و خدایی که در این نزدیکی است ...

راهنمای نمادهای آفاردئون:
نماد موضوع

توضیح

H

املا

اهمیت املایی دارند.
کلماتی که در کنکور
ّ

I

ستاره دار

کلماتــی کــه در واژهنامــهی انتهــای کتــاب،
معنی شدهاند.

A

همآوا

کلماتــی کــه تلفّ ظ یکســان دارنــدّ ،اما امــلا و معنی
آنها متفاوت اســت.

 Bگروه آشنا

گروههایی که کلمه بیشتر در آنها بهکار میرود.

 Dهمریشه

کلماتی که از یک ریشه هستند.

F

متضاد

G

اشتباه نشود کلماتی که ممکن است با این کلمه اشتباه شوند.

[ ]...نمونه

متضاد کلمه
نمونههایــی از متن کتاب برای به خاطر ســپردن
بهتر کلمه

در آفاردئونهای لغتمعنی با یک تیر چند هدف را نشانه میروید:
 .1معنی تمامی لغات کتاب را فرا میگیرید.
 .2با املای کلمات مهم آشنا میشوید.
 .3توضیحات کتاب را مرور میکنید.
 .4معنی جملهها و عبارتهای مهم کتاب را میخوانید.
 .5با همریشهی بعضی از واژهها آشنا میشوید.
 .6لغتها را براساس جای آنها در هر درس میخوانید.
«گروه ادبیات انتشارات فار»

