینءه »3« 
هماورد«است،درحالیکهدرسایرگزینههادرمعناِی»یاروهمدم«بهکار

رفتهاست.
معنایدرستواژههاییکهنادرستمعناشدهاند:0 2031 گزینءه »4« 

گزینءه)1(:مناسک:جمعَمنِسک؛جاهایعبادتحاجیان،اعمالعبادی،
آدابوآیینهایدینی
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سنگخوننمیگرید،پسچرادربیستوناللههایسرخرنگبهنشانءهماتم
فرهاددرآمدهاست؟دراینبیتحسنتعلیلزیباییوجوددارد.

مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینههای)1(،)2(0 2044 گزینءه »3« 
و)4(شاگردی کردن در مکتب عشق در عین دانشمندی استواینکهکسی
کهبهعالمعشقرومیآوردعلمودانششرافراموشمیکند،حتیاگرعالمءه
روزگاراست.اّمادرگزینءه)3(سخنازایناستکههر کس در مکتب عشق 
شاگردی کند استاد خواهد شد. دربیتدوم،منظوراز»تخته«،لوحیاستکه

کودکانبرآنالفبارامینوشتندوبرایپاککردن،تختهرامیشستند.
مفهومگزینءه)3(همانندعبارتصورِتسؤالرفتار 0 2045 گزینءه »3« 

نادرست دیگران را با نرمی و مهربانی پاسخ دادن است.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:فارغ از مهر و کین بودن )دل برداشتن از دوستی ها و دشمنی  ها(:همانطور
کهآب،چهتیرهباشدوچهروشن،سببکدرشدنتصویرآینهمیشود،بهتراست

کهانسانازمهروکینفارغباشدتاآینءهدلاوتیرهنشود.
گزینءه)2(:توصیه به تندی کردن با تندخویان

گزینءه)4(:دلنشین  بودن تندی ها و درشتی های زیبارویان
است؛0 2046 اصل  به  بازگشت  سؤال بیت اصلی مفهوم گزینءه »4« 

یعنیاصل انسان از عالم باال است و به آن باز خواهد گشت کهاینمفهومرادر
همءهابیاتمیتواندیدبهجزبیتگزینءه)4(کهدرآنشاعربهتوصیف محل 

برگزاری جشن و بزم پرداختهاست.
مفهومبیتسؤالبازگشت به اصل )تعلق روح انسان 0 2047 گزینءه »4« 

به عالم قدس( است،درگزینءه)4(هم»مرغقدسیآشیان«بهاینمفهوماشاره
داردکهروحانسانمتعلقبهعالمقدساست.

مفهومسایرگزینهها:
گزینءه)1(:ستایش مقام واالی ممدوح: خورشیددرمقابلشکوهطلعِتنورانی

تو،بهسجدهمیافتد.
گزینءه)2(:تحسین قامت یار و جلوءه او

گزینءه)3(:ناتوانی اندیشءه عاشق از شناخت معشوق
مفهوماصلیبیتسؤالایناستکهانسان عارف 0 2048 گزینءه »3« 

از مرگ و جدا شدن از جهان ماّدی غمی ندارد.درگزینءه)3(نیزسخنازاین
استکهدلعاشقچنانازعشقیارپرشدهاستکهدیگرازمردنوترک

جهانهراسیندارد.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:مرگ و زندگی هر دو تلخ و پر از درد هستند.
گزینءه)2(:زندگی بعد از مرگ دشمن، دلنشین و مطلوب است.

گزینءه)4(: در داغ عشق یار بلندباال مردن
درهمءهگزینههاهمانندبیتسؤالمفهوماصلیاین0 2049 گزینءه »2« 

استکهمرگ پایان زندگی نیست و انسان با مرگ به حیات جاودان می رسد.اّما
درگزینءه)2(سخنازایناستکهدر این عالم جز دام و گرفتاری وجود ندارد.

درآیءهصورتسؤالوگزینههای)1(،)2(و)4(0 2050 گزینءه »3« 
سخنازنرمی کردن و مدارا با دشمناست.امادرگزینءه)3(برخالفسایر

گزینهها مهربانی با دشمن کینه ور خطا دانسته شده است.
با 0 2051 را  بدی  سؤال این ابیات مشترک مضمون گزینءه »1« 

نیکی پاسخ دادن استکهدرهمءهگزینههابهجزگزینءه)1(وجوددارد.در
گزینءه)1(صحبتازایناستکهبا هر کس مطابق رفتار او رفتار کن است.

پاسخ دادن 0 2052 بدی  با  را  بدی  )2( مفهومگزینءه گزینءه »2« 
)مکافات کردن بدکرداران( است،درحالیکهدرسایرگزینههامفهومجواب 

بدی را با نیکی دادن مشترکاست.
مفهومعبارتسؤالایناستکهعشق و حقیقت صبر و 0 2053 گزینءه »1« 

تحمل به آدمی می بخشد. درگزینءه)1(نیزمفهومیمتناسبباآندیدهمیشود.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)2(:توصیه به صلح طلبی/ با یک گل هم بهار می شود.
گزینءه)3(: عاشق باید صبور و گوش  به فرمان باشد )دراینبیتبرخالف
برداری. را عشق بار بتوانی تا باش صبور میگوید: شاعر سؤال بیت

درگزینءه)1(سخنازشّق القمر کردن پیامبر اکرم )ص( 0 2036  گزینءه »1« 
است،ولیسایرگزینههاانسانرابهعروجوتعالیفرامیخواند.

مفهومعبارتسؤالایناستکهنالءه عاشق دل های 0 2037 گزینءه »3« 
عاشقان را به آتش می کشد و همگان را به ناله می آورد.درگزینءه)3(نیزسخن
ازایناستکهنالءهجانسوزعاشقکهازآتشعشقاوزبانهکشیده،همهجا

رافراگرفتهاست.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:کسی که عاشق نیست درد عاشق را نمی فهمد.
گزینههای)2(و)4(:سوختن عاشق در آتش عشق و فراق

ازایناستکهموالنابه 0 2038 درعبارتسؤالسخن گزینءه »2« 
سرزنش و مالمت دیگران توّجهی نمی کردوبدوناعتنابهآنهاغزلشورانگیز
خودرامیسرود.درگزینءه)2(نیزصحبتازعشق ورزیدن و باک نداشتن از 

طعنءه دیگراناست.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:از تقدیر و سرنوشت نمی توان رهایی یافت )تقدیرگرایی(:مِنمست
رابهخاطرنامءهسیاهاعمالممالمتنکن،معلومنیستکهتقدیرهرکس

چگونهرقمخوردهاست.
گزینءه)3(:در عین گوشه نشینی شور و غوغای من همه جا را گرفته  است.

گزینءه)4(:دشمن و مالمتگر خود را ستایش کردن
مفهوممشترکبیتسؤالوگزینءه)2(بازگشت به 0 2039 گزینءه »2« 

اصل استواینکهمنزلگاه انسان عالم قدس است.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:بلندمرتبگی مقام ممدوح: اگرپاسبانازپشتبامخانءهتوسنگی
کهمظهرارتفاعو راپایینبیندازد،آنسنگبعدازهزارسالتازهبهزحلـ

میرسد.)مرتبءهتوباالتراززحلاست.( بلندیاستـ
گزینءه)3(:ناتوانی عقل در برابر عشق )تقابل عقل و عشق(

گزینءه)4(:اثر گرفتن از محیط 
درگزینءه)3(همانندبیتسؤالعاشقازدیگران0 2040 گزینءه »3« 

یاریمیخواهدتامعشوقگریزانرابهاوبازآورند.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:درخواست  عنایت و توّجه از معشوق
گزینءه)2(:جانبازی عاشق

گزینءه)4(: عاشق واقعی آن است که در فراق یار، عاشق بماند.
مفهوممشترکگزینههای)1(،)2(و)4(دعاکردن  0 2041 گزینءه »3« 

و استمداد برای بازگشت معشوق است؛اّمادرگزینءه)3(مفهوماصلیسیربودن 
از زندگِی بدون معشوق است.

مفهوماصلیبیتسؤالدرخواست تنهاگذاشتن و 0 2042 گزینءه »1« 
رهاکردن عاشق است.پسمفهوممقابلآنمیشود:رهانکردن و تنهانگذاشتن 

عاشق کهدرگزینءه)1(اینمفهوموجوددارد.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)2(:طلب کردن می برای رهایی یافتن از قید و بند خود 
گزینءه)3(: تنهایی و غمخوار نداشتن

گزینءه)4(:آسایش نداشتن عاشق )عشق و آسایش طلبی جمع نمی شوند.(
جهان0 2043 در ما عمر میگوید: شاعر )3( گزینءه در گزینءه »3« 

همانندبازیاست،برایمرگمنازغمودردبازوانخودترامَکنوگریهو
زارینکن،بنابرایندراینبیتهممانندبیتسؤالبهگریه نکردن برای مرگ 

توصیهشدهاست.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(:روز شادمانی باید به یاد روز غم خود باشیم، زیراکهبعداززندگانی،
مرگدرپیخواهدآمد.

گزینءه)2(:جانبازی عاشقانه: همگانباحسرتازاینجهانمیروند،غیراز
کسیکهدرراهعشقجانخودرافداکند.

گزینءه)4(:مرگ عاشق حتی سنگ را هم به گریه درمی آورد: اگردرمرگعاشق،
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مفهومسایرابیات:
»الف«:بر ستمگران نباید رحمت کرد.

»د«:با تحمل سختی ها دل نرم می شود و آمادءه کسب بصیرت می شود.
»ه«:خوش داشتن جفای معشوق )هر چه از دوست رسد نیکوست(

دراینگزینه،همءهواژگاندرمعنیحقیقیخودبه0 2065 گزینءه »1« 
کاررفتهاندوبیتفاقدمجازاست.

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)2(:حسآمیزی:»غزِلتر«ترکیبدوحسشنواییوالمسهاست./
گزینءه)3(:تشبیه:منبهشمع/گزینءه)4(:استعاره:بهاشکتواناییدیدن

نسبتدادهشده،پسبیتتشخیصواستعارهدارد.
معنیگزینءه)4(:اشکوقتیدیدکهمیاندلودیدهخوناست،ازآنمیان

بیرونجَستوبهکناریرفت.
تناقض:غرقهگشتنودرعینحالبهآبآلودهنشدن/0 2066  گزینءه »3« 

تناسب:بحر،آبوغرقه/ایهامتناسب:»آشنا«دومعنیدارد:آگاهوباخبر،
شناوری.درمعنی»شناوری«قابلجایگذاریدربیتنیست؛اّمابابحروآب

تناسبداردوایهامتناسبمیسازد.اینبیتدارایجناسنیست.
درگزینءه)1(»ایران«مجازاز»مردمایران«استو0 2067 گزینءه »4« 

بین»گرد«و»کرد«جناسناهمسانبرقراراست.درگزینءه)2(»سر«مجاز
»مویسر«است)زیرامویسرسفیدمیشود،نهخودسر(وبین»سر«و»بر«
جناسناهمسانوجوددارد.درگزینءه)3(»حلق«مجازاز»دهان«استوبین
»حلق«و»خلق«جناسناهمسانآشکاراست.درگزینءه)4(بین»آرامورام«

جناسناهمسانوجوددارد،اّماخبریازمجازدراینبیتنیست.
دراینگزینهواژءه»مهر«ایهامسازاست؛اّمادراین0 2068 گزینءه »4« 

بیتفقطبهمعنی»محّبت«بهکاررفتهاستودرمعنی»خورشید«قابل
قبولنیست.

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:واژءه»دوش«درانتهایبیت،درهردومعنی»دیشب«و»کتفو

شانه«قابلجایگذاریاست؛پسایهامدارد.
گزینءه)2(:»عزیز«باهردومعنی»گرامی،محبوب«و»عنوانپادشاهانمصر

باستان«دربیتقابلجایگذاریاست؛درنتیجهایهامدارد.
گزینءه)3(:»عقیقیمنیازچشممنافتاد«حاویدومعنیاست:1-عقیق
استعارهازاشکخونین(ازچشمانمنسرازیرشد.2-عقیقیمنی یمنی)

درنظرمبیاعتبارشد.
دربیتنهحسآمیزیبهکاررفتهاستونهحسن0 2069 گزینءه »4« 

تعلیلدیدهمیشود.
بررسیآرایههایسایرگزینهها:

گزینءه)1(:واجآرایی:تکرارصامت/ش/دربیتکامالًمحسوساست./
تشخیص:آِبآتشبهمعنیآبرویآتشاست.

گزینءه)2(:استعاره:»خورشید«استعارهازچهره،»شب«استعارهاززلفو
»چشمءهنوش«استعارهازلبانمعشوقاست./ایهامتناسب:»آب«درمصراع
آِبنوشیدنی(باچشمه اّولبهمعنی»آبرو«است،اّمادرمعنیرایجآن)

ایهامتناسبمیسازد.
آتش؛ و آب تضاد: حیات./ آب داستانچشمءه به تلمیح: :)3( گزینءه

خورشیدوشب.
گزینءه)2(باجناسناهمسان،گزینءه)3(باحسن0 2070 گزینءه »1« 

تعلیلوگزینءه)4(بااستعارهردمیشود.
بررسیآرایههایگزینءه)1(:

است.خاکدرت باقی وسعادتی ]همچون[دولت تو تشبیه:عشقرخ
]همچون[شربتیصافیاست.عالم]همچون[سراباست./تضاد:باقی)به
معنیجاودان(بافنا/جناسهمسان:باقیدراینبیتبهترتیبدرمعانی
»جاودان«و»بقیه«بهکاررفتهاست:عشقرختوهمچونسعادتی»جاودان«

استوجزآن»بقیءه«]آنچهدردنیاست[فناوونیستیاست.

اّمادربیتسؤالسخنازاینبودکهعشق،صبروشکیباییمیبخشد(.
گزینءه)4(:وصال معشوق، شب عاشق را روشن می کند.

مفهومبیتسؤالدروغین بودن وعدءه یار است.در0 2054 گزینءه »2« 
گزینءه)2(نیزهمینمفهوموجوددارد.

مفهومسایرگزینهها:
گزینءه)1(:جفای معشوق و آزرده شدن دل عاشق 

گزینءه)3(:وفای عاشقان گذرا و ناپایدار نیست: وفاوپایبندیبهعشقدرمیان
عاشقانمانندعمرگلوعشقبلبلناپایداروزودگذرنیست.

گزینءه)4(:درخواست وفاداری و توّجه از معشوق/ عاشق وفادار و امیدوار است.
درهمءهگزینههامفهومبازگشت به اصل )اصل انسان 0 2055 گزینءه »1« 

از عالم باال است و به آن باز خواهد گشت(دیدهمیشودبهجزگزینءه)1(کهدر
آنشرط بلندمرتبگی انسان ترک خود و افتادگیدانستهشدهاست.

مفهوممشترکبیتسؤالوگزینءه)4(بازگشت به 0 2056 گزینءه »4« 
اصلاستوبرایننکتهتأکیدشدهاستکهجایگاهانسانعالمخاکنیست.

مفهومسایرگزینهها:
گزینءه)1(:همءه عالم ملک خداست و انسان عارف نیازی به منزل و مسکنی 

غیر از آن ندارد.
گزینءه)2(:کوی دوست منزلگه جان عاشق و بهشت اوست.

گزینءه)3(:در عین دوری در نظر یاران همدل جلوه داشتن:باآنکهمانند
پیراهنیوسفدرسرزمینمصرهستموازوطنخوددورم،درنظریاران

آشنایخودکهماننداهلکنعانهستندجلوههادارم.
درعبارتسؤالتأکیدبرایناستکهکاری کن تا از 0 2057 گزینءه »2« 

تو به نیکی یاد کنند وازتوحکایتکنندنهاینکهفقطبهجمعآوریحکایت
دیگرانبپردازی.درگزینءه)2(نیزسخنازبه  جا گذاشتن نام نیک استوبا

عبارتسؤالتناسبدارد.
مفهومسایرگزینهها:

گزینءه)1(: جاودانگی عاشق )عاشق زندءه ابد است.( 
گزینءه)3(:اثرنداشتن همنشینی نیکان در بدان/تغییرناپذیری ذات

گزینءه)4(: هر کس نتیجءه اعمال خودش را خواهد دید.
درهمءهگزینههاسخنازنالیدنعاشقاست؛پس0 2058 گزینءه »2« 

بایدبهدنبالمفهومدقیقتریباشیمکهدرسهگزینهباشدودریکگزینه
وجودنداشتهباشد.مفهوممشترکگزینههای)1(،)3(و)4(ایناستکه
نالءه عاشق دل های همگان را به آتش می کشد. اّمامفهومگزینءه)2(متفاوت

است:اثرنداشتن نالءه عاشق در دل معشوق.
مفهوممشترکعبارتسؤالوگزینههای)1(،)2(و)4( 0 2059  گزینءه »3« 

بی توّجهی عاشق به سرزنش و مالمت دیگران است. درگزینءه)3(مفهوماصلی
ایناستکهکسی که از عشق آگاهی ندارد عاشقان را مالمت و سرزنش می کند.

