




































…











__________



















…





















































ی 3
رس

فا

176

شرفیاب شدن: آمدن به نزد شخص محترم و عالی قدر، 
به حضور شخص محترمی رسیدن
شش دانگ: به طور کامل، تمام

به  را  چیزی  خجستگی،  میمنت،  ُشگون؛  شکوم: 
فال نیک گرفتن

اشاره به آیۀ »  اِنَّ هذٰا لََشیٌء ُعجاٌب.  شیٌء ُعجاٌب: 
)سورۀ ص/ آیۀ 5(؛ معموالً برای اشاره به امری شگفت 

به کار می رود.
 صلۀ ارحام: به دیدار خویشاوندان رفتن و از آنان

احوالپرسی کردن
عاریه: آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز آن 

را پس دهند.
عّلمه: آن که دربارۀ رشته ای از معارف بشری دانش 

و آگاهی بسیار دارد.
غلیان: جوشش عواطف و احساسات، شدت هیجان 

عاطفی
قطعًه� بعد أخرٰی: تّکه ای بعد از تّکۀ دیگر

کاهدان: انباِر کاه
کأن لم یکی شیئاً مذکوراً: بخشی از آیۀ اول سورۀ 
دهر است به معنی »چیزی قابل ذکر نبود«؛ در این 

داستان یعنی تمام خوراکی ها سر به نیست شد.
از جنس  زورخانه  در  وسیله ای کمانی شکل  کبّاده: 
یا  زنجیر  از  رشته ای  آن  طرف  یک  در  که  آهن 
را  چیزی  کّبادۀ  دارد؛  قرار  متعّدد  آهنی  حلقه های 
کشیدن: اّدعای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودن

کتل: پشته، تّپه
کلشینکف: سالحی در انواع خودکار و نیمه خودکار، 
دارای دستگاه نشانه َروی مکانیکی و دو نوع قنداق 

ثابت و تاشو؛ برگرفته از نام اسلحه ساز روسی.
َکلک: آتشدانی از فلز یا سفال؛ َکلَک چیزی را کندن: 

خوردن یا نابودکردن چیزی

آن  برگ  و  شاخ  که  درخت  بریده شدۀ  تنۀ  ُکنده: 
قطع شده است؛ هیزم

لطیفه: گفتار نغز، مطلب نیکو، نکته ای باریک
ماسیدن: کنایه از به انجام رسیدن، به ثمررسیدن

ما یتعلُّق به: آنچه بدان وابسته است.
مایحتوی: آنچه درون چیزی است.

معنی  به  متن  )در  شعبه ها  شاخه ها،  متفّرعات: 
متعلّقات به کار رفته است(

متکلّم وحده: آن که در جمعی تنها کسی باشد که 
سخن می گوید.

مجلس آرا: آن که با حضور خود سبب رونق مجلس و 
شادی یا سرگرمی حاضران آن می شود؛ بزم آرا

 محظور:مانع و مجازاً گرفتاری و مشکل؛ در محظور گیر
کردن: گرفتاری پیدا کردن، در مقابل امر ناخوشایند 
قرار گرفتن)امالی این واژه به صورت محذور نیز آمده 

است(
محظوظ: بهره ور

مخلّفات: چیزهایی که به یک مادۀ خوردنی اضافه 
می شود یا به عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار 

می گیرد.
مضغ: جویدن

معهود: عهدشده، شناخته شده، معمول
معوج: کج

نامعقول: آنچه از روی عقل نیست؛ برخالف عقل
واترقیدن: تنّزل کردن، پس روی کردن

وجنات: صورت، چهره
ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.

نظر  از  که  نفری  چند  یا  دو  از  یک  هر  هم قطار: 
ردیف  اجتماعی در یک  موقعیت  یا  و  رتبه  درجه، 

هستند.
هویدا: روشن، آشکار
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 درس هفدهم:خندۀ تو
گنج حکمت: مسافر

اخته: بیرون کشیده، برکشیده
دستاورد: نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تالش به دست 

آید.
ذی حیات: دارای حیات، زنده، جاندار

سرحد: مرز،  کرانه
غایی: منسوب به غایت، نهایی

 درس هجدهم: عشق جاودانی
روان خوانی: آخرین درس

ترس  یا  احترام  سبب  که  شکوه  و  بزرگی  ابّهت: 
دیگران می شود.

