
 farsisasani@ ساسانی؛ تلگرام:   – 400چاپ ؛(2، فارسی)لغت، امال و تاریخ ادبیات   

 : آغازگری تنهاپنجمدرس 

 قد و قامت باال:

 قد، دارای قد متوسطمیان باال:میان

 سینه و پهلو )معانی دیگری هم دارد(بَر: 

 اندام)کنایه(هیکل، خوشبا، خوشزیتراش: خوش

 آراید(ت )در اصل یعنی زن زشتی که خودش را میزیبا، خوش قد و قامرعنا: 

 پهناور، پهن فراخ:

فراخ، پیشاپیش سپاه خود با هیجان و شور ، سوار بر اسب سینهتراش و رعناخوشباال با بر و بازویی )نوجوانی میان

 رفت.(بسیار به مقصد تبریز، می

 واگذاری، بخشش، عطا کردن :*اعطا

 عالمت، مدال نشان:

 انشین شاه بودنخالفت، ج: والیتعهدی

 عنوان بعضی از شهرها که شاهزاده یا ولیعهد در آن اقامت داشت.قاجاردوره صفویه ودرپایتخت،:*دارالسلطنه
 اعطایفرزند دوم خود، عباس میرزا را با  های شخصی خویش،و با دریافت آغامحمدخان)فتحعلی شاه، به سفارش 

 تبریز کرده بود.( دارالسلطنهراهی  نشان والیتعهدی،

 جانشین، نایبقائم مقام: 

 راهنما، پیشوا، پیر مرشد:

 رخصتاجازه،  :*اذن

 اذن اوبیدانست و را نه تنها وزیر خردمند، بلکه مرشد و پدر معنوی خود می قائم مقام میرزا عیسی)شاهزاده نوجوان، 

 زد.(دست به کاری نمی

      جذاب، پر نفوذ  گیرا:

 دید(درشت، سیاه و گیرای عباس میرزا، یک جهان، معنی و کشش میهای )او در چشم

 راستا، ادامهامتداد: 

 ی آسمانانداز، کرانهچشمافق: 

 : پرچم، علم(رایت)مردم زیر دست، عموم مردم  رعیت:

 ند.(خوارا می پروریتدبیر مُلک و رعیتهای روشن ) در امتداد نگاه متفکرش، افق
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 هاها، دستهجمع طایفه، اقوام، گروهطوایف: 

 گذاشتندافسر، کالهی جواهرنشان که شاهان بر سر میتاج: 

 شود؛ معادل شهرستان امروزیجمع والیت، مجموعه شهرهایی که تحت نظر والی اداره می: *والیات

 حمله و هجوم)کنایه( تاخت و تاز:

 خرابی، فساد، نابودیتباهی: 

و فرماندهان سپاه برای کسب تاج شاهی و رسیدن به حکومت والیات به جان هم افتاده، کشور را  فبزرگان طوای)

 اند(کرده کشتار و تباهیتاز و ومیدان تاخت

 هاجمع قبیله، گروهقبایل: 

 بود(بوی پیشرفت اروپا به مشامشان نرسیده قبایل مختلف)بینی    مشام: 

 سرزمین، خانهدیار: 

 های اروپایی درآمد.(قدرت تصرف) دیارشان به لط      اشغال، تستصرف: 

 هدیه دادنتقدیم: 

 نمایش، ظاهر ساختنجلوه: 

 و ... هر چیز گستردنی مثل فرش، سفرهبساط: 

 بود.(بساط نوروزی هایی از این ، جلوه.. .در تقدیم هدایا و  رقابت شاهزادگان)

 مخصوص سفال و کاشی و مانند آنروکش لعاب: 

 ظاهری بودن، عمیق و واقعی نبودن)کنایه(لعاب داشتن: 

 هاجمع تشریف، مراسم و لوازم پذیرایی، ظاهرسازیتشریفات: 

 به رو داشت( لُعابی از تشریفات  ،تنهاآذربایجان و گرجستاندر شمال  هاتحرک روس)مراسم آن سال با رسیدن خبر 

 پادشاهیبارگاه، کاخ دربار: 

 قراری و نگرانیهیجان، سوز و گداز، کنایه از بی تب و تاب: 

 قراری، اضطرابناآرامی، بی ور شدن و برافروختن؛ مجازاًشعله  :*التهاب
 بود.( تب و تاب و التهاب)دربار از درون در      

 افتد؛ کابوسای که بر روی شخص خوابیده میموجود خیالی یا سیاهی :*بختک

 [ کنایه از مسلط شدن وار جمع شدن ]به صورت خمیده و حلقهزدن، چنبرزدن، حلقه :*نزدچنبره
 چنبره زده بود.(وار روی دربار )فکر حمله روس، بختک
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 : تصرف کردن، چیرگیتسخیر