درگزینههای)1(،)2(و)3(سخنازایناستکه0 2060 گزینءه »4« 
حیات انسان پس از مرگ هم ادامه داردومرگپایانکارانساننیست.در
گزینءه)4(سخنازادامهداشتنزندگینیستوفقطمولویتأکیدکردهاست:

انسان عارف از مرگ و جدایی از عالم ماده غمگین نیست.
زیرکی0 2061 ادعای دلم )4(شاعرمیگوید: درگزینءه گزینءه »4« 

داشتومحبوبآنرادرزلفخوداسیرکردوکشانکشانبرد.پسسخناز
گرفتارشدندلعاشقدرزلفیاراستعلیرغمادعایزیرکیعاشق.درسایر

گزینههامفهومبازگشت به اصلمشترکاست.
معنیگزینءه)3(:ایدِلالهیتوازعالمباالهستی،اینعالمماّدیرابهمردموابگذار.

درگزینءه)2(سخنازبالکشی عاشق ووفاداری و 0 2062 گزینءه »2« 
پایبندی اوست.درسایرگزینههامفهومبی وفایی معشوق محورکالماست.

وسعدی0 2063 است حتمی بودن مرگ  )2( مفهومگزینءه گزینءه »2« 
میفرماید:یکجامدربرابرسنگسالمنمیماند،انسانمانندجاماستوروزگار

مانندسنگ.درسایرگزینههامفهومغم نداشتن از مرگ مشترکاست.
ابیات»ب«،»ج«و»و«درمفهوممدارا و صلحو0 2064 گزینءه »1« 

آشتی با همگانمشترکهستندوباعبارتسؤالتناسبمفهومیدارند.
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درگزینءه)3(بین»هست«و»نیست«تضادوجوددارد،اّماخبریاز
متناقضنمانیست.حرف»که«دراواخردومصراعاینبیتبهمعنی»بلکه«است.

باآرایءهتشخیص،گزینههای)1(و)2(وباجناس0 2077 گزینءه »4« 
گزینءه)3(ردمیشوند.درگزینءه)4(،بینستاره،مهوآسمانمراعاتنظیر
است.»تاچهبزایدآسمان«و»کاریانجامدادنستاره«تشخیصواستعاره
دارد،همچنین»مه«استعارءهمصّرحهازمعشوقاستوبین»رهومه«جناس

ناهمسانوجوددارد.
»جیبمه«درگزینءه)4(رانمیتوانتشخیصگرفت،زیرا»مه«

استعارهازمعشوقاستو»جیبمعشوق«تشخیصندارد.
گزینءه)1(باحسنتعلیل،گزینءه)2(باحسآمیزیو0 2078 گزینءه »4« 

گزینءه)3(باتشخیصردمیشود.بین»سایه«و»آفتاب«تضادآشکاریهست،
اینکهخورشیددربرابرچهرءهمعشوقهمچونذّرهاست،اغراقدارد.درمصراع
نخست،آفتاببهذّرهتشبیهشده،همچنین»حجابسایءهزلف«اضافءهتشبیهی
است.بین»چو«درمصراعاّولو»تو«درمصراعدومونیزبین»بر«و»در«،جناس

ناقصبرقراراست.
باتلمیح،گزینءه)2(حذفمیشود،زیرادربیت»ه«0 2079 گزینءه »3« 

تلمیحبهکارنرفتهاست.باآرایءهحسآمیزیگزینههای)1(و)4(ردمیشوند،
چراکهدربیتهای»الف«و»ب«حسآمیزیوجودندارد.

بررسیآرایههابراساسپیشنهادهایگزینءه)3(:
»الف«:ایهام:»دوش«درمصراعدوم،باهردومعنِی»دیشبوکتف«قابلّیت
جایگذاریدارد:ازاشتیاقزلفتو،دیشبشبیطوالنیداشتم،اگرچهزلف

سیاهتو،1(ازدیشبنیزطوالنیتراست2(ازکتفنیزگذشتهاست.
»ب«:استعاره:»شربت«استعارهازسخنانشیرینو»ِشکر«استعارهازلب

معشوقاست.
المسه(وسخنرنگین)شنوایی »ج«:حسآمیزی:سخننازک)شنوایی

بینایی(
»د«:تلمیح:بهداستانآبحیاتوپنهانبودنآن)اینبیتحسنتعلیل

زیباییهمدارد.(
»ه«:حسنتعلیل:عّلتبلندبودندرختسروآناستکهقدوقامتیاررا

دیدهاست.
اینگزینه»واو«عطفومعطوفندارد.تمام»واو«ها0 2080 گزینءه »4« 

بینجمالتوازنوع»پیوندهمپایهساز)ربط(«هستند.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:ازامیروازاستیالیایندوسپاهساالر
معطوفعطف

گزینءه)2(:زشتوُمحال
معطوف

گزینءه)3(:چنینوچنین،چنینوچنین
معطوفمعطوف

»واو«درگزینءه)4(بیندوجملهوازنوع»پیوند0 2081 گزینءه »4« 
همپایهساز)ربط(«است؛یعنیواوعطفودرنتیجهنقشتبعیمعطوفندارد.

اینگزینهنقشتبعیدیگرینیزندارد.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:مهمتریننوعادبیاروپاومهمتریننوعادبیجهان
معطوف

گزینءه)2(:شوخیوخنده؛نارساییهاونارواییها
معطوفمعطوف

و(مخالفتبا و(بشردوستی،) گزینءه)3(:بهمسائلوطنپرستی،)
و(محّبتبهفرزندانوخانوادهوآزادیخواهی: استعماروتسلّطبیگانگان،)

ششمعطوفدراینگزینهوجوددارد.
همانطورکهدرگزینءه)3(دیدید،گاهی»ویرگول«کار»واوعطف«را

میکندوگروهبعدازآنمعطوفاست.

دوم0 2071 مصراع در »سنگ« اّول، مصراع به توّجه با گزینءه »4« 
استعارهازغفلتاست،ولیبیتفاقدتضاداست.

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:تشبیه:سیالبسرشک)اضافءهتشبیهی(/جناس:»دوش«در

مصراعاّولبهمعنیدیشباستودرمصراعدومبهمعنیکِتفوشانه.
گزینءه)2(:حسنتعلیل:ستارههاازآسمانبهبیرونفرارمیکنند،زیرااز
تیرتومیترسند،شاهداینسخنمنیزشهابسنگهاهستند!/تشخیص:

ترسیدنستاره
گزینءه)3(:کنایه:»بهدستجامداشتن«کنایهازشادنوشیوعیاشیاست./
ایهامتناسب:»مدام«دراینبیتبهمعنیپیوستهودائمیاست،امادرمعنی

شرابباجامتناسبدارد.
بررسیابیات:0 2072 گزینءه »4« 

»الف«:جناس:کسوبس/تناقض:فقطیارمندرجهانهستویارمندر
یکجناسویکتناقض جهاننیست

»ب«:جناس:غریبدرمصراعاّولبهمعنیبیگانهودرمصراعدومبهمعنی
یکجناس عجیببهکاررفته)همسان(./تناقض:دروطنخویشغریبم

ویکتناقض
 »ج«:جناس:1-حریموحرم2-حََرموَکَرم3-جانوجهان/تناقض:ندارد

سهجناسوبدونتناقض
یکجناس »د«:جناس:نوشموپوشم/تناقض:بهشادیغممینوشم

ویکتناقض
گزینءه)1(بامجاز،گزینءه)2(باحسنتعلیلوگزینءه)3(0 2073  گزینءه »4« 

باپارادوکسردمیشود.
بررسیآرایههایگزینءه)4(:

تضاد:نیستوهست/جناس:مقصدومقصود/واجآرایی:صامت/د/و
صامت/س/1/اغراق:شاعردرمصراعدومبابیانیاغراقآمیز،دهانمعشوق
راازفرطکوچکی،»ناپدید«یا»هیچ«میانگارد.اغراقدرکوچکیدهانیار،تا
مرزهیچپنداشتنآن،ازتصاویرنسبتاًرایجادبیاتفارسیاست.ازحافظبشنوید:

نشان او از نبینم و دهان آن است »هیچ
مویاستآنمیانوندانمکهآنچهموست«

گزینههای)2(و)3(باجناسوگزینءه)4(باتشخیص0 2074  گزینءه »1« 
ردمیشوند.

بررسیگزینءه)1(:
تشبیه:کِلکحافظ]همانند[شکرینمیوهنباتاست./کنایه:]ازاینمیوه[چیدن
کنایهازبهرهمندشدنواستفادهکردناست./مجاز:کِلک)قلم(مجازازشعرو
سخناست./استعاره:باغ:استعارهازآثارادبیوثمراستعارهازاشعارحافظاست.

دراینگزینه،تشخیصوجوددارد:»نسلغم«یعنی0 2075 گزینءه »2« 
برایغم،نسلودودمانقائلشدهاست،اّماایهامدربیتوجودنداردو

»پشت«فقطبهمعنینژادواجدادقابلقبولاست.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:»باد«نخستدرمعنی»جابهجاییسریعهوا«و»باد«دوم،فعل
دعاییاست./تلمیح:بهداستانفرهادوشیرین،لیلیومجنون.

گزینءه)3(:»ایعشق«،»تیرءهدود«و»دودمانباد«همگیتشخیصدارندو
استعاره./واجآرایی:صامت/د/درمصراعدوم

گزینءه)4(:تضاد:کوهوکاه/تشبیه:قصربیشیرینبهبیستونوکوهبیفرهادبهکاه.
دراینگزینه،»یاقوت«استعارهاز»لب«است.نشانءه0 2076 گزینءه »4« 

مهمیکهذهنراازمعنیحقیقییاقوتمنصرفمیکند،واژءه»تو«است:کار
یاقوتتو....درضمن،یاقوتدرمعنیحقیقیخود،تواناییبادهفروشیندارد.

آرایههاینوشتهشدهدرمقابلسایرگزینههادرستنیست.

گاهی بنابراین است، زبان هر در موجود صداهای واجها، میدانید، که همانطور .1
یکصدا،میتواندچندنمایندهدرحروفالفباداشتهباشد.درهمینتست،منظوراز
صامت/س/،هرحرفیاستکهصدای»s«راداشتهباشد؛یعنیحروف»ص،س،ث«

کههرسهیکصدادارند.
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بدانیمیعنیسبزهرابا»روان«کهصفتاست،همنقشدانستهایم.آیاسبزهنیز
مانندروانصفتاست؟مسلماًخیر.

زمانجوروفلکجفای»ج«:از
مضاٌفالیهمعطوفبهمتّممعطفمضاٌفالیهمتّمم

هستههابهیکدیگرعطفشدهاند.»جور« معطوف به »جفا« است.میتوانیم
بگوییم:ازجفایفلکوازجورزمان؛امااگربهاشتباهمعطوفبهفلک

بدانیدشمضاٌفالیهجفامیشود:جفایفلکوجفایجور!!
رضواننمیکشدمّنتوبهشتناز»د«:

مضاٌفالیهمعطوفبهمفعولعطفمضاٌفالیهمفعول
دوچیزرانمیکشند:نازبهشتراومّنترضوانرا؛»منّت«هستءهگروهخوداست
وعطف شده به »ناز«کههستءهگروهپیشاز»واو«شدهاست.امااگربهاشتباه

معطوفبه»بهشت«بدانیدش،مضاٌفالیِهنازمیشود:نازِبهشتونازِمّنت!!
بررسی دو بیت دیگر:

همصحبتانتو،وتو»ب«:دامنتر
معطوفبهمضاٌفالیهعطفمضاٌفالیه

دراینجاوابسته ها به یکدیگر عطف شده اند.همصحبتان،معطوفبه»تو«
استوهردومضاٌفالیِه»دامن«هستند:دامِنتو،دامِنهمصحبتانتو

کارجهانبیثباتوبیمحلاست.وجهان»ه«:
معطوفبهنهادعطفنهاد

هستههابهیکدیگرعطفشدهاند.
اگریکواژه،دریکنقشدوباردرجملهتکرارشود،0 2086 گزینءه »2« 

نقشتبعیتکراردارد؛گزینءه)2(فاقدنقشتبعیتکراراست.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:کجارومکجامن؟
تکرارقید

گزینءه)3(:چوتختهپارهبرموج،منرها]هستم[،رها،رها.
تکرارتکرارمسند

گزینءه)4(:بهمنهرآنکهنزدیک]است[،منازاوجدا]هستم[،جدا.
تکرارمسند

مصراعدومبیتگزینءه)4(یکجملهاستکهدر0 2087 گزینءه »4« 
آن،یکواژهدوباردریکنقشتکرارشدهاست.

دلاستاین،دل
تکرارِمسندنهادمسند

مقایسهکنیدبابیتگزینءه)1(که»تکراردستوری1«ندارد:
مصراعاّول:آنروزگارکوکهمرایاریاربود

کهبرایمن،یار،یاربود.
مسندنهادمتّمم

آغوش(بود. آزادورها(]بودم[واودرکنار) مصراعدوم:منازغمبرکنار)
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)2(:ازنظرآرایههایادبی»تکرار«داردنهازنظردستوری.)درمورد
ایهاماینبیتهمدراینجاسکوتمیکنیم!(

گزینءه)3(:ناالنناالنکالًیکقیداست؛نظیر:یواشیواش،پُرسانپُرسان.
بیتگزینءه)3(نقشتبعیتکرارندارد.بهنقش0 2088 گزینءه »3« 

ضمیر»من«توّجهداشتهباشید:
زیانمنمنغماِنمن دانممندانمـ

نهادمضاٌفالیهنهادمضاٌفالیه
بررسیسایرگزینهها:

رامشدرامنرمـشدنرمگزینءه)1(:
تکرارمسندتکرارمسند

در »تکرار« با را زبانی دستور مبحث این تا دستوری« »تکرار میگوییم دلیل این به .1
آرایههایادبیاشتباهنگیرید؛هرچندکهدراشعار،تکراردستوریرامیتوانآرایءهادبی

نیزبهحسابآورد.

نظیر:نازنین،مهسا،نیلوفرونگارهمکالسیهستند.
معطوفبهنهاد

نهاد
معطوفبه

نهاد
معطوفبه

نهاد
گزینءه)1(دومعطوفدارد:آزاروانکار،همدلوهمدم0 2082 گزینءه »1« 

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)2(:کوششوجستوجو:یکمعطوف؛

معطوف
»واو«در»جستوجو«،»بخشیازخودواژه«و»واو«پسازفعل»نرسید«،پیوند

همپایهسازاست.
گزینءه)3(:»واو«عطفومعطوفندارد؛هردو»واو«برایهمپایهکردنیاربط

جملههاهستند.
گزینءه)4(:»واو«عطفودرنتیجهمعطوفندارد:بهخشمآمدندوموالنارا

پیوندهمپایهساز
دیوانه]خواندند[وشمسراجادوگرخواندند.

پیوندهمپایهساز

اوهمانپیرومرشدیاست.0 2083
معطوفبهمسندمسندنهاد

گزینءه »4« 

]او[تدریسووعظرارهاکرد.
معطوفبهمفعولمفعول

سایرمعطوفهایعبارت:بهصحبتوخلوتنشست؛
معطوفبهمتّمممتّمم

دربرآشناوبیگانهبست.
معطوفبهمتّمممتّمم

و0 2084 عطف »واو« مشّخصشده قسمتهای تمام در گزینءه »2« 
نقشتبعیمعطوفداریم.نکتهاینجاستکه معطوف لزوماً عطف به واژءه 
پیش از »واو« نیست. گاهی هستءه گروه ها به هم عطف می شوند و گاهی وابسته ها.
درگزینءه)2(»کنج«معطوفاستوبههستءهگروهپیشازخودعطفشدهاست:

خانقاهبرایتوبساست.کنجومعنویسیر
معطوفبهنهادعطفصفتنهاد

بیشک»کنج«صفتنیستونمیتواندعطفبه»معنوی«وهمنقشباآنباشد.
بررسیسایرگزینهها:

اشکچوپروینمناست.و]از[تورویمهگزینءه)1(:از
معطوفبهمتّمممضاٌفالیهمضاٌفالیهمتّمم

»اشک«هستءهگروهخوداستوعطفبههستءهگروهقبلیشدهوازنقش
آنتبعیتمیکند.