اعلن: آشکارکردن چیزی و باخبرساختن مردم از 
آن

اهتمام: کوشش، سعی، هّمت گماشتن؛ ا هتمام ورزیدن 
در کاری: هّمت گماشتن به انجام دادن آن

گیاهان  طبیعی  طور  به  آن  در  که  زمینی  بیشه: 
خودرو و درخت روییده باشد.
تسکین: آرامش، آرام کردن

تناور: دارای پیکر بزرگ و قوی
جلی: ویژگی خّطی که درشت و واضح باشد و از 

دور دیده شود.
سجایا: ِج سجیه، خوها، ُخلق ها و خصلت ها

صحیفه: کتاب
عتاب: سرزنش، مالمت، تندی

َغرس: نشاندن و کاشتن درخت و گیاه
کتابت: نوشتن، تحریر، خوشنویسی

کفایت: کافی، بسنده

 متنبّه شدن: به زشتی عمل خود پی بردن و پندگرفتن
مخیّله: خیال، قّوۀ تخّیل، ذهن

معّمر: سالخورده

  نیایش: لطف تو

افسرده: بی بهره از معنویت، بی ذوق و حال
جبین: پیشانی

روایی: ارزش، اعتبار
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 ابتهاج، هوشنگ )1394(، راهی و آهی )مجموعه هفت دفتر شعر(، تهران: نشر سخن، چاپ پنجم.
 ابوالقاسمی، محسن )1395(، دستور تاریخی زبان فارسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

 ابواسحاق ابراهیم بن منصور ابن خلف نیشابوری )1382(، قصص االنبیا، تهران: چاپ سوم.
 اخوان، مهدی، )م. امید( )1369(، گزینه اشعار، تهران: مروارید.

 اسعد گرگانی، فخرالّدین )1389(، ویس و رامین، تصحیح مجتبی مینوی، تهران: هیرمند.  
 اسیری الهیجی، شمس الدین محّمد )1357(. دیوان اشعار و رسائل، به اهتمام برات زنجانی، تهران: امیرکبیر.

 اعتصامی، پروین )1387(. دیوان اشعار، با مقّدمه و تنظیم و شرح لغات: شهرام رجب زاده. تهران: انتشارات قدیانی، چاپ دوم.
 اقبال الهوری، محّمد )1389(، کلیات اقبال الهوری، با مقّدمۀ علی شریعتی و جاوید اقبال، به کوشش عبداهلل اکبریان راد، تهران: 

انتشارات الهام.
 امیرخانی، رضا )1395(، ارمیا )ادبیات امروز(، تهران: افق، چاپ بیست و هشتم.
  امین پور، قیصر )1396(، مجموعه کامل اشعار، تهران: مروارید، چاپ سیزدهم.

  انوری ابیوردی، اوحدالّدین، دیوان اشعار )1364(، تصحیح سّید جعفر شهیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
 انوری، حسن )به سرپرستی دکتر حسن انوری(، )1381(، فرهنگ سخن، دورۀ هشت جلدی، تهران: سخن.

 باستانی پاریزی، محّمدابراهیم )1394(، از پاریز تا پاریس، تهران: نشر علم، چاپ یازدهم.
 باطنی، محمدرضا )1391(، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

 بهار، محّمد تقی ملک الشعرا )1380(، دیوان اشعار بهار، بر اساس نسخۀ چاپ 1344، دورۀ دو جلدی. به اهتمام چهرزاد بهار، 
تهران: انتشارات نگاه، چاپ دوم.

 بنیاد پژوهش های اسالمی )1372(، فرهنگنامۀ قرآنی، با نظارت دکتر محّمد جعفر یاحقی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس 
رضوی، چاپ اّول.

 بهجت تبریزی، سّید محمد حسین )1387(، دیوان شهریار، دورۀ دو جلدی، تهران: انتشارات نگاه، چاپ سی وسوم.
 بهمن بیگی، محّمد )1389(، بخارای من ایل من، شیراز: نوید شیراز، چاپ اّول.
 بهمنی، محّمد علی )1395(، مجموعه اشعار، تهران: انتشارات نگاه، چاپ سوم.

 بیدل دهلوی، عبدالقادر )1387(، کلیات دیوان بیدل، دورۀ دو جلدی، بر اساس نسخۀ محّمد خسته و خلیل اهلل خلیلی با ویراست 
نو و تعلیقات فرید مرادی، تهران: زّوار.

 حافظ، شمس الّدین محّمد )1387(، دیوان حافظ )آیینۀ جام(، تصحیح محّمد قزوینی، تهران: انتشارات صدرا، چاپ هشتم.
 حمیدی، مهدی )1342(، دریای گوهر، دورۀ دو جلدی، تهران: امیرکبیر. 

 خاقانی، بدیل بن علی )1382(، دیوان خاقانی شروانی،  مقابله و تصحیح و مقّدمه و تعلیقات: ضیاء الدین سجادی. تهران: زّوار، 
چاپ هفتم.

 دهخدا، علی اکبر )1377(، لغت نامۀ دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 رحمانی، محّمدرضا )معروف به مهرداد اوستا( )1389(، تیرانا، تهران: انتشارات انجمن قلم ایران.

 زیب الّنسا، بیگم )1381(، دیوان زیب النّسا، صدیقیان، مهین دخت، تهران: امیرکبیر.
 رازی، نجم الّدین )1352( مرصادالعباد، تصحیح محّمدامین ریاحی، تهران: انتشارت بنگاه ترجمه و نشر کتاب.



 

 

   

 

 

 

  

 

 

 



 

 

   

 



   



   