 تعدّی و تجاوز، مزاحمت)کنایه(دست اندازی: 
 ها بودند.(های روساندازیستش فتحعلی شاه، در تدارک سپاه برای مقابله با درأس)سران کشور و در 

ردی است که معموالًبه الحمایه ویژگی کشور، سرزمین یا فالحمایه بودن؛ تحتتحت :*الحمایگیتحت

دهد. آید و در عوض، امتیازات و اختیاراتی به او میموجب پیمانی با یک کشور نیرومند، تحت حمایت او درمی
ای قبل از تبدیل کامل به یکی از اشکال استعمار و مرحله الحمایگی در مورد یک کشور یا سرزمین،تحت

 مستعمره است.
 رفصِ محض:

 از ایران نبود،( از دست رفتن محض یک منطقهآن، بریده شدن و  الحمایگیتحت )اتحاد حاکم گرجستان با روسیه و رفتن به

 تعادل، برابری :*توازن

 نظامیتوانایی، نیروهای قوا: 

 بود.( چیرگی کشور رقیبهمسایه و برتری و  توازن قوای دو کشورخوردن هم)نشان از به  قهر، تسلط، پیروزی چیرگی: 
 شمشیر، اینجا منظور شعاع آفتاب چاقو، خنجر، تیغ:

 بستندکه در زمان صفویه و قاجاریه روی شتر می دارای دو چرخ نوعی توپ جنگی کوچک :*زنبورک

 تر از خرتر از اسب و بزرگحیوانی بارکش کوچکاستر، قاطر: 

 از سازهای بادی شبیه سُرناشیپور: 
 آمیخت.(در می های جنگیآهنگ طبلها، با و اسب قاطرهای بارکش، های درهم شترهای حامل زنبورکنعره)

 داشتند.(قدم برمی مشتاقانه و مصمّم)سربازان      قاطع، دارای عزم و اراده مصمم:

 ش، اینجا به معنی زبانه و شعلهدودکتنوره: 

 .(کشیدتنوره میها )شور جنگ و دفاع در دل    شعله کشیدن و به باال رفتنتنوره کشیدن: 

 چاالک، تند و فرز، زرنگ چابک:

 پرستشگاه، محل عبادت :*معبد

 کنندگان، تماشاچیانمشاهدهناظران: 

 شیفته و شیدا کردن)کنایه( دل بردن: 
 .(برددل از ناظران میگری کند، ای جلوهفراز تپهپیکر و چابک، همچون معبدی که بر ار بر اسبی کوهسو عباس میرزا)

 (؟ :*مهیب)   بلند، به ویژه برای ترساندن یا اخطار کردنفریاد  :*نهیب

  : فرستاده، نماینده(سفیر)      صدای بلند و تیز :*صفیر

 ی توپ روس، باز شد(هانهیب و صفیر گلوله)سپیده فردای گنجه با 

 های شب درآمیختند.(های دود و آتش و گرد و غبار، با آخرین حلقه)توده   هاها، دستهگروه ها:توده
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 پیشواز رفتن)مقابل بدرقه(استقبال: 

 ینه و مکان برای کاری، جای خوابزمبستر: 

 انفجار، جوششفوران: 

 حرص، طمع آز: 

 شده بود.( بستر فَوَران خشم و آز دشمنکرد، اینک ز بهار آماده می)شهری که داشت خود را برای استقبال ا

 نهاد.(ها میمرگی فرزندان و برادران جوادخان، شوری در جان)پیش     فدا شدن مرگی: پیش

 داران میسّر نشد.(با پایداری تفنگ نفوذ به حصار،)   دژ، قلعه، دیوار دور قلعه حصار: 

 سرشکستگی سبکی، خواری و پستی، خفّت:

 )باقیمانده(  درمانده، ناتوانوامانده: 

 ی ماندن و رفتن شده بود(ی بر دوش، واماندهبار خفّت)دشمن با 

   قلعه، کوشک برج: 

 گران باز شد()با خیانت گروهی از شهر، راه برجی به روی محاصره

 میدان، عرصهپهنه: 

 پراکنده شدند. ( پهنه شهرها مثل مور و ملخ در ) روس 

 پاییزخزان: 

 بود.(زمین را پوشانده زده،های خزانبرگها، مثل )اجساد و زخمی   پاییزی زده: خزان

 : ارائه، نشان دادن(عرضه)      صحن، میدان، حیاطعرصه: 

 آورد.(را به خاطر می عرصه روز محشر)شهر     روز رستاخیز، قیامت محشر:

 کشید.(نفس می سقفی از دود و غباریش، زیر هاسین رمقواپ)گنجه با     توان، باقی جان، طاقترمق: 