فار را
هر وقت بخواني
تازه است.
www.pharepub.com
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ما همچنان در اول وصف تو ماندهایم
متنوع :گوناگون  Dنوع ،انواع
ّ
امثال :جمع مثل
ِحکَ ــم :حکمتهــا ،مطالــب حکمتآموز  Bامثــال و حکم ُ Gحکــم=
دســتور ـ َحکَ م= داور
Hبلاغت :زبانآوری ،چیرهزبانی  Dبلیغ  Bفصاحت و بلاغت
مقدمه
دیباچهّ :
موزون :دارای وزن ،آهنگین
Hتحمیدیــه :در لغــت بــه معنــی گفتــن «الحمدللــه» اســت و در اصطــلاح به
ّ
کلامــی گفتــه میشــود کــه در آغــاز ســخن میآیــد و بــه حمــد و ســتایش
خداونــد میپردازد D .حمــد
م ّنت :سپاس ،احسان
عزّ وجل :توضیحات K 1توانا و عزیز و بزرگ است.
قرب  Aغربت :بیگانگی ،ناآشنایی
IHقُ ربت :نزدیکی  Dاَقرباُ ،م ّ
IHمزید :افزونی ،زیادی
ممد حیات
Iممد :مددکننده ،یاری رساننده ّ B
ُ
Hحیات :زندگی  Aحیاط :محوطهی خانه
فرح :شادیبخش ،فرحانگیز  Dتفریح ،فرح
ُ
IHم ّ
IHتقصیر :گناه ،کوتاهی کردن ،کوتاهی
Hخوان :سفره  Aخان :رئیس
IHدریغ :مضایقه ،بیدریغ :بدون مضایقه
ِ
ضیق وقت
Hمضایقه :تنگنا َ Dمضیق ،ضیق B
پرده دریدن :کنایه از «افشای راز و رسوایی»
ناموس :آبرو ،شرف [پردهی ناموس :اضافهی تشبیهی]
ند َرد]
Hفاحش :زشت ،قبیح [پردهی ناموس بندگان به گناه فاحش َ
مقرر  Bوظیفهی روزی
وظیفه :روزی و رزق ّ
Iمنکر :زشت  Bنهی از منکر ِ G
منکر :انکارکننده
[فراش باد صبا]
Iفراش :فرشگستر ،گسترندهی فرش
ّ
ّ
Hصبــا :نســیم ملایــم سحرگاهی  Aســبا :نــام ســرزمینی کــه بلقیــس،
پادشــاه آن بــود[ .ای هدهــد صبــا بــه ســبا میفرســتمت].
زمردیــن :اســتعاره
زمردیــن :ســبز رنــگ  /زمـ ّـرد :ســنگ ســبز [فرش ّ
ّ
از چمــن و ســبزه)]
دایه :پرستار ،زنی که فرزند دیگری را شیر میدهد.
بنات :جمع بنت ،دختران
نبات :گیاه
ِ
[بنات نبات را در مهد زمین بپرورد].
Iمهد :گهواره
ِ
Iخلعت :جامهی دوخته که بزرگی به کسی بخشد.
Hقبا :نوعی لباس بلند مردانه [قبای سبزورق :برگ درخت]
قدوم :آمدن ،قدم نهادن
موسم :وقت ،هنگام ،زمان
Iربیع :بهار
IHعصاره :آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر بهدست آید.
ُ
Iتاک :درخت انگور
شهد :شیرینی
IHفایق :برگزیده ،برتر  Dفوق
IHباسق :بلند
ِ
Hبهر :برای  Aبحر :دریا
سرگشته :حیران
در خبر است :توضیحات K 4سخنی که از پیامبر باشد ،حدیث
Iکاینات :جمع کاینه ،موجودات جهان
Iمفخر :آنچه بدان فخر کنند.
َ
IHصفوت :برگزیده و خالص از هر چیز
Iتتمه :به جایمانده ،باقیماندهی چیزی
ّ
ِ
دور زمان :روزگار
شفیع :شفاعتکننده
ُمطاع :فرمانروا  Fمطیع :فرمانبر
َنبی :پیامآور
کریم :بخشنده
قَ سیم :صاحب جمال
َجسیم :خوشاندام
نسیم :خوشبو
َوسیم :دارای نشان پیامبری
ِ
بجمالــه :بــا جمــال نورانــی خــود تاریکیها
الدجــی
ُدجــی :تاریکی [کَ شـ َ
ـف ُّ
را برطــرف کرد]).
Iانابت :توبه ،بازگشت به سوی خدا
Iاجابت :پذیرفتن ،قبول کردن
َج َّل و َعلا :توضیحات K 7بزرگ و بلندقدر است.
ایزد تعالی :خدای بلند مرتبه
IHاعراض :روی برگرداندن
IHتضرع :زاری کردن ،التماس کردن
ّ
سبحان :پاک و منزّ ه  Bسبحانه و تعالی
کَ َرم :بخشش [کرم بین و لطف خداوندگار]
معیــن در مســجد بماننــد و بــه عبــادت
Iعاکــف :کســانی کــه در ّ
مدتــی ّ
بپردازندُ D .معتکــف ،اعتــکاف
معترف :اعترافکننده

