ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

ﮔﺴﺘﺎخ ،ﻟﺠﻮج

ﺷﺮم ،ﺣﯿﺎ

ﺑﺪل

ﮐﻨﺎﯾﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن
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ﻣﺸﺎور روﺣﺎﻧﯽ درﺑﺎر
اﻣﺘ
ﺤﺎ
نو
ﻣﺎﯾ
آز
دن
ﺮ

ﺶﮐ

ﻣﺠﺎز :وﺟﻮد

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،اﺿﻄﺮاب

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ

ﺳﻮداﺑﻪ

ﻣﻠﯽ
آﺳﻤﺎن

اﺳﺘﻌﺎره
ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

ﮐﻨﺎﯾﻪ
روﺑﻪ رو ﮐﺮد
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ﻧﮋاده
ﺧﻮش ﻗﺪم

ﻣﻀﻄﺮب ،ﻧﮕﺮان
ﮔﻨﻬﮑﺎر

اﻧﮑﺎري
ﮐﻨﺎﯾﻪ :رﻫﺎ ﮐﺮدن

دل آزار ،ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار

ﺻﺮف ﻧﻈﺮﮐﺮدن

ﺷﺘﺮﺑﺎن
ﻣﻤﯿﺰ

وزﯾﺮ ،راﯾﺰن

ﺷﺘﺮ درﺷﺖ ﻫﯿﮑﻞ

اﻏﺮاق

ﻣﻤﯿﺰ

ﻣﺠﺎز

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

راه و رﺳﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد
آزﻣﺎﯾﺶ

زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻠﯽ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه

ﺗﺸﺒﯿﻪ
اﻏﺮاق
ﮐﻨﺎﯾﻪ
ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻮا

دوﯾﺴﺖ
ﺑﻪ
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ت
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ﺖ

ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ و ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﺷﺪ
ﻧﺪ

ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ

در ﮐﻤﺎل آﮔﺎﻫﯽ

ﻧﻤﺎدي از ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ

ﮐﻨﺎﯾﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮگ

ﻣﺠﺎز :آﺳﻤﺎن
اﺳﺐ ﺗﯿﺰﭘﺎي ﻋﺮﺑﯽ

ﮐﻨﺎﯾﻪ
اﻏﺮاق

ﻣﺎدة ﻣﻌﻄﺮ ﺳﭙﯿﺪ

ﮐﻨﺎﯾﻪ

اﺳﺐ

اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﯿﻢ

رﻓﺖ

ﺣﺲ آﻣﯿﺰي
ﮐﻨﺎﯾﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﻮﻓﺖ

ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮدن
ﻣﺠﺎز
وﺟﻮد
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن

ﻏﯿﺮ اﺳﻨﺎدي

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻢ

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

ﻣﻔﻌﻮل

ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ

ﺑﺨﺸﻨﺪه

اﺿﻄﺮاب

ﮐﻨﺎﯾﻪ

اﻏﺮاق
ﮐﻨﺎﯾﻪ
ﻧﺎراﺣﺖ

آﻣﺎده ﺷﺪ
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ﯾ
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ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﻢ و اﻧﺪوه
ﻓﺮﯾﺎد

ﺷﺎه آﯾﻨﺪه
ﺷﺎﻫﺰادة ﻧﻮﺟﻮان

ﮐﻨﺎﯾﻪ

ﺗﻠﻤﯿﺢ

آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪن

ﺗﺸﺒﯿﻪ

و ﺣﺎل ﺧﻮب داﺷﺘﻦ

ﺗﻠﻤﯿﺢ

ﻣﺠﺎز
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل
ﻧﻬﺎد
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ﺑﺮ ﭼﻬﺮه اش
ﭼﻨﮓ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ

ﮐﻨﺎﯾﻪ
ﺷﺪت ﺧﺸﻢ و اﻧﺪه
ﺑﯽ ﮔﻨﺎه
ﮐﺎﻣﻠﺎً ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد

ﭘﺎﮐﯿﺰه

اداي اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻪ

ﺧﺮق ﻋﺎدت

واج آراﯾﯽ

آﻏﺎز ﮐﺮدن
ﻗﯿﺪ

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژﮔﺎن ،ﺗﺮادف
ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﻓﮑﺮ درﺳﺖ

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ واژه در ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ،اﺿﻄﺮاب،اﻧﺪوه

رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژﮔﺎن ،ﺗﻀﺎد ﺑﺎ »ﺷﺎد«

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺖ دﻟﻢ از ﻫﺮ دوان اﯾﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و رواﻧﻢ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺖ دل و روان روﺷﻦ ﻣﻦ از ﻫﺮ دوان اﯾﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد

ﺑﻨﺎ ﮐﺮد
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،آﻣﺎده ﮐﺮد
ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ،ﺳﺮود ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد
ﮐﻨﺎر آﻣﺪ

او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ )ﮐﺮد ،ﻧﻤﻮد ،ﮔﺮداﻧﺪ(
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ(
آب و ﻫﻮاي روﺳﺘﺎ ﺑﻪ او ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد(

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎراﺣﺖ و اﻓﺴﺮده ﺷﺪن
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
آب ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮ ﺷﺪن ،ﭘﺨﺶ ﺷﺪن
دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ،از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎدن
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺮﯾﺪن
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن)ﮐﺴﻮف(
ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﺴﺘﺎدن ،ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻨﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد
ﭘﯿﺎم را ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ؟ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن
در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺸﯿﺪن ،ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن

ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن

ﮔﺮﻓﺖ

دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻠﺎﻗﻪ اش را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد

ﺟﻮاﻧﯽ ام ﺑﻬﺎري ﺑﻮد و ﺑﮕﺬﺷﺖ  -ﺳﭙﺮي ﺷﺪن

از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺖ  -ﻋﺒﻮر ﮐﺮد از ﺣﻘﺶ ﻧﮕﺬﺷﺖ) ﮔﺬﺷﺖ(  -ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن

اﻣﺘﺤﺎن ،آزﻣﺎﯾﺶ

ﻧﺎراﺣﺖ ،ﻏﻤﮕﯿﻦ آﻣﺎدة ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺷﺪ
در ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه

ﺳﯿﺎوش ﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﻨﺪي ﺑﺘﺎﺧﺖ

ﻧﺸﺪ ﺗﻨﮓ دل ﺟﻨﮓ آﺗﺶ ﺑﺴﺎﺧﺖ

ﭼﻨﺎن آﻣﺪ اﺳﭗ و ﻗﺒﺎي ﺳﻮار

ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﻤﻦ داﺷﺖ اﻧﺪر ﮐﻨﺎر

ﺑﺪان ﮔﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎه

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد آﯾﯿﻦ و اﯾﻦ ﺑﻮد راه

وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎوش را دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدي ﺳﺮدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰادة ﺟﻮان)ﺷﺎه آﯾﻨﺪه( ﺑﻪ ﺳﻠﺎﻣﺖ
از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﺷﻮد در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال
در اﻣﺎن اﺳﺖ و آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻟﻄﻒ و ارادة ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺗﺶ
ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻨﻬﮑﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﺗﺶ و ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻬﺮاﺳﻨﺪ.

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

ﺳﯿﺎوش ﺑﺪو ﮔﻔﺖ اﻧـﺪه ﻣﺪار
ﮐﺰﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻮد ﮔﺮدش روزﮔﺎر

اﻧﺴﺎن ﻫﺎي آزاده و درﺳﺘﮑﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻠﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺰم ﻣﻘﺮب ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺟـﺎم ﺑﻠﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ

ﺳﯿﺎوش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﺎي ﺷﻬﺮﯾﺎر
ﮐﻪ دوزخ ﻣﺮا زﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﺖ ﺧﻮار

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

ﻣﺮگ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻨﮓ
و ذﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

به جوانمردی کوش

گنــج  حکمــت

ﮐﺮﺑﺖ ﺟﻮر :اﻧﺪوه ﺣﺎﺻﻞ از ﻇﻠﻢ ﻏﺮﺑﺖ :ﻏﺮﯾﺒﯽ ،دوري از ﺧﺎﻧﻤﺎن ﮐﻨﺎﯾﻪ :ﻇﻠﻢ و ﻏﺎرت اﻣﻮال
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ،از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ
ﺗﺼﺮف ﻧﺎﺣﻖ ،ﺳﺘﻢ و ﺗﻌﺪي ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ،ﻣﺮدم ﻓﺮودﺳﺖ ،زﯾﺮدﺳﺘﺎن

رعیت دراز کرده بود و جور و اذ ّیت
یکی را از ملوک َع َجم حکایت کنند که دست تطاول به مال ّ
ﻏﻢ ،اﻧﺪوه
آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از ُکربَت جورش راه غربت گرفتند.
ﺟﻤﻊ ﻣﮑﯿﺪه ،ﻣﮑﺮﻫﺎ ،ﮐﯿﺪﻫﺎ ،ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎ
ﮐﻨﺎﯾﻪ :ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﺎﺳﺘﯽ
رعیت کم شد ،ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
چون ّ
درآﻣﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺎﯾﺪات و درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻢ ﺷﺪ

هر که فریادرس روز مصیبت خواهد

ﮐﻨﺎﯾﻪ :ﯾﺎري دﻫﻨﺪه ،دﺳﺘﮕﯿﺮ

ار ،ﻣﺨﻔﻒ اﮔﺮ

بندۀ حلقه به گوش ار ننوازی برود

ﺳﺮﮐﺸﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ

گو در ا ّیام سالمت به جوانمردی کوش

زﻣﺎن ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ

ﮐﻨﺎﯾﻪ :ﻣﻄﯿﻊ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار ﻧﻮاﺧﺘﻦ :ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن

از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش

ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻌﯽ :ﺗﮑﺮار

ﻧﺎﺑﻮدي ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ

ضحاک و عهد فریدون؛
ﺧﻠﺎﺻﻪ باری به مجلس او در ،کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ّ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ،ﮐﺴﺎن و ﭼﺎﮐﺮان
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ
وزیرَ ،ملِک را پرسید« :هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ُملک و َح َشم نداشت ،چگونه بر او
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ؟مملکت
تعصب گرد
مقرر شد؟» گفت« :آن چنان که شنیدی خلقی بر او به
ّ
ّ
ﯾﺎﻓﺘﻦ
دوام
ﺷﺪن،
ﺛﺎﺑﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺟﺎﻧﺒﺪاري
آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت ».گفت« :ای َملِک چون ِگردآمدن
خلق موجب پادشاهی است ،تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر
ﻣﺠﺎز :ﻗﺼﺪ ،ﺧﯿﺎل ،اﻧﺪﯾﺸﻪ
سر پادشاهی کردن نداری؟» ﮐﻨﺎﯾﻪ :ﻗﺼﺪ و ﺧﯿﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎري داﺷﺘﻦ
رعیت چه باشد؟» گفت«:پادشه
ﺑﺮاي َملِک گفت« :موجب گرد آمدن سپاه و ّ
را َک َرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را
ﺑﺨﺸﺶ ،ﺑﺰرﮔﯽ ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدي
ﺑﺎﯾﺪ ،ﺣﺬف ﻟﻔﻈﯽ
این هر دو نیست».
ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻧﻤﺎد ﻇﻠﻢ

نکنـد جور  پیشه ،سـلطانی

که نیاید ز گرگ چوپانی

پادشاهی که طرح ظلم افکند

پای دیوار ُملک خویش بکند

ﺳﺘﻤﮕﺮ

ﻃﺮح اﻓﮑﻨﺪن ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدن ،ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﭘﺎﺳﺪاري و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻨﺎﯾﻪ :ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺐ زدن
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گلستان  ،سعدی
از ﺑﺎب اول )در ﺳﯿﺮت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن(
َ َ
ً َ ُ
َﻓ َﻤﻦ َﯾ َ
ﻣﺜﻘﺎل ذ ﱠر ٍة ﺧﯿﺮا ﯾ َﺮە
ﻌﻤﻞ
ًّ َ ُ
ﻣﺜﻘﺎل ﱠ
َ
ﺷﺮا ﯾ َﺮە
ذر ٍة
و ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ

از ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮ

ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮوﻧﯽ

ﮔﻨﺪم از ﮔﻨﺪم ﺑﺮوﯾﺪ ﺟﻮ ز ﺟﻮ