و]پر[فتنهاست.پرآشوبگزینءه)3(:طریقعشق
معطوفبهمسندمسند

خندهبهباغآمد.صدهزارانولبیگزینءه)4(:گل،با
معطوفبهمتّممصفتمتّمم

هستءهگروه»صدهزارانخنده«رابایدمعطوفبه»لبی«بدانیمچوندوگروه
بهیکدیگرعطفشدهاند.

درتمامموارد،»واو«عطفونقشتبعیمعطوف0 2085 گزینءه »3« 
وجوددارد.

دربیتهای»الف«،»ج«و»د«معطوف،بهواژهایغیرازآنچهمشّخصشده
عطفشدهاست.

»الف«:بهنقشواژههادّقتکنید:
سبزهو...بامننگو.وروانآباز

معطوفبهمتّممعطفصفتمتّمم
دراینجاهستءههرگروهازنقشهستءهگروهدیگرتبعیتمیکند؛یعنی
»سبزه« به »آب« عطف شدهاستوهردومتّممهستند.درواقعمیتوانیم
بگوییمازآبروانوازسبزهو...،اّمااگر»سبزه«رابهاشتباهمعطوفبه»روان«
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نقشتبعیدرگزینءه)4(ازنوع»بدل«است:0 2094 گزینءه »4« 
...برزبرتختنشسته،مخنقهدرگردن،عقدیهمهکافور...

بدل

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:تروتباه:معطوف

گزینءه)2(:علّتوتب:معطوف
گزینءه)3(:اینمردبزرگودبیرکافی:معطوف

نقشهایتبعیمتن:0 2095 گزینءه »4« 
1(بدل:جانلوئیجیبوفون،دروازهبانوکاپیتانتیمملّیایتالیاویوونتوس،...

2(معطوف:دروازهبانوکاپیتان
3(معطوف:تیمملّیایتالیاویوونتوس

4(معطوف:پسازحذفمقابلتیمملّیسوئدوجاماندنایتالیاازجامجهانی
2018روسیه

متنسؤال،هرسهنوعنقشتبعیرادارد:0 2096 گزینءه »4« 
تکرار:انتظار!انتظار

و( معطوف:خوابگاهمرگوجوالنگاههول،چشمءهمّواجوزاللنوازشها،)
امیدهاوانتظار

بدل: آسمان،کشورسبزآرزوها،چشمءهمّواجوزاللنوازشها،امیدها...،)دو
بدلداردکهبایکدیگرهمپایهاند.(

دّقتکنیدکه»خویشتن«درمصراعدومگزینءه)2(0 2097 گزینءه »2« 
مفعولاستو»بدل«نیست:

بهعیِدوصِلتو،منخویشتن]را[قربانکنم.
مفعولنهادمضاٌفالیه

بدلدرسایرگزینهها:
گزینءه)1(:خودتوبگوی:»تو«بدلبرای»خود«

گزینءه)3(:گرچهمنبندهندارمخدمتی:»بنده«بدلبرای»من«
گزینءه)4(:بودسلطانجهانخودبندهاش:»خود«بدلبرای»سلطانجهان«

گزینءه »2« 0 2098
خندانتوبرونرویوگریانهمهکس]برونروند[نقشتبعیندارد.

پیوندهمپایهساز

نقشتبعیدرسهگزینءهدیگر:
گزینءه)1(:تو،خود،چهلعبتی...

بدل
گزینءه)3(:شبوروز

معطوف
گزینءه)4(:باغوگلستان
معطوف

همانطورکهپیشترگفتیم،صرفتکراریکواژه0 2099 گزینءه »2« 
دربیت،نقشتبعیتکرارمحسوبنمیشود.

»برکوری]چشمِ[هرکوری«
مضاٌفالیه)صفتجانشینموصوف(متّمم

دراینجملهواژههایمشابه،همنقشنیستندونقشتبعیتکراروجودندارد.
»کوری«اّول،»متّمم«و»کوری«دوم،»مضاٌفالیه«است.»کوری«اّولیعنی

کوربودناّما»کوری«دومدرواقعیعنییکآدمکور!
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:الفزنمالف.../نازکنمناز
تکرارتکرار

گزینءه)3(:آسمان،خودکنونزمنخیرهاست.
بدل
گزینءه)4(:زمینوچرخ
معطوف

دوستدوستگزینءه)2(:درصدفجانُدرینیستبهجز
تکرارمتّمم

زودخورزودگزینءه)4(:
تکرارقید

درگزینءه)2(»اوست«بااینکهتکرارشده؛اّمانقشتبعیتکرارندارد؛
زیرا»نقشتبعی«مربوطبهگروههاست،نهجمالت.

»عالءالّدینکیقباد«توضیحیاستبرای»پادشاه0 2089 گزینءه »2« 
سلجوقیروم«کهبامکثهمراهاستوهردوگروهنقشدستورییکسانی

دارند.بااینتوضیحاتتمامشرایط»بدل«راداردونقشتبعیاست:
پادشاهسلجوقیروم،عالءالدینکیقباد،ازمقاماتاوآگاهییافت.

بدلنهاد
درمورداغلببدلها،»اینهمانی«راهمدرنظربگیرید؛یعنیدر
گزینءه)2(»عالءالّدینکیقباد«همان»پادشاهسلجوقیروم«است،درصورتی
کهدرگزینءه)4(»بهاءالّدین«و»جاللالّدینمحّمد«دوشخصمتفاوت

هستندویکینمیتواندبدلازدیگریباشد.
تبریزی0 2090 شمسالّدین »او ندارد. بدل )1( گزینءه گزینءه »1« 

بود.«جملءهدیگریاستونمیتوانیمآنرابدلبرای»آفتابعشقوشمس
حقیقت«بدانیم.

بدلدرسایرگزینهها:
گزینءه)2(:سلطانولد،فرزندموالنا

بدل
گزینءه)3(:خواجهعبدالکریم،خادمخاّصشیخما،ابوسعیدبود.

بدلبرایمضاٌفالیهمضاٌفالیهصفتبیاینمسندنهاد
»شیخما«

درمورداینعبارتدقّتداشتهباشیدکه»ابوسعید«با»شیخما«رابطءه»اینهمانی«
داردوهردویکیهستند؛پس»ابوسعید«بدلاز»شیخما«است.دربسیاریاز
موارد،درنظرگرفتنرابطءه»اینهمانی«برایتشخیصبدلراهگشاست؛مانند
همینجملهکه»ابوسعید«و»خادمخاص«دوشخصیتمتفاوتهستندو

»ابوسعید«نمیتواندبدل»خادمخاص«یا»خواجهعبدالکریم«باشد.
گزینءه)4(:پدرجاللالّدین،محّمدبنحسینخطیبی،معروفبهبهاءالدینولد...

بدِل»محّمدبنحسینخطییب«بدلنهاد
گزینءه »3« 0 2091

»ب«:»بس«تنهامسنداینبیتاست:داریموبس]است[.
»د«:»هر«درگروه»هرروز«تنهاصفتمبهمبیتاست.

بررسیسایرموارد:
»الف«:یک»واو«عطفدارد:نامهربانومهربان؛»واو«درمصراعدوم،بیندو

جملهآمدهوپیوندهمپایهسازاست:داریموبس]است[.
»ج«:دونقشتبعیدارد:1-نامهربانومهربان:معطوف2-ماخود:بدل

»خود«بدلاستبرای»تو«وبامکثبدلیهمراه0 2092 گزینءه »2« 
است:تو،خود،وصالدگربودیاینسیموصال...

»سعدیشیرازی«بدلاز»شاعرونویسنده«است0 2093 گزینءه »3« 
کهمضاٌفالیههستند.

»سعدینامهیابوستاناثرارجمندشاعرونویسندءهایرانی،سعدیشیرازیاست.
معطوفمضاٌفالیهصفتمسندنهاد

بهمضاٌفالیه
بدلاز
مضاٌفالیه

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:ویلیامبلیک،شاعرونّقاشرومانتیک،میگوید...

بدلازنهادنهاد
گزینءه)2(:عاقبت،یکشنبه،پنجمجمادیاآلخرسال672هجریقمری،...

بدلازقیدقیدقید

گزینءه)4(:اینشیخهمیشهشاّب،پیرترینوجوانترینشاعرزبانفارسی،...
بدلازنهادنهاد
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1-شعرحافظ2-زمانآدم3-باغُخلد4-زینت0 2106 گزینءه »1« 
اوراق5-اوراقدفتر6-دفترنسرین7-دفترگل

»را«دراینبیت»فّکاضافه«استوگروهاسمیمصراعدومبعدازبازگردانی،
چنینمیشود:زینتاوراِقدفترِنسرینوگل.

اگر»را«حرفاضافهباشدیکترکیباضافیکممیشود،اّماتأثیریدرجواب
تستندارد:برایدفترنسرینوگل،زینتاوراقبود.

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)2(:1-دمصبح2-صبحازل3-آخرشام4-شامابد

دستمن3-ساعدساقی گزینءه)3(:1-رشتءهتسبیح2-دستم
گزینءه)4(:1-حُسنمهرویان2-مهرویاِنمجلس3-بحثما4-لطِفطبع

5-خوبِیاخالق
»الف«1(مردمتبریز2(خاندانوی3(اهلتبریز0 2107 گزینءه »3« 

»ب«:1(یارانموالنا2(پژمردگیاو3(دلتنگیاو4(غیبتشمس5(کردارخود
حضوِراو(3(مردمروزگار4(تقوای »ج«:1(شغلتدریس2(حضورش)

او5(زهداو
»د«:1(دیارروم2(تاختوتازسپاه3(سپاهمغول

»ه«:1(کسبعلوم2(کسبمعارف)»برای«حرفاضافهاستوواژءهبعداز
آنمضاٌفالیهنیست.(

صنعتی0 2108 واپسماندگی )1 وصفی: ترکیب های  گزینءه »2« 
2(کشورهایکمرشد3(اینواقعیت4(طبقاتمالک5(طبقات...بومی؛
طبقاتبومی)طبقاتبومیکهمالک طبقاتمالک طبقاتمالکبومی

هستند.(6(اموالغیرمنقول7(معامالتسوداگرانه8(صنعتمدرن
ترکیب های اضافی:1(علِلواپسماندگی2(واپسماندگیکشورها3(پولهایخود

4(ساختمانصنعت
رابهخاکافکندی.منبهخاکافکندیام:0 2109

مفعول
گزینءه »4«  

بررسیسایرگزینهها:
توخواهد،مرو.گزینءه)1(:مروازپیهرچهدلخواهدت:ازپیهرچهدِل

مضاٌفالیه
توراکاهد.نورجانکاهدت:نورجاِن

مضاٌفالیه
بهاوقبایگزینءه)2(:قبایشدریدند را گروه نقش دریدند؛ را

مضاٌفالیهمفعول
هستءهآنمیدهیمنهبهوابستءهآن.

دسِت اودستش
مضاٌفالیه

مهراو؛ اورابکشت.جمالشمعگزینءه)3(:مهرش
مضاٌفالیهمضاٌفالیهمفعول

گزینءه »2« 0 2110
هاتفغیب،بهمژده،بهمنگفت هاتفغیبمبهمژدهگفت

متّمم
برایتودوامیفرستم. دوامیفرستمت

متّمم
ـَت«درنقش0 2111 درمصراعاّول،هردوضمیرپیوستءه» گزینءه »3« 

تِن تو،امادومی مضاٌفالیههستند.اّولیبهمضافخودچسبیدهاست:تنت 
جابهجاشدهاستو»مِنتو«معنینمیدهد.دربازگردانیبیت،مضافآن

مشّخصمیشود:
رهمیزندسویمنت:سویمنرهترامیزند؛یعنیراهترابهسویمن

تغییرمیدهد.راهزدنبهمعنیگمراهساختنیاقطعکردنراهاست.
گزینءه »1« 0 2112
کتاب»اسرارالّتوحید«درشرححالشیخابوسعید0 2113 گزینءه »4« 

ابوالخیرعارفقرنچهارموپنجماثرمحّمدبنمنّوراست.»تاریخبیهقی«از
ابوالفضلبیهقیو»تحفةاالحرار«و»بهارستان«ازجامیهستند.

گزینءه »3« 0 2100

ایمرغدلکهخستهوبیتابهستی/دمسازباشباغماودمساز
تکرارمعطوف

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:ظاهراًنقشتبعی»تکرار«دارداّمادرواقعچنیننیست.اینگزینه

سهجملهداردکهدرهرکدام،»عاشق«مسنداست.
]من[عاشقهستم،]من[عاشقستارءهصبحهستم/]من[عاشقابرهای

مسندمسندمسند

سرگردانهستم؛زمانینقشتبعیتکراروجودداردکهیکواژه،دریکنقش
ودریکجملهتکرارشود.

گزینءه)2(:حسرتوناکامی
معطوف
گزینءه)4(:خلوتوسکوت
معطوف

عاشقودیوانه؛کهاوخودسوختازدردمحّبت0 2101
بدلاز»او«معطوف

گزینءه »4« 

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:دومعطوفدارد:یکدلویکروی،دورنگودورو/گزینءه)2(:معطوف

دارد:رنگمنورنگشب/گزینءه)3(:نقشتبعیندارد.
بیتگزینءه)3(،چهارنقشتبعیدارد:0 2102 گزینءه »3«  

بلیتوّقعمن،بنده،خودهمینبودهاست.
بدلازتوقّعمنبدلازمن

چهدرقدیموحدیثوچهدرقلیلوکثیر)»و«بعداز»حدیث«،حرفربطاست(.
معطوفمعطوف

بررسیسایرگزینهها:
گزینءه)1(:نقشتبعیندارد.)هردو»واو«همپایهسازهستند.(

گزینءه)2(:حالوکارش،مرادوکامش:دونقشتبعی
معطوفمعطوف

گزینءه)4(:قهرولطف:یکنقشتبعی
معطوف

ترکیب های اضافی:1(ریشءهظلم2(اظهارلطف0 2103 گزینءه »3« 
3(فهرستاسمها4(چهرءهسرباز5(پیشگاهامپراتور6(هنگاماستراحت

7(رمزعبور
ترکیب های اضافی:1(تابععالیق2(عالیقخوانندگان0 2104 گزینءه »2« 

3(توضیحوضعیت4(وضعیتخود
درگروه»توضیحوضعیتتاریخیخود«،اینترکیبهاراداریم:توضیح
وضعیت،وضعیتتاریخی،وضعیتخود.ازاینترکیبها،اّولیوسومی،

اضافیهستندودومی،وصفی.
هدفمانازطرحاینتست،یادآوریایننکتهاست0 2105 گزینءه »3« 

کهبرخالف»مضاٌفالیه«کهیکنقشدستوریاست،»مضاف«نقشدستوری
محسوبنمیشود.درجملهها،»مضاِف«یکترکیباضافی،نقشهاییاز

مسندوقید«رامیپذیرد. متّممـ مفعولـ قبیل»نهادـ
گزینءه)3(:نورزردرنگآن،قیافءهگیلهمردراروشنکرد؛

مضاٌفالیهمفعول
»قیافءهگیلهمرد«،یکترکیباضافیاست.»قیافه«،مضافاینترکیبوهستءه

اینگروهاستکهنقشمفعولیدارد.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه)1(:فاقدمفعولاست.)»شنیدهشد«فعلمجهولاستوطبیعتاً
مفعولندارد.(/گزینءه)2(:مفعولاینگزینهیکترکیبوصفیاست)نعرههای
عجیبی(؛پسمضافیدرکارنیستکهبخواهیمنقشآنرابررسیکنیم)نعرهها

موصوفاست(./گزینءه)4(:فاقدمفعولوترکیباضافیاست.
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پدر0 2114 ولد، بهاء به معروف خطیبی محّمدحسین گزینءه »1« 
جاللالّدینمولوی،ازدانشمندانقرن6و7بودهاست.

درصفحءه67کتابیازدهمخواندیدکهجاللالّدین0 2115 گزینءه »4« 
محّمدمولویدرخردسالیدرهنگامعبورازشهرنیشابوربا»عطّار«دیدار

داشتهواوکتاب»اسرارنامءه«خودرابهموالناهدیهدادهاست.
گزینءه »3« 0 2116
سلطانعالءالّدینکیقباد،پادشاهسلجوقیوقتی0 2117 گزینءه »3« 

آوازءهتقواوپرهیزکاریبهاءالّدینولدرامیشنودازاودرخواستمیکندبه
قونیهبیایدوبهاوبپیوندد.

میکرد،0 2118 مسافرت زیاد شمس اینکه دلیل به گزینءه »2« 
لقب پرنده« »شمس او به معنا عالم در جستوجو دلیل به همچنین

دادهبودند.
بنابرنوشتههاوروایات،کسیکهازموالنادرخواست0 2119 گزینءه »4« 

میکندکتابیبهشیوءه»الهینامءه«سنایییا»منطقالطّیر«عطّاربرایهدایت
مریدانبسراید،حسامالّدینچلبیبودهاست.