Iواصف :وصفکننده ،ستاینده
ِ
IHحلیه :زیور ،زینت  Gحیله :فریب
IHتحیر :سرگشته شدن ،سرگردانی
ّ
Hمنسوب :نسبت داده شده  Dنسبتَ ،ن َسب ،انتساب  Gمنصوب
و َن ْصب :گماشته شده
صاحبدلان :خداشناس ،عرفا
تأمل و تفکَ ر عارفانه قلب خود
َ
Iج ْیــب :گریبان ،یقه توضیحــات K 11در حالت ّ
را از هــر چــه غیرخدا حفظ کردن) [ســر بــه جیب مراقبت فرو بــرده بود].
مراقَ بت :حفظ کردن (مراقبه :در عرفان خالی کردن دل از غیرخداوند)
مکاشــفت :کشــف کردن و آشکار ســاختنتوضیحات K 12در اصطلاح عرفانی
َ
مکاشــفت]
پــی بردن بــه حقایق اســت[ .بحر
َ
IHمستغرق :غرق شده
معاملــت :توضیحــات K 13کار؛ اعمــال عبــادی؛ در درس ،همــان کار مراقبــت
و مکاشــفت اســت[ .آن گــه کــه از ایــن معاملــت بــاز آمــد].
Hتحفه :هدیه ،ارمغان
Iکرامت :کرم ،بخشش
درخــت گل :در درس اســتعاره از جمــال معشــوق [چون بــه درخــت گل
رســم ،دامنــی ُپرکنــم هدیــهی اصحــاب را].
دامنم از دست برفت :کنایه از «بیاختیار شدم»
ادعاکننده ،خواهان
مدعیّ :
ّ
Hقیاس :اندازه  Dمقیاس  Aغیاث :فریاد ،امان
توهم ،اوهام
َوهم :فکر ،پندار ّ D
افالک حریم بارگاهت
Hوعظ :پند ،اندرز
نعت :وصف ،صفت ،خصلت
ِ
سدرهالمنتهی گویند.
Iسدره :نام درختی است در بالای آسمان هفتم که آن را
ًْ
شاهراه :گذرگاه اصلی
Iقُ ّبه :عمارت گنبدی شکل
عرش :آسمان
Hطــاق نهــم :توضیحــات K 14بــه عقیــدهی گذشــتگان ،طــاق نهــم همــان
فلکالافــلاک یــا فلــک نهــم اســت کــه بــر افــلاک دیگــر احاطــه دارد.
Iرواق :ایوانــی کــه در طبقــهی دوم ســاخته شــود .ســایبان ،پیشــگاه
خانــه [ای طــاق نهــم رواق بــالا  /بشکســته زگوشــهی کلاهــت]
IHطاسک :طاس کوچک ،آویز طلا و نقرهی زینتی
طُ ّره :توضیحات K 15دســتهی موی روی پیشــانی ،در درس رشــتههای سیاه
حاشــیهی پرچم است[ .شــب طُ ّرهی پرچم ســیاهت]
Iمقیم :کسی که در جایی مسکن گرفته ،اقامتکننده
افلاک :جمع فلک ،آسمانها
چرخ :استعاره از آسمان [چرخ ارچه رفیع ِ
خاك پایت]
رفیع :بلند
Hتعظیم :بزرگ داشتن
رقیب :مراقب [ایزد که رقیب جان خرد کرد]
خرد :عقل
Hسپاسگزار
Hرزق :روزی  Bرزق و روزی
خوی :اخلاق  Bخُ لق و خوی
Hتأمل :اندیشه ،تفکّ ر ،درنگ
ّ
احاطه :دربرداشتن  Dمحیط ،حیاط ،محوطه
ِ
Hفاقد :بدون
رسل :از انواع نثر قدیم ،نثری ساده و بدون الفاظ دشوار
ُ
Hم َ
Hاعتدال :میانهروی
Hتسبیح :پاک و منزّ ه شمردن
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رزم رستم و اسفندیار
Hقالب :شکل  Aغالب :چیره ،مسلّط
Hخَ رق :شکافتن  Bخرق عادت
رویین تن :آسیبناپذیر ،ضدضربه
َ
Iگبر :خفتان ،لباس جنگی
ِ
[نگهبان تن کرد بر گبر ،ببر]
ببر بیان :نام زره مخصوص رستم
کمند :ریسمان
َ
Iفتراک :تسمه و دوالی که از پس و پیش زین اسب آویزند ،ترکبند
Iباره :اسب [بارهی پیل پیکر :اسب درشت اندام]
هیرمند :نام رودی که از افغانستان سرچشمه میگیرد.
«تأســف و انــدوه» اســت[ .همه دل پــر از بــاد
بــاد :در درس بــه معنــی ّ
و لــب پــر ز پنــد]
گیتی :دنیا
فرخ :مبارک ،خجسته
ّ
Iهماورد :هر یک از دو کس که با یکدیگر جنگ کنند ،حریف ،رقیب
برآرای کار :آمادهشو
پرخاشجو :جنگجو
جوشن :زره ،لباس جنگی
خُ ود :کلاه جنگی ،کلا خود
ترکش :تیردان ،جعبهی تیر
کی :سلسلهی کیانیان [کلاه کیای :تاج کیانی]
ُبن :انتها
ِ
مانند
بهسان:

