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 دارندّ ،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 متــن کتــاب بــرای بــه خاطــر
ســپردن بهتــر کلمــه

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»

درس 1

تحمیدیّه و مناجات
Hتحمیدیــه :در لغــت بــه معنــی گفتــن «الحمدال ّلــه» اســت و در اصطــلاح
ّ
ادبــی آن اســت کــه شــاعر یا نویســنده ابتــدای اثــر خویــش را به حمد
و ســتایش خداونــد اختصــاص دهد D .حمــد
مناجات :راز و نیاز
نینامه
تار و پود :رشتههای عمود و افقی پارچه
جذبه :کشش  Dجاذبه
نی :اســتعاره از «مولانا» ،انســان آگاه و آشــنا با حقایق عالم معنا [بشنو
از نــی چون حکایــت میکند].
نیستان :نیزار ،جایی که نی میروید .در درس ،استعاره از «عالم بالا»
Iنفیر :فریاد و زاری به آواز بلند
Iشرحه شرحه :پاره پاره (شرحه :پارهی گوشتی که از درازا بریده باشند.
ِ
Hفراق :دوری ،جدایی  Gفَ راغ :آسایش

Iاشــتیاق :میــل قلــب اســت بــه دیــدار محبــوب؛ در کلام مولانــا کشــش
روح کمالطلــب و خداجــو در راه شــناخت پــروردگار و ادراک حقیقــت
ِ
هســتی اســت.
اصــل خویــش :در درس بــه معنــی بازگشــت بــه ســوی خداســت[ .هر
کســی کاو دور مانــد از اصــل خویــش]
وصل :رسیدن به معشوق
بدحــالان :توضیحات K 2کســانی هســتند که ســیر و ســلوک آنها به ســوی
حــق ،کُ ند اســت.
ِ
حقانــد کــه از ســیر به ســوی حق
راه
ـروان
ـ
ره
K
ـات2
خوشحــالان :توضیحـ
ّ
ِ
[جفت بدحــالان و خوشحالان شــدم].
شــادماناند.
Hظن :گمان ،خیال
Hمستور :پوشیده ِ Dس ْتر ،ستار
Iدستور :اجازه ،راهنما ،وزیر
بانگ :صدا ،فریاد
بــاد :توضیحــات K 7در مصــراع دوم ،فعــل دعایــی اســت[ .هر کــه ایــن
آتــش نــدارد ،نیســت بــاد]
کاندر :که اَندر
حریف :همدم ،یار [نی حریف هرکه از یاری برید].
پرده :نغمه
پرده :حجاب [پردههایش پردههای ما درید].
پرده دریدن :کنایه از «افشای راز»
ضد زهر
Iتریاق :پادزهرّ ،
حدیث :سخن
دمساز :همدم
راه پرخون :راه خونین عشق
َمحرم :رازدار
هــوش :در درس منظــور «عاشــق» اســت [محرم ایــن هــوش جــز بیهــوش
نیست].
َمر :نشانهی تأکید در متون قدیمی که همیشه با «را» همراه است[ .مر
زبان را مشتری جز گوش نیست]
Iبیگاه :دیر
باک :ترس ،هراس [روزها گر رفت ،گو رو باک نیست]
ماهی :در درس استعاره از «عاشق»
آب :در درس استعاره از «عشق» [هر که جز ماهی ز آبش سیر شد]
Iبیروزی :بینوا و درویش
روزش دیر شد :توضیحات K 13روزگارش تباه و بیهوده میشود.
خام :توضیحات K 14آنکه راه عشق نسپرده
ِ
عارف و اصل [درنیابد حال پخته هیچ خام]
پخته :توضیحاتK 14
والسلام :خداحافظ
ّ
Hغوطهخوردن :شناور شدن
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مناجات
َم ِلک :پادشاه ،در درس استعاره از «خداوند»
ذکر :یاد
تــواَم راهنمایــی :تو راهنمای من هســتی ،تو راه را به من نشــان میدهی.
(این جملــه به دو صورت تلفّ ظ و معنی میشــود).
درگاه :آستانهی در
همــه از فضــل تــو پویــم :توضیحــات K 1بــه ســبب لطــف و کــرم تــو ،در
پویــه و تلاشــم.
سزایی :سزاوار هستی ،شایستهای
حکیم :دانا
عظیم :بزرگ
کریم :بخشنده
رحیم :مهربان
فضل :کمال ،بخشش
Hثنا :ستایش  Aسنا :نور ،روشنی
ِ
Hشبه :شبیه ،مانند  Gشبح :سایه