ادبیاتیدرس0 2120 تاریخ اطاّلعات براساس اینسؤال گزینءه »4« 
که اّولصفحءه70خواندهاید پاراگراف در است. هشتمطرحریزیشده
حسامالّدینازموالناخواستکتابیبهطرز»الهینامءه«سنایییا»منطقالطّیر«

عطّاربهنظمآورد.
ایندوبیتاز»شعرخوانی«درسهفتمفارسی02 2121 گزینءه »3« 

انتخابشدهاست.درونمایءهاینابیات،عارفانهوباتوّجهبهوزنواشارءه
کهنشانمیدهدتعدادابیات صورتسؤالبهانتخابازابیاتآغازینشعرـ
اینقطعهشعر،بیشازدوبیتاستـووجودقافیهدرمصراعهای1،
2و4،قالبآنغزلیاقصیدهاست.»لیلیومجنون«،»مثنویمعنوی«و
»فرهادوشیرین«،هرسهدرقالبمثنویسرودهشدهاندواینابیاتباتوّجه
بهتوضیحاتباالنمیتواندمربوطبهاینسهکتابباشد.مجموعءهغزلّیاِت
عارفانءهمولوی)موالنا(،»غزلّیاتشمس«نامداردکهاینابیات،برگرفتهازآغاز
یکیازاینغزلّیاتاست.البّتهوزناینابیاتراممکناستفقطدانشآموزان
علومانسانیتشخیصبدهندکهالبّتهبرایانتخابگزینءهصحیح،ضرورت

نداردوجاینگرانینیست.
مامرّوجایننوعسؤالنیستیم؛اّماباتوّجهبهسؤالتاریخادبیاتطرحشده
دربرخیگروههایآزمایشیدرکنکور1399ازشمامیخواهیمنگاهیکلّی
بهاشعارکتابهایدرسی،خصوصاً»شعرخوانی«هاازمنظردرونمایه،قالب

وشاعرآنهاداشتهباشید.
گزینءه »3« 0 2122
وحشی0 2123 از عاشقانه مثنویای شیرین« و »فرهاد گزینءه »3« 

بافقیاست؛»تحفةاالحرار«اثریاستبهنظمدرقالبمثنویازجامیو
»منطقالطّیر«هممثنویایعرفانیازعطّاراست.
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مناسک:جمعَمنِسک؛اعمالعبادی،آیینهایدینی
وعظ:اندرز،پنددادن
عازم:رهسپار،راهی

شریعت:شرع،آیین،راهدین؛مقابِلطریقت
محضر:محّلحضور،مجازاًمجلسدرسیامجلسی

کهدرآن،سخنانقابلاستفادهگفتهمیشود.
زهد:پارسایی،پرهیزگاری

مّتفق:همسو،همعقیده،موافق
سر پشت را سلوک و سیر مراحل که آن مرشد:
گذاشتهوسالکانراراهنماییوهدایتمیکند؛ُمراد،

پیر،مقابِلُمریدوسالک
صنم:بُت،معشوقزیبارو)مجازاً(

خوش لقا:زیبارو،خوشسیما
َملَک:فرشته

کبریا:بارگاهخداوندی،]عظمت[
شبگرد:شبرو

تشییع:همراهیومشایعتکردنجنازهتاگورستان
رضوان:بهشت،نامفرشتهایکهنگهبانبهشتاست.

ُه روَحُه العزیز:خداوند،روحعزیزاوراپاک َس اللّٰ قَدَّ
گرداند.
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خطیب:سخنران،واعظ
بهاء:درخشندگی،رونق،شکوه،ارزش

جالل:شکوه،عظمت
رهسپار:راهی،روانه،عازم

فرید:یگانه،یکتا
عال:بلندی،بزرگی،شرف

مقامات:درجات
شهریار:پادشاه،فرمانروایشهر
دیار:خانه،محل،سرزمین،شهر

خاتون:بانو،خانم
ُمرید:خواهنده،ارادتمند،سالک،پیرو؛مقابلمرشد

ارشاد:راهنمایی،راهدرسترانشاندادن
مشایخ:جمعمشیخه؛پیران،عالمانومرشدان

صحبت:همدمی،همنشینی
زاهد:پارسا،پرهیزگار

حریف:همدم،رفیق،همنشین
گریزپا:فراری

غوغا:آشوبوهیاهو،مردمفرومایهوآشوبطلب
افغان:فریادوزاری

اشتیاق:میلوآرزوداشتنبهدیدارمحبوب
ُحسام:شمشیرتیزوبّران

سنا:روشنایی،فروغ
منطق الّطیر:زبانمرغان

دستار:عمامه،سربند،شاِلدورسر
سیرت:خلقوخو،مذهب

مطلق:بیقیدوشرط؛خیر مطلق:خیرونیکِیمحض

طعن:نیزهزدن،سرزنشکردن،مالمت
تماشا:گشتوگذار،سیروتفّرج

جمله:همه،همگی
مرثیه:شعریاسخنیکهدرسوگمردهخواندهشود،

نوحهسرایی
بدیع:شگفت،نو،نادر
تلخیص:خالصهکردن

خوش الحان:خوشآواز،خوشنوا
گلشن:باغ،روضه،گلزار
ُرستن:روییدن،نموکردن

خطاب:سخنرودرروگفتن
لّین:نرم

خواجه:بزرگ،سرور

هم آوا ها/ کلماتی که نباید به جای هم به کار ببریم.روابط معنایی

مّتفقوموافقـ سالکوراهروـ عازمورهسپارـ کویوبرزنـ  ترادف
طعنومالمتـفّروشوکتـطرزونمطـپیرومرشدـمریدوسالکـ
قهروغضبـلقاوسیماـبدیعوغریبـوعظواندرزـشبگردوشبرو

انکارو ـ ُخردوکالنـمرشدومریدـشریعتوطریقت تضاد
اجابتـعبدوخواجهـرضوانودوزخ

نواحی:جمعناحیه؛اطراف/نواهی: جمعنهیوناهیه؛نهیشدهها
ُخرد:کوچک،اندک/خورد:بلعید،فروبرد

خواست:تقاضاکرد/خاست:بلندشد
َسنا: نور،روشنایی/ثنا: ستایش،آفرین،تمجید

َاسرار: جمعسّر؛رازها/ ِاصرار:پافشاری
َصالح:خیرونیکی/ِسالح:ابزارجنگ

لقب،القاب/معروف ملّقبومعروف)ملّقب 
ُعرف،عارف،ُمعّرف(

خطبه،  )خطیب واعظ و خطیب
وعظ، مخاطب،خطّاب،ِخطاب/واعظ

وّعاظ،موعظه،مواعظ(
 بهاءالّدینولدوفریدالّدینعطّار)عّطار

عطر،معطّر(
جاللالّدینُخردسال

عزم،عزیمت( عازمورهسپار)عازم
هایل)ترسناک(( هولوهراس)هول

رحمت، رحیم،  )رحم مغول بیرحمِی
مرحمت،مراحم(

منسک( مناسِکحج)مناسک
ناحیه( نواحیشام)نواحی

عالی، َعلّی،  )عالء کیقباد عالءالّدین
اَعلٰی،ُعلُّو،ُمَعّلٰی(
مقاماتوکرامات

بصر،ابصار( صاحِببصیرت)بصیرت
گوهرخاتونسمرقندی

ُمِصر( اصراروالحاح)اصرار
حَلَبوقونیه

شرع،  )شریعت شریعت علوم طالبان
شارع،تشّرع،متشّرع(

حضور،حاضر( محضراستاد)محضر
اّتفاق( مّتفقوهمعقیده)مّتفق

ُزهّاد( زهدوزاهد)زهد
عارف،ِعرفان( علومومعارف)َمعارف

مسیر( سیروتفّرج)سیر
مصاحبت،  )صحبت خلوت و صحبت

مصاحب(
غوغاوهیاهو

قاهر،مقهور/غضب  قهروغضب)قهر
مغضوب(

اصنام( بُتوصنم)صنم
ُمالقی  )لقا خوشسیما و خوشلقا

»دیدارکننده«،مالقات،تالقی(
قلب،منقلب، انقالِباحواِلموالنا)انقالب

مقلوب(
فغان( افغانوزاری)افغان

ناظر، نظر،  )انتظار انتظار و اشتیاق
منظور،منتظر(

اصالح،  )صالح زرکوب صالحالّدین

ُمصلح،صالحیت(
حسامالّدینَچلَبی

قواعد( طرزوقاعده)قاعده
الهینامۀسنایی

نطق،ناطق( منطقالطّیرعطّار)منطق
دستاروعمامه

ناظم،منظّم،تنظیم، نظممثنوی)نظم
منظومه(

ُصَور تصویر،  )صورت وصورت سیرت
)صورتها(،)ُمصّور)نّقاش(،تصّور،متصّور(
مصالحه( صلحطلبیوسازش)صلح
اِطالق( حسنوخیرمطلق)ُمطلق

طاعن، طعنه،  )طعن ناسزا و طعن
مطعون)سرزنششده((

عزیمت،اِعزام( عزمتماشا)عزم
خویشانوپیوستگان

قوافل( مهتروقافلهساالر)قافله
ُخردوکالن

مشایعت( تشییعجنازه)تشییع
رثا،مراثی)جمع مرثیهوتعزیه)مرثیه

مرثیه؛سوگنامهها((
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بدعت،ُمبدع، بدیعالّزمانفروزانفر)بدیع
ابداع(

ص ُملخَّ  )تلخیص تغییر و تلخیص
)خالصهشده((

تابع،متبوع، نقشتبعیمعطوف)تَبَعی
تبعّیت،تبعه،اتباع(

دریغوافسوس
لحن( مرغخوشالحان)َالحان

طاغی)نافرمان، طغیانوعصیان)طغیان
عاصی،معصیت( سرکش(/عصیان 

ِسّر/ اسرارالّتوحید،روضۀرضوان)َاسرار
راضی،مرضّیه( رضوان

مقّدس،  َس )قَدَّ العزیز روحَُه الٰلُّه َس قَدَّ
تقدیس،ُقّدوس(

مسلوک سلوک،  )سالک راهرو و سالک
)رفتهشده،طیشده(،ِسلک،مسالک(

مراحلسیروسلوک

محّمدملّقببهجالالّدین،مشهوربهموالنایامولوی،اوایلقرنهفتمدرشهربلخبهدنیاآمد.
محّمد،ملّقببهجاللالّدین،مشهوربهموالنایامولوی نقشهایتبعی

معطوفحرفعطفبدلاز»محمد«نهاد
بهموالنا

بدلاز»محمد«

زودباشدکهاینپسرتو،آتشدرسوختگانعالمزند.

سخنعشق،جانعاشقانرابهسوزوگدازمیآورد.
عاشقان/تناسب:آتشوسوختگان شیفتهوبیقرارکردنکسی/استعاره)مصّرحه(:سوختگان کنایه:آتشدرکسیزدن

ناگهانآفتابعشقوشمسحقیقتدربرابرشنمایانشد.

شمستبریزی استعاره)مصّرحه(:آفتابعشقوشمسحقیقت

باهمءهعلمواستادیخویشدراینایّامکهحدوداًسیوهشتسالهبود؛خدمتشمسزانوزدونوآموزگشت.

شاگردیکردندرمکتبعشقباوجودعالِمواستادبودن
علمآموزیوپذیرشاستادیآنشخص کنایه:زانوزدندربرابرکسی

علمواستادی،سیوهشتساله،زانوزدونوآموزگشت. انواع»واو«
پیوندهمپایهسازمیانوندمعطوفحرفعطف

موالناآنچناندرمعارفشمسغرقشدکهمریدانخودراازیادبُرد.

دریاییکهمیتواندرآنغرقشد. استعاره)مکنّیه(:معارف

دراینمیان،بابیتوّجهیبهمامتوهیاهویمردم،خودراباسرودنغزلهایگرموپرسوزوگدازعاشقانهسرگرممیکرد.

بیتوّجهیبهمالمتدیگراندرراهعشق
مشغولکردن حسآمیزی:غزلهایگرم/کنایه:سرگرمکردن

بهمالمتوهیاهو،غزلهایگرموپرسوزوگداز نقشهایتبعی
معطوفبهصفتصفتمعطوفبهمتّمممتّمم

را ما ی��ار بِکشید حریفان، ای رابروید گریزپا صنِم آِخ��ر آوری���د م��ن ب��ه

بازگرداندنیاریکهدوریگزیدهاست.

فراریورمنده/واجآرایی:صامت/ر/ یار/جناس:ما،پا،را)ناقص(/کنایه:گریزپا استعاره)مصّرحه(:صنم

زّرین بهانههای به شیرین، ترانههای رابه خوشلقا خوب مِه خانه، سوی بکشید

بازگرداندنیارباوعدههایدلنشین
یار/واجآرایی:تکرارصامت/خ/درمصراعدوم حسآمیزی:ترانههایشیرین/استعاره)مصّرحه(:َمه

بهترانههایشیرین،بهبهانههایزّرین/ترکیبهایوصفی:1-ترانههایشیرین2-بهانههایزّرین3-مهخوب4-مهخوشلقا

ویرگولیامکثبیندوگروه
گرجایگزین»و«باشد ا

بهمنزلءه»واو«عطفاست.

معطوف
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بیایم دگر دمی که گوید وعده به او رااگر شما او بفریبد باشد، مکر وع��ده همه

هزاروعدءهخوبانیکیوفانکند.

واجآرایی:صامتهای/د/،»/گ/،/ک/«)چونهمواجگاههستند،باهمگرفتیمشان.(

شمسناگزیردلازقونیهبرکند.

قطعامیدکردن کنایه:دلبرکندن

موالنادردمشق،پیوستهبهافغانوزاریوبیقراریشمسراازهرکویوبرزنجستوجومیکردونمییافت.

زاریکردنعاشقدردوریمعشوقوجستوجوکردناودرهرجا

برزن/»و«در»جستوجو«بخشیازخودواژه)میانوند(است. بیقراریـ معطوفها:زاریـ

همینحالتصلحویگانگیباعشقوحقیقت،اورابردباریوتحّملعظیمبخشید.

صبوریعاشق
همینحالتصلحویگانگیباعشقوحقیقت،بهاو بهاو/نقشهایدستوری »را«حرفاضافهاست:اورا

معطوفبهمضاٌفالیهنهادصفتاشاره
مضاٌفالیه

معطوفمتّمم
بهمتّمم

متّمم

بردباریوتحّملعظیمبخشید.
معطوفمفعول

بهمفعول
صفتبیانی

طعنوناسزایدشمنانراهرگزجوابتلخنمیدادوبهنرمیوُحسنُخلقآنانرابهراهراستمیآورد.

رفتارنادرستدیگرانرابانرمیومهربانیپاسخدادن

هدایتکردن حسآمیزی:جوابتلخ/کنایه:بهراهراستآوردن

بهنرمیوحسنخلق »را«درجملۀاّول،حرفاضافهبهمعنِی»به«ودرجملۀدومنشانۀمفعولاست./معطوفها:طعنوناسزاـ

راست و چّپ از میرسد عشق آواِز نفس راست؟هر که تماشا عزِم میرویم، فلک به ما

نغمۀعشقدرهمۀهستی،ساریوجاریاست./کمالبخشیعشق

تعالیوعروجمعنوی/جناس:راست همهجایجهانهستی/کنایه:بهفلکرفتن تشخیص:)آواز(عشق/مجاز:چپوراست

رااست()تام( وراست)
عزمتماشابرایچهکسیوجوددارد؟ عزمتماشاکهراست

فعلغیراسنادیمتّممنهاد

بودهایم مَلَک ی��ار ب��ودهای��م فلک به ماستما شهر آن که جمله رویم، همانجا باز

اصلانسانازعالممعناست. بازگشتبهاصل

سجعوجناس:فلکوملک)جناسناقص(/تلمیح:اشارهبهآیۀ»إّناللّهوإّناإلیِهراجعون«

کن ره��ا م��را تنها بالین، به بنه سر کنرو مبتا شبگرِد خ���راِب م��ِن ت���رِک

تقاضایعاشقبرایتنهاییوخلوت

مصّوت/ا/ ِ/ـ استراحتکردن/واجآرایی:مصّوت/ـ کنایه:سربهبالیننهادن

ترکیبهایوصفی:1-مِنخراب2-مِنشبگرد3-مِنمبتال

نباشد دوا را کان مردن، غیر است کندردی دوا را درد کاین گویم چگونه من پس

دردعشقدرمانندارد.