 شادی، جنبیدن، به حرکت درآمدن  :اهتزاز

 . (به اهتزاز درآمدگناهان ها در خاکِ آغشته به خون بی)دیری نگذشت پرچم روس

 برد.(می های قفقازفراز قلّهرا تا  های واماندگانناله)بادهای اواخر زمستان،     بازماندگان واماندگان: 

 خالص، صاف، پاکناب: 

 : باد و باران شدید(طوفان: غرنده، غران(  )توفان)        غرش، غوغاتوفندگی: 

 سرور، شادمانی و خوشی :*وجد

 آورد.(برای رویارویی با دشمن، عباسِ جوان را به وجد می توفندگی فرزندان میهن،و  های نابصحنه)مشاهده 
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 یمارادت، اطاعت، تسلسرسپردگی: 

 خواری، )کنایه از خیانت(مزدوری، جیرهخودفروختگی: 

   منسوب به خانه، داخلی خانگی: 

 چند تن از دشمنان خانگی سبب شد ... ( سرسپردگی و خودفروختگیِ) 

 هنگام، زمان :*موعد

 ساحل، حاشیه کرانه: 

 های رود ارس رساند.(، به کرانههبینی شدموعد پیشتر از ای کوتاه)فرمانده سپاه ایران، نیروهایش را در فاصله

 مهارگسسته، نامنظمگسیخته: افسار

 ، سدوار در برابر سپاه ایستاده بود (های سنگین و افسارگسیخته ارسموج)   مانند سد سدوار: 

 جنگ رزم:

 جشن و شادی، مجلس عیش و خوشگذرانیبزم: 

 پدر و رزم پسر.( بزم دربار بزم و دربار رزم؛)در ایران آن روز، دو دربار بود! 

 ... ( :رو کرد به حاضران و گفت السلطنهنایب)؟(       دارالسلطنه) : ولیعهد، جانشین السلطنهنایب

 تاجداران، فرماندهان  )افسر؟(افسران: 

 جلسه، نشست، همایشگردهمایی: 

 هایی است.(بیان نکته غرض از گردهمایی امروز،سنگران عزیز، )افسران شجاع و هم

 ، حتمی، ثابت و مقررقطعی: مسلّم

    ریا صادقانه ، بیمخلصانه: 

 های دفاع، مخلصانه جنگیدید(، در طول سالجنگاوران سرافراز)مسلم است که شما 

 کنایه از ترسیدن و پذیرفتن ذلّتبار خفت و خوف بر دوش کشیدن: 

 ی بر دوش نکشیدید.(بار خفّت و خوف)هرگز 

 ناخواستبرخالف، بهرغم: علی

 تعریف، تمجید، ستایشتحسین: 

 شگفتی، حیرتاعجاب: 
فراوان تا به آنجا بود که دشمن را هم  هایرغم محرومیتعلیهای سربازان فداکار و شما افسران عزیز، فشانی)جان

 واداشت.( تحسین و اعجاببه 
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 نامه کتبیپیمانعهدنامه: 

 ایطی دشوار در عهدنامه ننگین گلستان شدیم.()مجبور به قبول شر   آورپر از ننگ و رسوایی، شرمننگین: 

 بود.(  کشوری نامنسجم)جنگ ارتش و کشوری بزرگ با ارتش و   معیوب، نامنظم نامنسجم: 

 باشد، غالباً پیروز میدان است( هاها و زبونیپستی)نویی و جوانی، هرچند آلوده به   فرومایگی، درماندگی :*زبونی

 ؟(بنهی)   ترسناک، سهمگین مهیب: 
 های دشمن، ما را از خواب بیدار کرد.(ها و گلولهتوپ صدای مهیب)

   بعدیطرفه، تکیکسویه: یک
 باشد.( بعدیسویه و تَکیکتواند )پیشرفت و تمدن نمی 

 پنجره، در کوچک دریچه: 

 فراری، در حال گریختنگریزان: 
 های باز و نورگیر، گریزان هستند.(اند،از پنجرهدریچه عادت کردهیک و بیهای تار)مردمی که به خانه

    دانش، بینش، آگاهی،  :*درایت
 )در جبهه بیرون شجاعت کارسازتر است و در این یک، درایت.( 

 دلیر، بر هم زننده سپاه دشمنشکن: سپه

 یا بد  باشد ها، خواه نیکجمع خصلت، خوی :*خصال
 باش( خصال خویشتنفرزند /   شکن باش)چون شیر به خود سپه 

 

 درس پنجم: تا غزل بعد

 محل استراحتآسایشگاه: 

 یا اسیران جنگی، محل تجمع اسرابازداشتگاه زندانیان سیاسی  اردوگاه: 

    کمبود، تنگنامحدودیت: 

 برگزار کنیم.(توانستیم و آسایشگاه دو جلسه بیشتر نمی های اردوگاهمحدودیتطر ) به خا

 )با همان ذهنیت سعی کردم  برایشان کتاب درسی درست کنم.(  بینش، نوع تفکر   ذهنیّت: 

 عالم، دانشمند، خردمندفرزانه: 

 افسوس، مضایقه، تأسفدریغ: 

 بخشندگی، جوانمردیکرامت: 

 .(دریغ نکردو او  بهره بردمت دانشمند و فرزانه، حاج آقا کرامت شیرازی در این کار از شخصی)
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 با خط زیبای خودش متن آن را نوشت.( آقای شایق)   آرزومند، مشتاق :*شایق

 شروع کردم.( ایوقفه دو سه هفته)پایه دوم را پس از    درنگ، ایست، فاصله زمانیوقفه: 

 تعیین شده ،معلوم :*مقرّر

 رفتند.(ام میآمدند و قربان صدقهدنبالم می زمان مقرر)نیم ساعت قبل از  

 ی گرفتیم(مراسم مفصّل)روز آخری   طوالنی، مشروح، مقابل مُجمل  مفصّل: 

-یماران و آسیبطرف به کمک بها به عنوان نیروی بیالمللی که در جنگنام سازمانی بینصلیب سرخ: 

 .(کردتأمین میتمام نیازهای آموزشی آنها را سرخ صلیب)    پردازند دیدگان می

 منسوب به بعث، عنوان نیروهای ارتش عراق در زمان صدامبعثی: 

  کردند.(فهمیدند... همه را زندانی میمی هابعثی)اگر 

 جمع عید، عیدهااعیاد: 

 هایی تدارک دیده بودم(هم برنامه هاهبی و مناسبتاعیاد مذ) برای   آماده ساختنتدارک: 

 خواندن مطلبی با صدایی بلند و همراه با عواطف و احساساتدکلمه: 

 خوانی عالقه خاصی داشتم.(نویسی و دکلمه)از نوجوانی به مقاله

 (برخوردار بودمهم  طبع شعر)از       ذوق، قریحه و استعداد شعریطبع: 

 واهماهنگ، خوش ن :*موزون

     دلربایی، زیبایی جذابیّت:

 را برای طرف مقابل افزایش دهی.( جذابیت متن) با حرکات موزون چشم و دست 

 منسوب به حماسه، اشعار رزمیحماسی: 

 کردم(شور و حال خاصی پیدا می های حماسیدکلمه)موقع خواندن     : ذوق، شوق، هیجانشور

 ویت داشتن )کنایه(زنده بودن، شور و شوق داشتن، هآبی بودن: 

 هویت بودن )کنایه(نشان بودن، بیبیرنگ بودن: بی

  ضعیف بودن )کنایه(از شیشه بودن: 
 رنگ بمیریم /   از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم(تر از آنیم که بی)آبی

 )سودا؟ (  )سودایی؟(  شوریدگی، شیفتگی، شیدایی :*جنون 

 حمیت، تعصب :*غیرت

 ارزشی مردن )کنایه(گمنامی و بیدر در ننگ مردن: 
 (فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد   /   در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم)
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 باسلیقهذوق: خوش

 نمایش عروسکیبازی: شبخیمه

 کردند.(بازی میشبهایی درست کرده بودند که با آنها خیمهذوق عروسکهای خوش)بعضی از بچه

    کل کردندن، کَلرجز خوانکُری خواندن: 

 ها تا روز مسابقه ادامه داشت.(بچه خوانیکُری)بعد از یارکشی،  

         ناامیدانه سخن گفتن )کنایه(آیه یأس خواندن: 

 خواندند.(می آیه یأسها )تعداد اندکی از بچه

 کم   نور اندک، روشنایی :*کورسو

 دلشان پیدا نبود.( )آنها از همه بریده بودند و حتی کورسویی از امید در

 کنند( احساس طرد شدن)دوست نداشتم      دور شدن، رانده شدن، اخراجطرد شدن: 

 شوند( منزوی)شاید هم در بعضی موارد حق داشتند      گیرنشین، گوشهگوشهمنزوی: 

 روی، مقابل تفریطاز حد درگذشتن، زیاده :*افراط

 کرد. (ها مشکالتی ایجاد می های بعضیتفریط افراط و)همیشه    کوتاهی کردن در کاری:*تفریط

 تراشی(: دلیلتوجیه)       برتری، رجحانترجیح: 

 های عمومی مشارکت نداشته باشند.(در برنامه دادندترجیح میها )بعضی

 ناپذیر، سخت و تحملفرساتوان :*فرساطاقت

 دور شدن از شهر و دیار، دوریغربت: 

 )کنایه(امیدوار بودن دلگرم بودن: 

 افسرده و نا امید شدن )کنایه(پوسیدن روح: 

نیازمند دلگرمی و امید بودیم تا روحمان در وزهای غربت و در آن ر فرسای اسارتشرایط سخت و طاقت)در 

 ها نپوسد(زندان بعثی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


