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 :تاریخ ادبیات#
 کتاب دسسی 731الووالک فشاّاًی: غفحِ ادیة 

 {قػیذُ قالة ضؼش:/  سادُ ٍ سٍاىًَع ًثش: }
 

  لغات:_معنای#

/ گضًذ: آسیة /  پیکشُ: خسنپشٍسش یافتِ: سضذ کشدُ / /  پش افتخاسضکَّوٌذ: تاضکَُ،  تَخِ ٍیژُ /تکشاس تشای تأکیذ: /  تضسگی ػظوت:
/ خیل: خوغ، گشٍُ،  ضشهی، خساست / تحویلی: اخثاسی، تحویل ضذُ / گستاخی: تیتػوین، هیل / استَاس: پاتشخا : ػضت: سشافشاصی / اسادُ

پٌِْ: هیذاى، ػشغِ / تٌیاى: پایِ / ًفَرًاپزیش: غیشقاتل ػثَس ٍ  / آهادُ تشای فذا کشدى خاى اًساى)هؼٌای کٌایی داسد( خاى تش کف: دستِ / 
هي: ؤهپایذاسی: هقاٍهت / دل صًذُ: آگاُ، تیذاس، تاًطاط / ًفَر / ّدَم: حولِ / حاهیاى: طشفذاساى، حوایت کٌٌذگاى / ایام: )خوغ یَم( سٍصّا / 

دالٍساى: سصهٌذگاى،  /  خذی ؼدة آٍس / ّوت: اسادُ، تالشتتا ایواى / تاصش: تاختي، حولِ کشدى / حواسِ: دلیشی، ضداػت / ضگفت اًگیض: 
، تِ ػْذُ گشفتي / دسآهیخت: یکی ضذ / تِ ػْذ / تؼْذ: پایثٌذیخاظ  ی استؼذاد دس صهیٌِضداػاى / سضیذ: ضداع، دلیش / تخػع: هْاست، 

ًَآٍسی /  = سیوا: چْشُ / صیَس: صیٌت، صیثایی / خالقیت قلل: خوغ قلِ / ًطاط / پاک آییي: تا ایواى /ًگش: گَیٌذُ / سشصًذُ: ضاداب، تاتیا
  خَاّی وشدی، آصادیکٌٌذ / ػشغِ : هیذاى، قلوشٍ / آصادهٌطی: خَاً آسایٌذ: تضییي هی هی

: تواًی / خاى: سٍح / تي: خسن / چَ: اگش / هْش: اهي / هسکي: هحل سکًَت، خایگاُ، خاًِ / گش: اگش / هاًیگاُ، خای  : هأٍا: پٌا33ُ غفحِ
 / تاٍس: ػقیذُ، اػتقادٍطي: هیْي دٍستی  / حة خَیطاهٌذاىػالقِ، ػطق / اّشیوي: ضیطاى / ًاهَس: آتشٍ، غیشت داضتي / خاًذاى: اقَام، 

 

 :عبارت_معنای#

خٌة ٍ خَش خَد سا سّا ًکشد: / اًذ.  افشاد تسیاسی تِ خاطش آى تِ ضْادت سسیذُگشهی خَى دالٍساى سا تش پیکش خَد احساس کشدُ است: 
  ت پطشفت سا اداهِ داد /حشکت تِ سو

 :شعر_معنای#

 ای.  ای ٍطي، تَ تشای سٍح ٍ خسن هي پٌاّگاُ ّستی ٍ هشا دس خَدت خا دادُ :بیت اول

ای ٍطي، ای ٍخَد ػضیضی کِ تذٍى تَ ها قذست دیذى ًخَاّین داضت. تَ هاًٌذ سٍح دس خسن ها دهیذُ ضذی ٍ تذٍى تَ ها صًذُ  :بیت دوم

 ًیستین. 

 گَین، اگش گَش کٌی، ّویطِ ضاداى ٍ سالهت خَاّی تَد.  هطلة اسصضوٌذی سا تِ تَ هی :بیت سوم

 تش است.  اسصش تش ٍ تی اگش اًساى ایي ّفت ًطاى ػطق ٍ هحثت سا ًسثت تِ هیْي ًذاضتِ تاضذ اص ضیطاى، پست :بیت چهارم

 ًذ اص: ػطق تِ ًاهَس، صًذگی، دیي، تضسگی، اغل ٍ ًسة، ثشٍت ٍ ٍطيا  آى ّفت هْش ٍ هحثت ػثاست :بیت پنجم

 تش است.  ٍ تا اسصشصًذُ ًیست ٍ هُشدُ اص ا ًذاضتِ تاضذ، تِ ًظش هي، قطؼاًآى کسی کِ تِ ٍطٌص، ػطق ًَََسصد ٍ آى سا دٍست  :بیت ششم
 

 ها:_آرایه#
 خَى دل خَسدى حس آهیضی /  ی تلخ اّ داًین / لحظِ کٌایِ اص ایٌکِ ها ٍطي سا تخطی اص ٍخَد خَد هی  ای اص پیکشُ هاست پاسُ

 تطثیِ  خَاًاى ّواًٌذ قلل استَاسًتشسیذ /  کٌایِ اص  ًثاخت سًگکٌایِ اص دسد ٍ سًح تسیاس کطیذى / 
تطثیِ / ای تَ    تطثیِ / ها ّوِ چطن  / تیت دٍم: ای تَ ًَس «م» ٍاج آسایی  تیت اٍلتطخیع /   ای ٍطي یت اٍل:: ت38غفحِ 

ٍاج آسایی/ تیت ضطن: تلویح    « ُ   »/ تیت پٌدن: تکشاس  تٌاسة  يخاى ٍ ت - چطن ًَس ٍتطثیِ /    تطثیِ / ها ّوِ تي  خاى
 «حُةّ الَطي هِيَ االیواى»داسد تِ حذیث 

 

 دستوری:_نکات#
 گَین هی تِ تَ هتون است « ت َ   »  گَیوت: تیت سَم:/  هػذس هضاسع تاصیذى تاصش 
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