تضاد:دردودوا/تکرار:دردودوا/واجآرایی:صامت/د/
آنرادوانباشد:برایآندواوجودندارد؛»نباشد«دراینجافعلاسنادینیست./ایندردرادواکن. نوع»را«

نشانءهمفعولمفعولنهادمتّممحرفاضافه
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دیدم عشق کوی در پیری دوش، خواب کندر ما سوی عزم که کرد اشارتم دست با

بشارتیافتنبرایمرگورهاشدنازدنیایماّدی

1-دیشب)قق(2-شانه)غقق(،متناسببادست/تشبیه:کویعشق)اضافۀتشبیهی( جناس:کویوسوی)ناقص(/ایهامتناسب:دوش
بهمناشارتکرد. »اشارتم«کرد نقشضمیرپیوسته

متّمم

خورشیدعمرموالنانیزازاینجهانبهجهانآخرتسفرکرد.
تشبیه:خورشیدُعمر)اضافۀتشبیهی(/تشخیص:)سفرکردن(ُعمر

باشد روان من تابوت چو م��رگ، روز باشدبه جهان این درد مرا که مبر، گمان
انسانعارفازمرگوخالصشدنازجهانماّدیغمیندارد.

برایآنچیزارزشقائلبودن/واجآرایی:صامت/ر/ کنایه:دردچیزیراداشتن
برایمندرداینجهانوجوددارد)هست(. مرادرداینجهانباشد

فعلغیراسنادینهادمتّمم

دری��غ! دری��غ! مگو و مَ��ِگ��رّی من باشدب��رای آن دری��غ دراف��ت��ی، دی��و دام ب��ه
مرگافسوسوحسرتیندارد/گرفتارنفسوشیطانبودنمایۀافسوساست.

فریبشیطانراخوردن/واجآرایی:تکرارصامت/د/ کنایه:بهدامدیوافتادن
مگودریغدریغ َمگری:فعلنهیازمصدرگریستن/نقشتبعی

تکرارتبعیمفعولمفعول

نُرست؟ که زمین در فرورفت دان��ه باشدک��دام ُگمان ای��ن انسانت دان��ءه به چ��را
مرگپایانحیاتانساننیستوعالَمدیگریهموجوددارد.

هیچدانهایفرونرفت.../واجآرایی:صامت/ن/ تشبیه:دانۀانسان)اضافۀتشبیهی(/پرسشانکاری:کدامدانهفرورفت...؟
چرااینگمانبهدانۀانسانبرایتووجوددارد؟ نقشهایدستوریمصراعدوم

فعلغیراسنادیمتّمممتّممنهادقید

بیداریزمانرابامنبخوانبهفریاد/ورمردخوابوخفتی/»روسربنهبهبالین،تنهامرارهاکن«
دعوتبههشیاریوآگاهیورهاییازغفلت

آسودهباش/ سربنهبهبالین انسانرفاهطلبـ مردمزمان/تضاد:بیداریوخواب/کنایه:َمرِدخوابوخفت مجاز:زمان
تضمین:»روسربنهبهبالینتنهامرارهاکن«مصراعیاستازموالناکهاستاددکترشفیعیکدکنیآنراتضمینکردهاست.

چمنمچنینقفسنهسزایچومنخوشالحانیاست آن مرغ که رض��وان گلشن به روم
بازگشتبهاصل)انسانبهعالممعنیتعلّقداردنهبهعالمخاک(

دنیا(وگلشن پرندءهبهشتی(/تضاد:قفس) دنیا/تناسب:گلشنوچمن/تشبیه:منبهمرِغآنچمن) استعاره)مصّرحه(:قفس
رضوان،باغ،بهشت/تناسب:مرغوقفس بهشت(/مجاز:چمن رضوان)

ِاذهَباإلیفِرعوَنإنَُّهطَغی،َفقواللَُهقوالًلّینا.
بامالیمتبادشمنرفتارکردن

ُهروَحُهالعزیزبود... َسالّلٰ خواجهعبدالکریم،کهخادمخاّصشیخما،ابوسعید�َقدَّ
»ابوسعید«بدلاز»شیخما«است.

یاعبدالکریم!حکایتنویسمباش،چنانباشکهازتوحکایتکنند.
تالشبرایرسیدنبهدرجهایکهازانسانبهنیکییادکنند.
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1

پدیدآورندهقالباثر

زندگانیجاللالّدینمحّمد
مشهوربهمولوی

بدیعالّزمانفروزانفرنثر)معاصر(

سنایینظم)مثنوی(الهینامه1

عطّارنظم)مثنوی(اسرارنامه

عطّارنظم)مثنوی(منطقالطّیر

محّمدبنمنّورنثراسرارالّتوحید

درمتندرسهشتمبه»الهینامه«،»اسرارنامه«و»منطقالطّیر«وپدیدآورندگانآنهااشارهشدهاست.
نکات تاریخ ادبیاتی درس »در کوی عاشقان«2

اوایلقرن7دربلخبهدنیاآمد. محّمد ملّقب به جالل الّدین موالنا
اقامتطوالنیاودرشهرقونیهبود. دلیل شهرت او به رومی و موالنای روم

ازدانشمندانروزگاربود. محّمدبنحسینخطیبی،پدرجاللالّدینمحّمد بهاءالّدین ولد 
وقتیموالنا6،5سالهبودبهقصدسفرحجباخانوادهرهسپارشد.درنیشابورشیخفریدالّدینعطّاررامالقاتکرد. مالقات مولوی و عّطار

عطّار، کتاب اسرارنامه را به جالل الّدین هدیه دادوبهبهاءالّدینگفت:زودباشدکهاینپسرتوآتشدرسوختگانعالمزند.
ازبهاءالّدینولدخواستبهقونیهبرودودرآنجاساکنشود. پادشاه سلجوقی روم )عالءالّدین کیقباد( 

درهجدهسالگیجاللالّدینبا»گوهرخاتون«سمرقندیازدواجکردودربیستوچهارسالگیپدرش)بهاءالّدینولد(راازدستدادومجالسدرس
ووعظاورابهعهدهگرفت.هفتسالدرحلبودمشقبهتحصیلدانشومعرفتگذراند.بهقونیهبازگشتوبهتدریسعلومپرداخت.

در26جمادیاآلخرسال642ه.قواردقونیهشد.ویعارفیکاملوازمردانحقبود.ازمردمتبریزبودوبسیار شمس الّدین تبریزی
مسافرتمیکرد.بهدلیلسیروسفرهمچنینجستوجودرعالممعنابهاو»شمسپرنده«میگفتند.موالنامریدشمسمیشودو40روزبااوبه

خلوتمینشیند.
شمسبهدلیلحسادتوآزارشاگردانویارانموالنابهدمشقمیرود. رفتن شمس

فرزندموالناکهبرایبازگرداندنشمسبهدمشقمیرود.شمسپسازبازگشتبهقونیهدوبارهموردحسادتوخشمیارانو سلطان ولد
مریدانموالناقرارمیگیردودلازقونیهبرمیکند.

بعدازغیبتدومشمس،سرانجاموعاقبتکاراوواینکهچهبرسراوآمدهروشننیست.پسازشمسیعنیازسال647 سرانجام شمس
ه.قتاسالوفات)672ه.ق(موالنابهنشرمعارفالهیمشغولبود.

ازشاگردانویاراننزدیکموالنا شیخ صالح الّدین زرکوب
ازشاگردانموالناکهانگیزءهسرودنکتابمثنویمعنویشد. حسام الّدین َچلَپی

ویازموالناخواستکتابیبهطرزالهی نامءه سنایییامنطق الّطیر عّطاربهنظمآورد.
ازشاعرانوهمروزگارانموالنابودندکهظاهراًباموالنامالقاتداشتهاند. سعدی و فخرالّدین عراقی

موالناروزیکشنبه5جمادیاآلخرسال672ه.قوفاتیافت.

1.»الهینامه«نامدیگراثرسنایی،»حدیقةالحقیقةوشریعةالطریقة«استکهدرمتنکتاببانام»الهینامه«ازآنیادشدهاست.یادتانباشدکهعطّارهمیکاثربانام»الهینامه«دارد.
2.توّجهداشتهباشیدکهدانستناینمطالبمیتواندمفیدواقعشود؛اّماالزمنیستکهجزءبهجزءآنراحفظکنید.
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آیندهآجل
عجله کننده، شتابان، فوری، اکنون و حالعاجل
ماه نهم از سال شمسی، آتشآذر
نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم )ع(آزر
اذیت و شکنجهآزار
از ماه های رومی، تقریباً معادِل فروردین ماهآذار
جمع تَبَع و تابع؛ پیروانَاتباع
جمع طبع؛ سرشت ها، ذات هااطباع
زمان، هنگام مرگاجل
شتافتنَعَجل
جمع حال؛ حاالت، اوضاعاحوال
جمع هول؛ ترس، بیماهوال
پی، پایه، بنیاناساس
اسباب و لوازماثاث
گرفتار، زندانیاسیر
اثیر

عسیر
عصیر

کرءه آتش که باالی کرءه هوا است.
دشوار

شیره و افشره
جمع ِشبه و َشبَه؛ مانندها، همانندانَاشباه
جمع َشبَح؛ سایه ها، سیاهی ها، کالبدهاَاشباح
جمع قول؛ سخنانَاقوال
جمع غول؛ غول هاَاغوال
لغوکردن، باطل کردنالغا
آموختن، افکندن، رساندنالقا

نسبت داشتنانتساب
منصوب شدن، گماشته شدنانتصاب

وقت، هنگامَاوان
میانه سال، پاسبانَعوان
سستی، کوتاهی کردناهمال
باربردنِاحمال
به هم پیوستن، پیوندائتالف
علف خوردِن چارپایاناعتالف

یم، دریابحر
برای، جهِتبهِر

برتری، سرآمد بودنبراعت
بیزاری، دوری ُجستن، پاک بودنبرائت
قرار بده، اجازه بده، رها کنبگذار
به جا آور، ادا کن، بپرداز، بیان کنبگزار
اثرپذیری، اندوهتأثّر
تعّثر
تعّسر

لغزش
سخت شدن، دشواری

درنگ، اندیشه کردن، تفّکرتأّمل
به کار پرداختن، رنج بردن در کارتعّمل

از هم گشودن، تجزیه و بررسیتحلیل
ه گفتنتهلیل ال الهَ إاّل الّلٰ
واگذاری، برگردانیدن، انتقالتحویل
ترساندنتهویل
نام شعرِی شاعر، رهاییتخلّص
ربودن، دزدیدنتخلّس
شتاب کردن، عجلهتعجیل
مهلت دادن، مقابل تعجیلتأجیل
آموختنتعلّم
دردمندیتأّلم

عوض کردنتعویض
به تعویذ چشم زخم،  رفع  برای  که  دعایی  بازوبند، 

بازو ببندند.
دست به دامان  شدن، نزدیکی ُجستنتوّسل
وصول، رسیدنتوّصل
ترساندنتهدید
حّد و مرز تعیین کردنتحدید

میوه، بَر، نتیجهثمر
قّصه و افسانهَسَمر
پایین رفتن سطح آب دریا، مقابل َمّدَجزر
ریشه و اصل عددَجذر

کشاورزحارث
نگهبانحارس
پرهیز، دوری و احتیاطَحَذر
حاضربودن،  بودن در جایی، مقابِل سفرَحَضر
جنگ و نزاعحرب
گریختنَهرب
 نگهبانان، پاسبان ها؛ در فارسی، مفرد نیز به کار َحَرس

می رود پاسبان
َحَرث
َهَرس

کِشت و کشاورزی
بریدن شاخ و برگ های زاید

دوراندیشی، احتیاط، هوشیاریَحزم
هضم
هزم

تحلیل و گوارش غذا
شکست و گریختن

محاصره کردن، شمردنحصر
افسوس و دریغحسر

پستی، فرود، نشیبحضیض
بهره ورحظیظ
مرد و زن سیاه چشمحور
خورشید، خورهور

ناحیه، مرکز تحصیل علوم دینیحوزه
حوض کوچک، آبریزگاهحوضه
زیستن و زندگیحیات

فضای بدون سقِف خانه، محوطّهحیاط

:
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برخاستن، بر پا شدن، به وجود آمدنخاستن
طلبیدن، میل و اراده، تقاضاکردنخواستن

رئیس، بزرِگ ایل و قبیله، خانهخان
سفره، خوردنی، بن مضارع از »خواندن«خوان
کوچک، ناچیز، ریزُخرد
فروبرد، بلعیدخورد
پست، حقیر و بی مقدار، فرومایه، زبونخوار
هر چیز نوک تیز، تیِغ درخت و گلخار

اراده کرد، اراده، تقاضاخواست
میان خاست از  ظاهر شد،  آمد،  وجود  به  بلند شد، 

رفت
خود، خویشاوندخویش
 ابزار شخم زنِی زمین ) گاوآهن(، نوعی پارچهخیش

از جنس کتان
خوار، زبونذلیل
گمراهضلیل
صاحب، داراذی
سمت و سو، فعل امر و بن مضارع از زیستن، زی

شکل و وضع و لباس، معادل »در نظرِ«
منسوب به ری، اهِل ریرازی
خشنود و خرسندراضی
طریق، قاعده، َمقام )در اصطالح موسیقی(راه
شادمانی، شرابراح

میل و اراده، خواسترغبت
مراقبت، نگهبانیرقبت
حریف، نگهبانرقیب
رغبت کننده، حریص و آزمندرغیب
پیر سفیدموی، نام پدر رستمزال
گمراهضال
جراحتزخم
ضخیم، ستبر، تناورضخم
کشت و زراعتَزرع
واحدی برای طول، متر، گزَذرع
نگاِه خیره و ثابتُزل
خواری، پستی، مقابل عّزُذّل

هنگام، عهد و دورانزمان
پذیرفتن، ضمانت و تعّهدضمان
ارض، خاک، سرزمین، مقابل آسمانزمین
ضامن، کفیل، پایبند، به عهده گیرندءه غرامتضمین

مقابِل مرد، بن مضارِع »زدن«زن
گمان، پندارَظن
َسم، مجازاً قهر و خشم، شکوفهَزهر
پشتَظهر
چارپا، حیواِن بارکش، بهیمهستور
جمع سطر، خطوطسطور
بند، مانعسد
عدِد 100صد

تخت، اورنگسریر
روی صریر بر  نوشتن  هنگام  به  قلم  صدای  فریاد، 

کاغذ
جابه جایی، رفتن، کوچ، مقابِل حََضرَسَفر
نام ماه دوم از سال قمریَصَفر
نوعی درخت گل، یاسمنسمن
بها، قیمتثََمن

چاق، فربهسمین
گران بهاثمین
نور، روشناییَسنا
مدح و ستایش، آفرین، تمجیدثنا

جشن، بزم و ضیافتسور
شاخ و جز آن که در آن دمند تا آواز برآید، صور

بوق و شیپور
جمع سورهُسَور
جمع صورت؛ نقوش، اَشکالُصَور

سورءه قرآنسوَرت
شکل، ظاهرصورت
شمشیرسیف
تابستانصیف
سایه، سیاهی، کالبدَشبَح
شباهت و همانندیَشبَه

عدد 60شصت
انگشت بزرگ و پهِن دست یا پا، انگشترمانندی َشست

از جنس استخوان که در وقت کمانداری، زِه 
کمان را با آن می گرفتند، قاّلب ماهیگیری

بادی که از طرف شمال شرقی وزد، باد بهاریصبا
نام سرزمینی که بلقیس ملکءه آن بود.سبا

خوب رویی، جمال، زیباییصباحت
شناکردنسباحت
بانگ و فریاد، آوازصفیر
فرستادهسفیر
درست، پسندیده، صالح، مصلحت، مقابِل خطاصواب
مزد و پاداشثواب
ظاهریصوری
گل سرخسوری
پیوستن، ضمیمه شدنَضّم
نکوهش و سرزنش، مقابل مدحَذّم

جمع ضمیمه؛ پیوست هاضمایم
جمع ذمیمه؛ زشتی ها و نکوهیده هاذمایم
همراه شده، پیوستضمیمه
زشت، نکوهیدهذمیمه
جمع ضیعت؛ زمین زراعتیِضیاع
نور، روشنیضیاء
 سقف خمیده و محّدب، فرد و یگانه و بی همتا،طاق

ایوان، مجازاً خمیدگی و قوس
نام درختچه ای کویری تاق
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به طور مناجات  برای  )ع(  موسی  که  کوهی  نام 
آن جا می رفت.

 نوعی دام و تله برای صید ماهی و پرندگان، گردش،تور
سیر و مسافرت

گِل، خاکطین
انجیرتین

عاری
عاری

فاقد، خالی و برهنه، بدوِن
یک عار، یک ننگ

بلهآری
بلند، واال، برتر، شریفعالی
نام مبحثی در علم شیمی، منسوب به آلت، آلی

هر جسمی که اجزا و آالت متعّدد دارد.
عرضه، نشان دادن، بیان  مطلبی با ادب و احترامعرض
ارض
ارز

زمین
ارزش، قدر، پول خارجی

اراده، قصد، نّیتعزم
استخوانَعْظم
بزرگعظیم
قصد انجام کاری را  کردن، کوشیدنعزیم
پرچم، درفش، بیرقَعلَم
درد و رنج، اندوهَاَلم

بسیار داناعلیم
دردناکالیم

بنا، ساختمانعمارت
فرمانرواییِامارت
رفتار، کردار، شغلَعَمل
آرزو، امیدَاَمل
معیار، خالصعیار
از ماه های رومی معادل خردادماهایار

دورشدن از شهر و خانه، تنهایی، بیگانگیغربت
نزدیکی، نزدیکی در مکان و منزلت، خویشیقربت
عجیب، ناآشنا، دورافتادهغریب
نزدیک، آشناقریب
آسودهفارغ
جداکنندهفارق
واجب، الزم و ضروریَفرض
جداکردنَفرز

فراخ شدن جای، وسعت، گشایشفساحت
شیوایی سخن، روانِی کالمفصاحت

میدان و عرصه، زمیِن وسیع، گسترهفضا
بن مضارع از مصدر »افزودن«فزا

تواناقادر
خائن، مّکار و بی وفاغادر
قضاوت کننده، داور، حاکمقاضی
جنگجو، معرکه گیر، بندباز1غازی

1. ضرب المثِل »پیش غازی و معّلق بازی« را اغلب به اشتباه و با امالی »قاضی« 
می نویسند. شما حواّستان باشد.

شکل و پیکره، جسم و تنقالب
چیره و مسلّط، پیروز، اغلب و بیشترغالب
ارزش، اندازهقَْدر
خیانت، مکر، بی وفاییَغْدر

خویشی، نزدیکیقرابت
دوری، غیرآشنا  بودن چیزی، شگفتیغرابت
تقدیر و حکم الهی، قضاوت و داوریقضا
غزا
غذا

جنگ و پیکار
طعام و خوراک

نیرومند، تواناقوی
گمراه، سرگردانَغوی
سنجش و مقایسه، استداللقیاس
فریادرس، فریادرسیغیاث
عبور، گذشتنگذار
گزارنده، اداکننده، رساننده، به جاآورنده )گزار، گزار

بن مضارع از گزاردن به معنی »اداکردن و به 
جا آوردن« است.(

رهاکردن، گذاردن ) گذاشتن( اجازه دادن،  قراردادن،  و  نهادن 
ترک گفتن، وضع کردن، بنانهادن

رساندن، گزاردن اجراکردن،  اداکردن،  آوردن،  جا  به 
پرداختن

خوگرفته، مأنوسمألوف
پرورده، چاق و فَربهمعلوف
می شود، مأمور منصوب  کاری  انجام  برای  که  آن  

گماشته، فرمانبر، پاسبان
آبادشده، آبادمعمور
بازگشت، جای بازگشتمآب
عیب، جای عیبمعاب

افتخار، سرافرازیُمباهات
جمع ُمباح؛ کارهای مباح و مشروعُمباحات
اندوهگین، آزرده خاطرمتأثّر
متعّسر
متعّثر

دشوار
لغزنده، لغزش یابنده

طاق درون مسجد که به طرف قبله است، قبله محراب
و محّل عبادت، جای ایستادِن پیش نماز و امام

نوادگان مهراب از  که  شاهنامه  در  کابل  پادشاه  نام 
ضّحاک بود، پدِر رودابه )مادر رستم(

خواری، ذلیلی، فرومایگیَمذّلت
لغزش، لغزشگاهَمزّلت
دیده شده، قابِل رؤیتمرئی
رعایت شدهمرعی
پسندیده، مورد رضایتمرضّی
منسوب به مرزمرزی
زیارتگاه، گور و قبرمزار
جمع مضّرت؛ ضرر و زیانمضاّر

آزاد و غیروابستهمستقّل
زمیِن غّله خیزمستغّل
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پوشیده، پنهان، محجوبمستور
نوشته شدهمسطور
سلب شده، ربودهمسلوب
به صلیب کشیده شدهمصلوب
چاپ شده و به طبع رسیده، خوشایند و دلخواهمطبوع
پیروی شدهمتبوع
عمل شده، رسم و رایج شدهمعمول
آرزو شده، آرزو، آرمانمأمول
یاریمعونت
هزینه، رنجمئونت
شکست خوردهمغلوب
واژگون، دگرگون، برگردانیدهمقلوب
پراکنده، به نثر نوشته شدهمنثور
یاری شده، پیروزمنصور
نسبت داده شده، مربوط، وابستهمنسوب
نصب شده، به شغلی گماشته شدهمنصوب

»متن نثر اصطالح  در  پراکنده کردن،  پراکنده، 
غیرمنظوم«

یاری، فتح و پیروزینصر
سهم و بهرهنصیب
با اصل و نسب، خویشاوندنسیب
مثل و مانند، همتانظیر
ترساننده، بیم دهندهنذیر
شکستن، شکستن عهد و پیمان، باطل کردننقض
نیکو، زیبا، خوش، دلکش، بدیعنغز

جمع ناحیه؛ اطرافنواحی
جمع نهی و ناهیه؛ نهی شده هانواهی
هدایت کننده، راهنماهادی
سرودخوان، آوازخوانحادی
هضم کنندههاضم
محتاط، دوراندیش، هوشیارحازم
ترسناکهایل
مانع، َسدحایل
ترس و هراس، وحشت، ترس آورهول
قّوه و قدرت، پیرامونحول



577577

آوازششدانگ: آوازی که از جهت اوج گرفتن، باالترین درجه را دارد.
بوق: نوعی از شیپور، نای و نفیر

پرده: در اصطالح موسیقی یعنی آهنگ و نغمه های مرّتب
چنگ: نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد.

شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای از دستگاه شور
مطربی: عمل و شغل مطرب )مطرب: کسی که نواختن ساز و خواندن 

آواز را پیشءه خود سازد.(
نای: نی

نفیر: بوق یا شیپوری که از شاخ حیوانات ساخته می شد، گوشه ای در 
دستگاه همایون

اَبدال: مردان کامل
استغنا: بی نیازی؛ در اصطالح، بی نیازی سالک از هر چیز جز خدا

اشتیاق: میل قلب است به دیدار محبوب، مقصود از آن در کالم موالنا 
کشش روِح انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت 

هستی است.
بدحاالن: کسانی که سیر و سلوک آن ها به سوی حق ُکند است.
بیخودی: بی هوشی، حالت ازخودرستگی و به معشوق پیوستن

تجرید: در لغت به معنای تنهایی گزیدن؛ ترک گناهان و اعراض از امور 
دنیوی و تقّرب به خداوند؛ در اصطالح تصّوف، خالی شدن قلب سالک 

از آن چه جز خداست.
نفسانی  از خواهش  تصّوف: صوفی شدن، پشمینه پوشی؛ در اصطالح 

پاک شدن و اشیای عالم را مظهر حق دانستن
تفرید: دل خود را متوّجه حق کردن، دل از عالیق بریدن و خواست 
خدا،  یگانه دانستن  و  فردشمردن  کردن،  ازلی  خواست  فدای  را  خود 
تفرید را عطّار در معنی گم شدن عارف در معروف به کار می برد؛ یعنی 
وقتی که در توحید غرق شد، آگاهی از این گمشدگی را گم کند و به 

فراموشی سپارد.
الهی  ذات  تجرید  تصّوف،  اصطالح  در  یگانه دانستن؛  را  خدا  توحید: 

است از آن چه فهم آدمی تصّور کند.
حیرت: سرگشتگی و سرگردانی، تعّجب؛ در اصطالح تصّوف، امر و حالتی 

است که هنگام تأّمل و حضور و تفّکر بر قلب عارفان وارد می شود.
خانقاه: محّلی که درویشان و مرشدان در آن گرد می آیند.

خوشحاالن: رهروان راه حق که از سیر به سوی حق شادمان اند.
سالک: روندءه راه حق، رهرو

ِسّر: باطن، قلب
سروش: فرشتءه پیام آور، پیام آور

شیخ: پیرِ طریقت، مرشد )مشایخ: جمع مشیخه؛ پیران و مرشدان(
صاحبدل: عارف، آگاه

صاحبدلق: خرقه پوش، صوفی
طلب: از مراحل سیر و سلوک که در آن سالک در پی یافتن حق و 

حقیقت است.
عاکفان: جمع عاکف؛ کسانی که در مّدتی معّین در مسجد بمانند و 

به عبادت پردازند. 
و  نیستی سالک  و  الّلٰه  فی  فنای  اصطالح سالکان،  در  و  درویشی  فقر: 

بیرون آمدن از صفات خود است و این نهایت سیر و مرتبءه کامالن است.
فنا: نیست شدن و در اصطالح، از بین رفتن اوصاف ناپسند است.

بر  یقین  و  حق  به  بنده  توّجه  کمال  عرفانی،  اصطالح  در  مراقبت: 
این که خداوند در همءه احوال، عالِم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از 

توّجه به غیرِ حق.
مرشد: آن که مراحل سیر و سلوک را پشت سر گذاشته و سالکان را 

راهنمایی و هدایت می کند، ُمراد، پیر، مقابِل ُمرید و سالک
مرید: ارادتمند، پیرو، سرسپرده به پیر و مرشد، سالک، مقابِل مراد و مرشد
مغان: موبدان زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی، عارفان کامل و مرشد را گویند.

مکاشفت: کشف کردن و آشکارساختن؛ در اصطالح عرفانی، پی بردن 
به حقایق است.

هّمت: اراده و عزم قوی، خواست؛ در اصطالح عرفانی توّجه و قصد قلبی 
با جمیع قوای روحانی به جانب حق برای حصول کمال خود یا دیگری.

اَبَرش: اسبی که دارای پوست خال دار یا رنگ به رنگ )به ویژه سرخ و 
سفید( است.
استر: قاطر
بارگی: اسب

باره: اسب
تازی: اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک

توسن: اسب سرکش
سمند: اسبی که رنگش مایل به زردی باشد، زرده، مطلق اسب

کَُرند: اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد.
کَُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه

کََهر: اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است.
مَرکب: اسب، آن چه بر آن سوار شوند.

نَونَد: اسب، اسب تندرو
هَیون: شتر، به ویژه شتر قوی هیکل و درشت اندام

باز: پرنده ای شکاری، شاهین
بط: مرغابی

بوم: جغد، بوف
چلچله: پرستو

عندلیب: بلبل، هزاردستان
کبک: پرنده ای وحشی با دم کوتاه و پرهایی به رنگ خاکی که زیبایی 

راه رفتنش َمثَل است.
کبکدری:کبک دّره ای، گونه ای از کبک

کرکس: پرنده ای از ردءه الشخورها
را  »حق«  کلمءه  گویی  آوازخواندن  هنگام  که  جغد  نوعی  حق:  مرغ

تکرار می کند.
در  درشت.  نسبتاً  جثّه ای  دارای  شکاریان،  راستءه  از  پرنده ای  هما: 
زبان پهلوی به معنی فرخنده است و به همین دلیل نماد سعادت 

به شمار می آید.

اژیدهاک: اژدها
اسد: شیر

َدد: جانوران دّرنده، مانند شیر و پلنگ و گرگ
رستءه  جزء  که  سگان  تیرءه  از  است  پستانداری  جانور  ُشغال: 

گوشت خواران است.
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غضنفر: شیر
غوک: قورباغه

مارغاشیه: ماری بسیار خطرناک در دوزخ
هژبر: شیر

یوز: یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک تر از پلنگ که با آن به شکار 
آهو و مانند آن می روند.
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طلب دیدار یار
به  وابسته  آن ها  هستند.  خود  یار  دیدار  طالب  همیشه  عاشقان   

عشق اند. حّتی به یک توّجه و یک نگاه قانع هستند:1
آرزوس��ت گلستانم  و  ب��اغ  ک��ه  رخ   بنمای 

ب��گ��ش��ای ل��ب ک��ه ق��ن��د ف���راوان���م آرزوس����ت

زّری��ن بهانه های  ب��ه  شیرین  ت��ران��ه ه��ای   ب��ه 
را خ��وش ل��ق��ا  خ���وب  م��ه  خ��ان��ه  س���وی  بکشید 

صبحگاهی نسیم  که  امیدم  این  در  شب   همه 
ب���ه پ���ی���ام آش���ن���ای���ی ب����ن����وازد آش���ن���ا را

عشق بازی کار  است  تعطیل  می گویند   بی  تو 
دارد؟ آدی��ن��ه  و  شنبه  از  خبر  ک��ی  اّم��ا  عشق 

وفاداری در عشق 
 یک عاشق واقعی، همیشه به آرمان خود یعنی عشق، وفادار است. 

هم چنین خواهان وفاداری یار خود است: 
پیمان نگسلد  معشوق  ک��ه  ه��واس��ت   گ��رت 

دارد ن��گ��ه  ت���ا  رش���ت���ه  س���ر  دار  ن���گ���اه 

ی��اری آن  ف���دای  ج��ان��م  و  دل  و  زر  و   س��ر 
دارد ن��گ��ه  وف���ا  و  م��ه��ر  ص��ح��ب��ت  ح���ّق  ک���ه 

ج���دای���ی ک����ن  ع���ش���ق  ز   گ���وی���ن���د 
ای�������ن ن���ی���س���ت ط����ری����ق آش���ن���ای���ی

 پ����������روردءه ع���ش���ق ش�����د س��رش��ت��م
ج�����ز ع����ش����ق م�����ب�����اد س���رن���وش���ت���م

پ��اک؟ ک��ن��ی  ک��ی  م��ه��رش  ز  دل   بگفتا 
در خ��اک ب��اش��م خ��ف��ت��ه  ک��ه  آن گ����ه  ب��گ��ف��ت 

گفتم: نشسته«  مهری  روزگ���اران  »به   گفتی: 
»ب��ی��رون ن��م��ی ت��وان ک��رد ح��ّت��ی ب��ه روزگ����اران«

پاکبازی عاشق
 عاشق هر چه دارد از جان و مال و ... در راه عشق می بازد:

 ک����ز ع���ش���ق ب����ه غ���ای���ت���ی رس���ان���م
ک������او م����انَ����د اگ����رچ����ه م����ن ن��م��ان��م

ج��ای ب���ر  ه��س��ت  آن چ����ه  م���ن  ع��م��ر   از 
اف�����زای ل��ی��ل��ی  ع���م���ر  ب����ه  و  ب���س���ت���ان 

 در عشق قدم نهادن کسی را مسّلم شود که با خود نباشد و ترک خود 
بکند و خود را ایثار عشق کند.

نیست ج��ان  کِ��ش  نهد  ق��دم  کسی  عشق   در 
نیست س��ام��ان  در  ع��ش��ق  ب��ه  ب���ودن  ج���ان  ب��ا 

گذاشتم ره  اّول  داشتم  آن چ��ه  هر  که   من 
ح��ال ب���رای چ��ون ت��وی��ی اگ��ر ک��ه الی��ق��م بگو

1- هر جا که مفهوم یا عنوان، نیاز به توضیح داشته است، از عالمت  برای توضیح آن 
استفاده کرده ایم.

حریف نخواهد  جفت  عشق،  است   طاق پذیر 

ب��ر نَ��َم��ط ع��ش��ق اگ���ر پ���ای ن��ه��ی ط���اق نِ��هْ

یکرنگی س��ر  ک��س  ه��ر  دارد  فنا  اه��ل   ب��ا 
خندد س��ر  رف��ت��ن  از  شمع  رن��گ  ب��ه  ک��ه  ب��ای��د 

فنا ک��ز خ��ود ش��د  ی��اف��ت  ک��س  آن   وص��ل��ت 
م���ردان���ه ای است ز خ���ود،  ف��ان��ی ش��د  ه��ر ک��ه 

عاشق حقیقی با فناساختن وجود مادی به تعالی می رسد.
 در قمار عشق همیشه عاشق برنده است و به آن چه که می خواهد 

می رسد.
مبر گ��م��ان  ش��و  خ��دا  بحر  غ��ری��ق  دم   ی��ک 

ک��ز آب ه��ف��ت ب��ح��ر ب��ه ی��ک م���وی ت��ر ش��وی
ب��ن��ی��اد ه��س��ت��ی ت��و چ��و زی���ر و زب���ر ش��ود

ش��وی زب���ر  و  زی���ر  ک��ه  ه��ی��چ  م����دار  دل  در 
رازداری عاشقانه

 عاشق باید رازدار باشد و هر آن چه  از عشق و دشواری های آن پیش 
می آید لب به شکایت نگشاید.