وهم :فکر ،خیال
ِعز :عزیز شدن ،ارجمندی
جود :بخشش
جزا :پاداش

بکاهی :کاهش میدهی
فزایی :افزایش میدهی
مگر :امید است ،شاید [مگر از آتش دوزخ ُب َو َدش روی رهایی]
پویه :از مصدر پوییدن ،حرکت
نیایش
Hصحیفه :نامه ،کتاب
Hحاوی :شامل
Hرسا :رساننده  Gرثا :مرثیه ،عزاداری
Hآزمند :حریص ،طمعکار
مگذار :اجازه نده
Hصولت :حمله ،قدرت ،هیبت  Bصولت خشم
Hحصار :دیوار ،محصور کردن  Dمحاصره ،حصر  Bحصار بردباری
بردباری :صبر ،شکیبایی
همت بودن  Bمناعت طبع
Hمناعت :بلندنظری ،عالی ّ
Hفطرت :سرشت ،طبیعت ،ذات  Bمناعت فطرت
خفّ ت :سبکی ،خواری
Hمذلّت :پستی ،خفّ ت
خصلت :ویژگی ،خوی
Hدنائت :پستی ،فرومایگی
بدخویی :بدخُ لقی
لجاج :ستیزه ،یکدندگی  Dلجاجت
عفاف :پاکدامنی
عصمت :بیگناهی [پردهی عفاف و عصمت چاک زند]
تعصب
Hحمیت :غیرتّ ،
ّ
جاهلانه :از روی جهل و نادانی
تعصب ،جانبداری
Hعصبیتّ :
ّ
ناهنجار :ناپسند ،نامناسب
تعدی :ستم
ّ
مقدستر ،پاکتر
اقدسّ :
سر به دنبال هوس بگذارم :کنایه از «پیروی از هوا و هوس کردن»
ظلمات :تاریکی
جهل :نادانی  Bظلمات جهل
Hضلال :گمراهی
Hبیغوله :بیراهه ،ویرانه ،کُ نج و گوشه  Fشاهراه
غفلت :ناآگاهی  Bخواب غفلت
بطلان :باطل شدن ،بیهودگی
پلیدی :ناپاکی
بیالاید :آلوده شود
Hمعصیت :گناه
IHملاهی :جمع ملهی ،آلات لهو
Hمناهی :جمع منهی ،چیزهای نهی شده
بیپروا :بیباک
ببالم :از مصدر «بالیدن» ،افتخار کنم
متکبر شوم»
گردن برافرازم :کنایه از «خودخواه و
ّ
ادراک :درک کردن
فضایل :جمع «فضیلت» ،برتریها ،ارزشها
مکارم :جمع «مکرمت» بزرگواریها
وابگذارم :رها کنم
Hمضایقت :دریغ ،کوتاهی  Dمضیق و مضایقه
ورا :پشت ،آن ِ
سوی  Bماورا
سیرت :اخلاق
الراحمین :ای بخشایندهترین بخشایندگان
یا ارحم ّ
ُحسن و هستی
ُحسن :زیبایی
Hاَزل :زمانی بیآغاز  Fابد
توجه و عنایت قرار دادن»
نظر در کار کردن :کنایه از «مورد ّ
خُ فته ُبدم :خوابیده بودم
کتم :پنهان و پوشیده بودن  Dکتمان
عدم :نیستی ،فنا  Bکتم عدم
ُتعـ ُّـز َمــن تشــاء و ُتـ ِ
ـذ ُّل َمــن تشــاء :خداونــد بــه هــر کــه بخواهــد ،عــزّ ت و
بــه هرکــه بخواهــد ذ ّلــت میدهــد
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درآمدی بر ادبیّات حماسی
حماسه :دلاوری ،شجاعت
Hشفاهی :سخنی که به زبان آید
مدون :تدوین شده ،فراهم آمده ،مکتوب شده
ّ
Hمظاهر :جمع مظهر ،نشانهها.
Hتباهی :نابودی ،فساد
Hخرق :شکافتن  Bخرق عادت
موجه جلوه دادن ،دلیل آوردن
Hتوجیهّ :
رویینتن :آسیبناپذیر
کاوهی دادخواه
IHاســاطیر :جمع اسطوره ،افسانهها و داســتانهای خدایان و پهلوانان
ملل قدیم
درفش :پرچمَ ،علَم ،رایت
یزدان :خداوند