بیاموز پ��روان��ه  ز  عشق  س��ح��ر،  م��رغ   ای 
نیامد آواز  و  ش��د  ج���ان  را  س��وخ��ت��ه  ک���ان 

 شیخ گفت: »ای درویش، ما موشی در حّقه به تو دادیم، تو پنهان 
خواهی  نگاه  چگونه  بگوییم،  تو  به  را  خدای  سّر  داشت؛  نتوانستی 

داشت؟«
عشق ف���رط  از  م��ن  ج���ان  س��وخ��ت   م��گ��و 

اّول���ی���ن ش���رط عشق خ��م��وش��ی اس���ت ه���ان، 

 ع���اش���ق���ان ُک���ش���ت���گ���اِن م��ع��ش��وق ان��د
آواز ُک����ش����ت����گ����ان  ز  ب����رن����ی����ای����د 

ب��ی خ��ب��ران ان��د طلبش  در  ُم��ّدع��ی��ان   ای��ن 
ب��ازن��ی��ام��د ک��ه خ��ب��ر ش���د، خ��ب��ری  را  ک���ان 

حال عاشق را تنها عاشق درک می کند.
  عاشق باید رازدار باشد و اگر بخواهد از راز عشق بگوید باید با کسی 

گفت وگو کند که همدرد و محرم راز عشق باشد نه با اغیار:
دوست حضرت  به  مگر  نگویم  دوست   حدیث 

دارد ن���گ���ه  آش���ن���ا  س���خ���ن  آش���ن���ا  ک����ه 

نیست ب��ی ه��وش  ج��ز  ه���وش  ای���ن   م��ح��رم 
نیست گ���وش  ج���ز  م��ش��ت��ری  را  زب����ان  م���ر 

ف��راق از  ش��رح��ه ش��رح��ه  خ��واه��م   س��ی��ن��ه 
اش���ت���ی���اق درد  ش������رح  ب���گ���وی���م  ت����ا 

 درن���ی���اب���د ح����ال پ��خ��ت��ه ه��ی��چ خ��ام
پ����س س���خ���ن ک����وت����اه ب���ای���د وال����ّس����الم

من ی���ار  ش��د  خ���ود  ظ���ّن  از  ک��س��ی   ه��ر 
م��ن اس�������رار  ن��ج��س��ت  م����ن  درون  از 
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هرگاه از یک تشبیه فقط »مشّبهٌ به« یا »مشّبه  یکی از ویژگی های 
مشّبهٌ به« باقی بماند، استعاره پدید می آید. پس استعاره دو نوع است:

 مصّرحه )فقط مشّبهٌ به تشبیه باقی می ماند.(
 مکنّیه )مشّبه  یکی از لوازم یا ویژگی های مشّبهٌ به باقی می ماند.(

 وقتی از یک تشبیه فقط »مشبّهٌ به« می ماند1:
خ��راب؟ دل  ُملِک  نشود  کجا  م��ی روی   چ��ون 

چشم ن�����اوداِن  از  م����ی رود  رود  ک��ه  را  م��ا 
در این بیت »رود« استعاره از اشک  فراوان است، زیرا تنها عضو باقی مانده 

از یک تشبیه است:
اشک من در فراوانی مانند رود است.

در  البّته  می گویند.  مصّرحه«  »استعارءه  اصطالحاً  استعاره،  نوع  این  به 
بدانید  نیازی نیست اسم کامل آن را  انسانی،  از علوم  رشته های غیر 

همین که تشخیص دادید استعاره است، کافی است.
به نمونء دیگر توجه کنید:

است ناَمحرم  حیا  ش��رِع  در  عکس  من!   قبلءه 
مکن! خ��ود  ج��ل��وه گ��اه  ه��م  را  آیینه  خ��ل��وِت 

»قبله« استعاره از معشوق است، در ابتدا در ذهن شاعر چنین تشبیهی 
شکل گرفته:

معشوق من برای من همانند قبله ارزشمند و پرستیدنی است. سپس 
شاعر همء ارکان تشبیه به جز مشّبهٌ به را حذف کرده است.

 استعاره نیز همانند اغلب آرایه ها نیاز به تمرین و 
ممارست زیاد دارد. اّما در این بخش می خواهیم شما را با استعاره های 
است که حفظ کردن  کنیم. طبیعی  آشنا  آزمون ها  پرکاربرد  و  مشهور 
این واژه ها چندان کمکی به شما نمی کند، بلکه با دیدن این واژه ها در 
بیت، فقط باید کمی مکث کنید و بررسی استعاره را شروع کنید؛ زیرا 
امکان دارد این واژه ها در معنی حقیقی خود به کار رفته باشند و معنِی 

استعاری نداشته باشند:
آتش  عشق2

است م��ن  سینء  در  ک��ه  نهفته  آت��ش  زی��ن 
گرفت آسمان  در  که  اس��ت  شعله ای  خورشید 

آفتاب/ خورشید  چهرءه معشوق
ب�����ه زی������ر س����ای����ء زل������ف س��ی��اه��ت

یافت م��ی ت��وان  رخ��ش��ان  خ��ورش��ی��د  ب��ه ش��ب 
آفتاب/ خورشید  معشوق

ان��درون��م م��ی ج��وش��د  خ��وب��ان  آف��ت��اب  ای 
عنایت س��ای��ء  در  ب��گ��ن��ج��ان  س��اع��ت��م  ی���ک 

1. البّته تعریف دیگری نیز از این استعاره داده اند: »هرگاه یک واژه به عّلت مشابهت با واژءه 
دیگر، به جای آن به کار رود، مثالً وقتی می گوییم: »شیر سیستان با تیر درخت گز، اسفندیار 
را از پای درآورد«. »شیر« استعاره از رستم است، زیرا در نظر گوینده شیر و رستم بسیار 

شبیه هم هستند، پس به جای رستم می تواند واژءه شیر را به کار ببرد.
2. توّجه داشته باشید که ما معنی استعاری رایج تر را می آوریم و این طور نیست که مثالً 
»آتش« هر جا استعاره باشد حتماً استعاره از عشق است، امکان دارد آتش استعاره از هجران، 
ضرر و زیان، بیماری و ... باشد. فقط از طریق معنی کردن جمله می توان فهمید کلمه در 

کدام معنی استعاری به کار رفته است.

آهو/ غزال  معشوق
نگشت رام  من  به  که  وحشی  آه��وی  ب��دان  جز 

نبود رام  ک��س��م  ه��ی��چ  ب��ا  وح���ش���ت زده  دل 
آهو  چشم معشوق

بینند را  ت���و  پ��ل��ن��گ اف��ک��ن  آه�����وان  چ���و 
نرمند وح��ش��ی��ان  ت��و  از  َروی،  صید  ب��ه  اگ��ر 

بادام  چشم
چشمی گوشء  سویم  به  دارد  من  بهشتی روی 

بادامی گ��ردی��ده  قسمتم  جّنت  نعمت های  ز 
بُت/ صنم  معشوق/ زیبارو

ت��ا چ��ی��ن س��ر زل���ف ب��ت��ان ش��د وط���ن دل
خاست وط���ن  ح���ّب  گ���ذر  از  س��ف��رش  ع���زم 

پسته  دهان
غنچه زن���د  دم  ت���و  ت��ن��گ  پ��س��ت��ءه  ز  اگ���ر 

ب��درد ده���ن  َدَم����ش  در  ب���اد ص��ب��ا،  ن��س��ی��م 
جادو  چشم

ت���و گ��وی��ی ک���ه ص���د ف��ت��ن��ه ب���ی���دار شد
بخاست م��س��ت��ی  خ����واب  از  ج���ادوی���ش  چ��و 
چشمء نوش/ چشمء حیات/ آب زندگانی  لب یا دهان معشوق

دم هر  زندگی  ک��آب  گِلی  و  آب  چه  خ��ود  تو 
م��ی گ��ردد آب  ت���و  ن���وش  چ��ش��م��ءه  ش����رم  ز 

دام  عشق
ن��ه ت��ن��ه��ا ب���ه دام�������ش م��ن��م پ��ای ب��ن��د

ب���ه ه���ر ت����ار م���وی���ش دل����ی م��ب��ت��الس��ت
ُدر/ مروارید/ لؤلؤ/ گوهر  دندان

داری ده���ان  در  م��ن��ظ��وم  ل��ؤل��ؤ  َرس��ت��ه  دو 
ع���ب���ارت ل���ب ش��ی��ری��ن چ���و ل��ؤل��ؤ م��ن��ث��ور

ُدر/ مروارید/ لؤلؤ/ گوهر  اشک
دام��ن ک��ش��ان در  ز  ب��ازآی��د  ک��ه  آن  ام��ی��د  ب��ر 

کشد گوهر  شبی  ه��ر  دام��ن  ب��ه  چشمم  م��ردم 
ُدر/ مروارید/ لؤلؤ/ گوهر  سخن ارزشمند

لعل ُح��ّق��ء  از  گهر  بفشانی  بگویی  چ��ون 
ب��ن��م��ای��ی ز ِش��ک��ر م��رواری��د چ���ون ب��خ��ن��دی 

دریا  عشق
مقصود گوهر  بردم  که  گفتم  می شدم  عاشق  چو 

دارد خون فشان  موج  چه  دری��ا  این  که  ندانستم 
چرخ  آسمان

چ��رخ گ��ی��ت��ی ف��روز  رخ  آت��ش��ی��ن  خ��ورش��ی��د 
ماست گ��ی��ت��ی ن��م��ای  خ��اط��ر  ج���ام  ز  عکسی 

زندان/ چاه/ دام  دنیا
بینی آن  و  این  فریب  زن��دان  این  در  کی  تا  دال 

بینی جهان  تا  آ  ب��رون  ظلمانی  چ��اه  زی��ن  یکی 
سرو  معشوق 

حقیقتاً(  ( راستی  وگرنه  آزادم  سرو  آن  بندءه 
زاد آزاد  را  ب��ن��ده  ع��ال��م  ز  ف��ط��رت  م����ادر 
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سمن ) گل یاسمن(  چهرءه معشوق 
افتاد س��م��ن س��ا1  زل��ف  آن  خ��م  در  دل��م  ت��ا 

اف��ت��اد پ��ا  در  ت��و  زل���ف  س��ر  همچو  م��ن  ک���ار 
سنبل  زلف

ه��ن��وزت ن��رگ��س ان���در ع��ی��ن خ���واب اس��ت
ان����در پ��ی��چ و ت���اب اس��ت ه���ن���وزت س��ن��ب��ل 

سیالب/ رود/ دریا/ جوی  اشک فراوان
ت���وام آب������دار  ل��ع��ل  آن  ت��ش��ن��ء  ه���ن���وز 

سیالب�ـی ب��رگ��ذش��ت  س��ر  ز  ارچ���ه  چشمم  ز 
سیم/ نقره  اشک

چشم گوشء  به  پ��ری،  همچون  رخ  آن  ی��اد  به 
خ��واب ش��ّک��ر  ب��رف��ت��ه  و  م���ذاب  س��ی��م  نشسته 

شب  زلف سیاه
نقاب ش��ب  ت��ی��ره  از  را  م���اه  ک����رده  ای 

در ش��ب ف��ک��ن��ده چ��ی��ن، ب��ر م��ه ف��ک��ن��ده ت��اب
ِشکر  لب

را بیمار  ای��ن  که  گ��و،  حدیثی  ما  با  لب  زی��ر 
است ِش��ّک��ر  زان  شربتی  ک���آرزوی  ش��د  م��ّدت��ی 

ِشکر  سخن ارزشمند
کس آن  نمی خرند  قندش  ن��ی  ی��ک  ب��ه  چ��را 

قلمی ن��ی  از  ِش��ک��راف��ش��ان��ی  ص��د  ک���رد  ک��ه 
صنوبر/ شاخء صنوبر  معشوق

بنشست صنوبر  ش��اخ  آن  صحبت  در  که  هر 
برخاست بستان  س��ر  از  س��ح��ری  ب��اد  همچو 

عقیق  لب یا دهان
ق��ی��م��ت��ی ع��ق��ی��ق  آن  ب���خ���ن���دد  چ�����ون 

ن��گ��ر گ���رف���ت���ارش  دل  ه��������زاران  ص����د 
عنبر ) نوعی عطر سیاه رنگ(  زلف  

دی�������ده ای؟ ه���رگ���ز  آب  ان������در  آت�����ش 
ع��ن��ب��ر ان�����در ت����اب ه���رگ���ز دی�������ده ای؟2

غالیه ) نوعی عطر سیاه رنگ(  زلف  
مکش الل�����ه زار  ط���رف  ب��ر  غ��ال��ی��ه  ز  رق���م 

ز ن��اف��ء خ��ت��ن��ی، ن��ق��ش ب���ر ع����ذار م��ک��ش3
قفس  جسم

دل پرستان دل ه��ای  مستان  جمله  ج��ان ه��ای 
برپریدند م��رغ  چ��ون  شکستند  قفس  ن��اگ��ه 

کاروان سرا/ رِباط  دنیا
مبند ک���اروان س���را  ای��ن  در  رف��ی��ق  ای  دل 

نیست ک���اروان���ی  آی��ی��ن  س��اخ��ت��ن  خ��ان��ه  ک��ه 
کافور/ گرد کافور  موی سفید

ه���م���ی گ�����رد ک����اف����ور گ���ی���رد َس�����َرم
اف��س��رم م����اه  و  خ���ورش���ی���د  داد  چ��ن��ی��ن 

1. »سا« بن مضارع از »ساییدن« است و ادات تشبیه نیست؛ زلف سمن سا یعنی زلفی که 
روی صورت افتاده و صورت را لمس می کند.

2. »آتش« و »آب« به ترتیب استعاره از لب و صورت هستند.
3. »الله زار« و »نافء ختنی« به ترتیب استعاره از چهره و زلف هستند.

کمان  ابرو
ز چ��ش��م ش���وخ ت��و ج���ان ک��ی ت����وان بُ��رد

ک���ه دائ����م ب���ا ک��م��ان ان����در ک��م��ی��ن اس��ت
کمند  زلف 

ز آش��ف��ت��گ��ّی ح���ال م���ن آگ����اه ک���ی ش��ود
کمند ای���ن  گ��رف��ت��ار  نگشت  دل  ک��ه  را  آن 

کمند  عشق
خ�����وب روی�����ان ک���م���ن���د  ز  س����ع����دی 

جَ��س��ت ن���م���ی ت���وان  داری  ج�����ان  ت����ا 
گُل  معشوق/ زیبارو

مرو هوس پیشگان  دس��ت م��ال  ب��ه  ُگ��ل  ای 
رود ب��و  و  رن���گ  ای���ن  ت��و  دس���ت  ز  ت��ا  م��گ��ذار 

گُل  چهرءه معشوق
یاد ک��ردم  ت��و  سنبل  و  گ��ل  ب��وی  و  رن��گ  چ��و 

دی���ده از  گ���الب���م  و  ب���رف���ت  ی����اد  ز  گ��ل��م 
گنبد سبز/ گنبد پیروزه/ گنبد خضرا/ گنبد نیلوفری/ گنبد مینا 

آسمان
ش��ه��س��وار گ��ن��ب��د پ���ی���روزه ی��ع��ن��ی آف��ت��اب

توست ک���وی  س��گ��ان  پ���ای  در  اف��ت��اده  ب��اره��ا 
الله  چهرءه معشوق  

بنمای ش��ب��گ��ون  سنبل  ش��ک��ن  از  را  م���اه 
م��گ��ذار4 ری��ح��ان  س��ای��ء  در  همه  ای��ن  را  الل��ه 

لعبت ) عروسک(  معشوق
زیبایی به  پ��ری روی��ی  نمی یابم  مهوش  آن  چو 

طّنازی به  گل اندامی  نمی بینم  لعبت  آن  چو 
لعل  لب

قدح در  ب���َود  ب���اده  م��ن  چشم  در  ت��و  لعل 
خ��راب در  ب���ود  گ��ن��ج  م��ن  ج���ان  در  ت��و  مِ��ه��ر 

لعل  اشک خونین  
ل��ع��ل  ف��ش��ان��م گ��وه��رن��ث��ار  دی�����دءه  دروِد 

ب����دان ع��ق��ی��ق گ��ه��رپ��وش آب�����دار رس���انَ���د5
لعل  شراب

ساقی لعبت  ای  ف��ک��ن  عقیقین  ج���ام  در 
لعل� ی که ازو خون جگر در دل کان ) معدن( است

ماه  چهرءه معشوق   
چ����ون ش��ب��ش گِ�����رِد م����اه، خ��رم��ن ک��رد

ب���گ���رف���ت6 ک���ه���ک���ش���ان  راه  م����ن  آه 
ماه  معشوق

گ����ردد م���ه���رب���ان  م�������اه،  آن  اگ�����ر 
گ����ردد ج������ان  غ���م���گ���س���ار  دل،  غ����م 

مرجان  دهان یا لب
نبات آب  برفت  نوَشت  سرچشمء  از  که  ای 

حیات آب  ت��وس��ت  ج���ان اف���زای  م��رج��ان  م���ردءه 

4. »ماه« استعاره از چهره و »سنبل« و »ریحان« استعاره از زلف هستند.

5. »گوهر، عقیق و گهر« به ترتیب استعاره از اشک، لب و دندان هستند.
6. »شب« استعاره از زلف است.
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مرغ  روح
ُعمر همه  می طلبیدم  جان  به  سنگ  این  خود  من 

آی��د پ����رواز  ب��ه  م���رغ  و  بشکند  ق��ف��س  ک��ای��ن 
ُمشک  زلف

جمالش خورشید  پ��ی��راُم��ن  ک��ه  کیست  آن 
اس��ت؟ کشیده  نیمه  دای���رءه  س��ی��ه،   ُم��ش��ک  از 

منزل/ خانه/ سرا  دنیا
است من  م��وروث  خانء  برین،  ُخلِد  حافظا! 

کنم؟ چ��ه  نشیمن  وی���ران���ه،  م��ن��زل  ان��دری��ن 
نرگس  چشم

گریخت ن���ت���وان  م���رگ  ک���ز  دان���س���ت  چ���و 
ب��ری��خ��ت ن���رگ���س  ز  خ��ون��ی��ن  آب  ب��س��ی 

یاقوت  دهان یا لب
باشد ب���اده ف���روش���ی  ت��ا  ت��و  ی��اق��وت  ک���ار 

باده پرست مشو  ک��ه  خ��واج��و  ب��ه  گفت  ن��ت��وان 

 هرگاه از یک تشبیه فقط مشبّه  یکی از ویژگی های 
مشبّهٌ به باقی بماند با استعارءه مکنّیه سروکار داریم:

به بیت زیر توّجه کنید:
ه���ّم���ت پ�����ای�����ء  ب����ل����ن����دی   از 

را دول�������ت  ب������ام  س�������از،  ن�����ردب�����ان 
ابتدا در ذهن خود »دولت« را به کاخ )یا به ساختمان( تشبیه  شاعر 

کرده است:
دولت )مشّبه( همانند کاخ )مشّبهٌ به( است.

سپس فقط مشّبه ) دولت( و یکی از ویژگی های مشّبهٌ به ) بام( 
می گویند.  مکنّیه«  »استعارءه  اصطالحاً  استعاره،  نوع  این  به  آورده.  را 
البّته دانستن این اصطالح نیز مانند اصطالح »استعارءه مصّرحه« برای 
دانش آموزان رشته های غیر از علوم انسانی ضروری نیست. در آزمون ها 
شما کافی است که تشخیص دهید ترکیباتی مانند »بام دولت، دامن 

مقصود، شکفتن خورشید و ...« استعاره هستند.

 استعارءه مکنّیه را از نظر اضافه شدن یا اضافه نشدن 
می توان به دو دسته تقسیم کرد:

بستر  در  بلکه  اضافی،  ترکیب  شکل  به  نه  مکنّیه  استعارءه  گاهی   
عبارت یا جمله دیده می شود:

خورشید پرواز کرد، عشق شکفته شد، در افکارش غرق بود ...
ویژگی   ( می آید:  »کسره«  مکنّیه  استعارءه  اجزای  بین  گاهی   

مشّبهٌ به  �ِ  مشّبه(:
غرِق مطالعه، پرواِز روح، مسِت قدرت، غّرِش باد ...

به نوع دوم، اصطالحاً »اضافء استعاری« می گویند. توّجه داشته باشید 
که اضافء استعاری یک آرایء جدید نیست، بلکه همان استعارءه مکنّیه 
از آن جا که استعارءه مکنّیه هم نوعی استعاره است، پس هر  است و 

اضافء استعاری، یک استعاره محسوب می شود.

می دهیم،  نسبت  دیگر  موجودات  به  را  انسانی  ویژگی های  وقتی 
»تشخیص« پدید می آید که رایج ترین نوع استعارءه مکنّیه است:

 دس���ت ت��ق��وٰی ب��گ��ش��ا، پ���ای ه���وا ب��ر بند
پ��ش��ی��م��ان��ی ک�����رده  از  ک���ه  ب��ب��ی��ن��ن��د  ت���ا 

هر  که  آن جایی  از  و  هستند  تشخیص  هوا«  »پای  و  تقوٰی«  »دست 
تشخیص یک استعاره محسوب می شود، پس این بیت دو استعاره دارد.

ویژگی های  نسبت دادن  باشد،  انسان  از  استعاره  واژه ای  اگر   
زیر  مثال  به  نمی شود.  محسوب  تشخیص  واژه ای  چنین  به  انسانی 

توّجه کنید:
مرو هوس پیشگان  دستمال  ب��ه  گ��ل!   ای 

رود ب��و  و  رن���گ  ای���ن  ت��و  دس���ت  ز  ت��ا  م��گ��ذار 
»گل« استعاره از زیبارو است و شاعر از معشوق یا زیبارو می خواهد 
تشخیص  آرایء  بیت  این  در  نگردد،  هوس پیشه  انسان های  گِرد 
وجود ندارد، چرا که شاعر با گل سخن نمی گوید، بلکه با انسان 

سخن می گوید.
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واژه  یک  چندکلمه ای،  اسمی  گروه  هر  در  گفتیم  که  هست  یادتان 
در  است  وابسته ها ممکن  وابسته اند. حاال  واژه ها  بقیءه  و  است  هسته 

همان گروه اسمی، خودشان وابستءه پیشین یا پسین داشته باشند.
 طمأنینه ای که در چشم     بی نور       یک     مجّسمه  بود.

وابستءهصفتهسته
مضاٌف الیه

مضاٌف الیه

 »این« صفِت پیشیِن مضاٌف الیه است.

 موالنا به هّمت ی������اران  ن�زدیک   خ��ود 
وابستءهمضاٌف الیههسته

مضاٌف الیه
وابستءه 

مضاٌف الیه

به ن�ش�ر مع���ارف    اله����ی   مشغول بود.
وابستءه مضاٌف الیهمضاٌف الیههسته

 »نزدیک« صفِت پسین مضاٌف الیه و »خود« مضاٌف الیِه مضاٌف الیه است.
»الهی« صفِت مضاٌف الیه است.

وابستءه وابسته در گروه اسمی انواعی دارد:
ب( صفِت مضاٌف الیه الف( ممّیز   

ت( صفِت صفت پ( مضاٌف الیِه مضاٌف الیه 
ج( شاخِص مضاٌف الیه1 ث( قیِد صفت   

 

واژه هایی که واحد وزن، طول، تعداد، مقدار و ... را بیان می کنند، اگر 
بین صفت پیشین )اغلب شمارشی، پرسشی و مبهم( و هسته بیایند، 

وابستءه آن صفت پیشین محسوب می شوند:
 دو    تخت�ه  ف�����رش 

صفت
شمارشی

هسته ممیّز
)موصوف(

از نوع صفت   ممّیز همواره وابستءه یک وابستءه پیشین، معموالً 
شمارشی یا مبهم )هر، چند( یا پرسشی )چند( است.

و  پرسشی  )شمارشی،  پیشین  صفت  بین  همواره  ممّیز  جای   
مبهم( و موصوف آن است.

 ممّیزها اگر کسره بگیرند، دیگر ممّیز )وابستءه وابسته( نیستند.
  دو    جل���ْد کت�����اب

صفت
شمارشی

هستهممیّز
)موصوف(

 مطالِب  جل����ِد    دوم
صفِت مضاٌف الیههسته

مضاٌف الیه

ممّیزهای پرکاربرد عبارت اند از:
- واحدهای طول »میلی متر، سانتی متر، متر، کیلومتر، فرسخ و ...«

- واحدهای وزن »گرم، من، سیر، تن، مثقال و ...«
- واحدهای شمارش گروه »دست، جین، جفت و ...«

)برای  تخته  پارچه(،  )برای  طاقه  »توپ،  تعداد  شمارش  واحدهای   -
فرش(، دستگاه )برای وسایل الکترونیکی(، نفر )برای انسان و شتر(، تا 

)برای بسیاری از اشیا( و ...«

 

)اشاره،  پیشین  صفت  یا  بیانی  صفت  یک  خودش  مضاٌف الیه،  یعنی 
پرسشی، شمارشی، مبهم، تعّجبی( داشته باشد. شکل گروه اسمی که 

صفِت مضاٌف الیه دارد به دو صورت است:

1. شاخِص مضاٌف الیه در کتاب درسی شما مورد بررسی قرار نگرفته؛ ولی از آن جا که ممکن 
است در پرسش ها با آن مواجه شوید، در ادامه، اشارءه کوتاهی به آن خواهیم کرد.
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 اسم  �ِ  اسم  �ِ  صفت بیانی/ شمارشی/ »چند« و »دیگر«
 درجءه فهمِ ادبی/ پیامِد تقلیِد نابه جا / دانش آموِز کالِس دوم

 اسم  �ِ  صفت پیشین  اسم
 مردمِ آن سرزمین/ مهرِ یک پرستار

 حواستان باشد گاهی صفتی که بعد از مضاٌف الیه می آید وابستءه 
مستقیم هسته است و وابستءه مضاٌف الیه نیست.

 ج�ش�ن فارغ التحصیلی مفّصل
صفتمضاٌف الیههسته

 
یعنی مضاٌف الیه در گروه اسمی یک وابسته از نوع مضاٌف الیه )اسم/ 
ضمیر( داشته باشد. شکل گروه اسمی که مضاٌف الیِه مضاٌف الیه دارد 

به این صورت است:
اسم  �ِ  اسم  �ِ  اسم/ ضمیر

 سراچءه ذهنم  سراچءه  ذه����ِن  م����ن
مضاٌف الیِه مضاٌف الیههسته

مضاٌف الیه

 رسیدِن   عی��ِد  طبیع��ت
مضاٌف الیِهمضاٌف الیههسته

مضاٌف الیه

واژه های »من« و »طبیعت« مضاٌف الیِه مضاٌف الیه هستند.
 حواستان باشد گاهی اسمی که بعد از مضاٌف الیه می آید، وابستءه 

آن نیست بلکه وابستءه مستقیم هسته است:
 کتاب  ریاض�ی  عل������ی

مضاٌف الیهمضاٌف الیههسته

 اگر اسم هایی که به هم اضافه شده اند بیشتر از سه تا باشند، اسم 
سوم و بعد از آن، اغلب مضاٌف الیِه مضاٌف الیه هستند.

 دِر     کالِس     آموزشگاِه   موسیقی
مضاٌف الیِه مضاٌف الیه  هسته

مضاٌف الیه
)برای در(

مضاٌف الیِه
مضاٌف الیه

)برای کالس(

 »کالس« مضاٌف الیِه »در« )هسته( است. آموزشگاه »مضاٌف الیِه« کالس
است؛ پس نسبت به »در« می شود مضاٌف الیِه مضاٌف الیه. »موسیقی« مضاٌف الیِه 
»آموزشگاه« است؛ پس نسبت به »کالس« می شود مضاٌف الیِه مضاٌف الیه.

 
وقتی که فرمول گروه اسمی به این شکل است: اسم  صفتی که انواع 
مختلف دارد  صفتی که یکی از انواع صفت قبل است، صفت دوم 
وابستءه صفت اّول است و این دو صفت با هم وابستءه هسته می شوند. 

شکل گروه اسمی که صفِت صفت دارد به این صورت است:
اسم  �ِ  صفت  �ِ  صفت

 پیراهن   آب�ی    روش���ن
صفِت صفتصفتهسته

 صفِت صفت معموالً و بیشتر برای رنگ ها به کار می رود.
 حواستان باشد گاهی دو صفت بعد از یک اسم یا ضمیر می آیند 
و هر دو مستقیماً به آن اسم یا ضمیر برمی گردند، آن ها را با مبحث 

وابستءه وابسته اشتباه نگیرید.
 درخت    ب��زرگ      انب��وه

وابستءه پسین هسته
)صفت(

وابستءه پسین 
)صفت(

کن ره��ا  م��را  تنها  بالین  ب��ه  بنه  س��ر   رو 
ت����رِک م��������ِن خ�����راِب  ش��ب��گ��رِد م��ب��ت��ال کن

صفِت منصفِت منصفِت منمضاٌف الیه هسته

 

بیاید  قید  ترکیب وصفی( یک  بین  )یعنی  بیانی  از صفت  قبل  وقتی 
که اندازه یا مقدار یا درجءه آن صفت را توضیح دهد، آن قید، وابستءه 
وابسته است. شکل گروه اسمی که قید صفت دارد به این صورت است: 

اسم  �ِ  قید  صفت

 قّصه های    ب�سیار    اصی����ل
صفتقید صفتهسته

گاهی مضاٌف الیه نام شخص است که عنوان یا لقب او هم آورده می شود. در 
چنین حالتی آن عنوان و لقب، شاخص و وابستءه پیشین برای مضاٌف الیه 

است. شکل گروه اسمی با شاخص مضاٌف الیه به صورت زیر است:
اسم  �ِ  شاخص  اسم )نام فرد(

 کالس دکتر شفیعی

)یعنی  وابستءه مضاٌف الیه  باشد، چه  وابستءه هسته   شاخص چه 
وابستءه وابسته( اغلب وابستءه پیشین است.

اگر کالم را به اجزای سازنده اش تجزیه کنیم به زنجیرءه زیر می رسیم:

واج  تکواژ  واژه  گروه  جمله  جملءه مستقل

آن  واحد  بزرگ ترین  مستقل  جملءه  و  زبان  واحد  کوچک ترین  واج، 
است. »واژه« سومین واحد زبانی است که در شکل سادءه خود، از یک 
در  قلم«.  و  مداد  دفتر،  »کتاب،  مثل:  می شود؛  ساخته  معنادار  جزء 
شکل های غیرساده، هم جزء معنادار می تواند به آن اضافه شود و هم 
دفترخانه،  کتابخانه،  دفترها،  »کتابی،  مثل:  وند؛  یعنی  بی معنا؛  جزء 
با هم  ادامه، چند نکته دربارءه »واژه« را  ...«. در  مدادتراش، جاقلمی و 

بررسی می کنیم.
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موضوعقالبپدیدآورندهنام اثر

عرفانی ـ غناییمثنویعطّار نیشابوریاسرارنامه
عرفانی ـ غناییمثنویعطّار نیشابوریالهی نامه
عرفانی ـ غناییمثنویسناییالهی نامه
تعلیمیمثنویسعدیبوستان

تعلیمیمثنویجامیتحفةاالحرار
تعلیمیمثنوینیما یوشیج )علی اسفندیاری(چشمه

حماسیمثنویباذل مشهدیحملءه حیدری
داستانی ـ پایداریچهارپارهمهدی حمیدی شیرازیدر امواج سند

غناییمجموعه اشعارمهدی اخوان ثالثدر حیاط کوچک پاییز در زندان
انقالب اسالمیمجموعه اشعار1سلمان هراتیدری به خانءه خورشید

پایداریقصیدهمحّمدتقی بهاردماوندیه
غناییترجمه در قالب شعر نویوهان ولفگانگ گوتهدیوان غربی ـ شرقی
پایداریترجمه در قالب شعر نونِزار قَّبانیسمفونی پنجم جنوب

حماسیمثنویفردوسیشاهنامه
عاشقانه ـ غناییترجمه در قالب شعر نوویلیام شکسپیرغزلواره ها

عاشقانه ـ عارفانه ـ غناییمجموعه غزلجالل الّدین مولویغزلّیات شمس
عاشقانه ـ غناییمثنویوحشی بافقیفرهاد و شیرین
مذهبی ـ آیینیمجموعه اشعارسّید علی موسوی گرمارودیگوشوارءه عرش
عاشقانه ـ غناییمثنوینظامی گنجه ایلیلی و مجنون

غناییترجمه در قالب شعر نورابیندرانات تاگورماه نو و مرغان آواره
غناییمجموعه اشعارمحّمدرضا شفیعی کدکنیمثل درخت در شب باران

عرفانی ـ تعلیمیمثنویمولوی )قرن هفتم(مثنوی معنوی
عرفانی ـ غناییمثنویعطّار نیشابوریمنطق الطّیر

غناییغزلسّید محّمدحسین بهجت تبریزی )شهریار(همای رحمت
انقالب اسالمیمجموعه اشعارسّید حسن حسینیهم صدا با حلق اسماعیل

عاشقانه ـ غناییترجمه در قالب شعر نوپابلو نروداهوا را از من بگیر، خنده ات را نه!
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