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سال چهارم

)پیش دانشگاهی(
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درس اوّل

نفیر*: فریاد و زاری به آواز بلند

ش�رحه َش�رحه*: پاره پاره )شرحه: پاره ی گوشتی 
که از درازا بریده باشند(

اش�تیاق*: میل قلب اس��ت به دی��دار محبوب؛ در 
کالم موالنا کش��ش روِح کمال طل��ب و خداجو در 
راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی است.

دستور*: اجازه، راهنما، وزیر

پ�رده*: در اصط��الح موس��یقی یعن��ی آهنگ و 
نغمه های مرتب 

تریاق*: پادزهر، ضّد زهر

بی گاه*: دیر ]این لغت در واژه نامه معنی شده ولی 
یادشان رفته برایش ستاره بگذارند![

بی روزی*: بی نوا و درویش
تحمیدیّ�ه: آن چه مربوط به حمد و س��تایش است 

)تحمید: حمد و ستایش گفتن(

مناجات: نجات خواستن، اظهار عجز و بندگی )این 
کلمه مفرد است نه جمع(، راز و نیاز، نجوا کردن

َجْذبه: کشش، ربایش، مالحت، خلسه، سلطه 
جفت: همراه، همدم، زوج، همانند، دو عدد از هر چیز

بدحاالن: کس��انی که س��یر و سلوکشان به سوی 
حق، کند است، انسان های عادی

خوش حاالن: رهروان راه حق که از سیر به سوی 
حق شادمان اند.

ظن: گمان، حدس، تردید، َوهم، متهم کردن
اسرار: جمع سّر، رازها، نهانی ها
مستور: پوشیده، پنهان، در پرده

دمساز: همدم، هم راز، سازگار، موافق
روزش دی�ر ش�د: کنای��ه از روزگارش تب��اه و بیهوده 

می شود.
فراق: دوری، هجران، جدایی

زهر و تریاقشرح درد اشتیاقشرحه شرحهجْذبه ی حقتحمیدّیه و مناجات
حریفظّن خودسیر و سلوکدرد و داغ فراق

درس دوم

مالهی*: جمع ِملهی، آالت لهو

مناجات: نجات خواستن، اظهار عجز کردن

فضل: بخشش، معرفت، کمال، رجحان

پویم: حرکت کنم
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حکیم: دانا، فرزانه، خردمند
نماینده فضل: مظهر بخشش

سرور: شادی، شاد شدن
جود: بخشش، جوانمردی

سنا: ضیاء، روشنایی، رفعت، بلندی
مگر: امید است، ااّل، شاید

مصّفا: پاک، خالص
صحیفه: نامه،  کتاب، ورق
سّجادیه: مربوط به سّجاد

زین العابدین: زینت عبادت کنندگان
آزمند: طمع کار، حریص

صولت: حمله، هیبت، نفوذ، قدرت، شّدت، سطوت
مناعت: بلند هّمتی، بزرگمنشی

فطرت: ذات، طبیعت، نهاد
خّفت: خواری، سبکی
مذلّت: پستی، خواری

دنائت: پستی
لجاج: ستیزه، عناد، لجاجت

عفاف: پاکی، پارسایی، پرهیزگاری، نجابت
حمیّت: غیرت، مرّوت، تعّصب، حفاظت و نگه داشتن

عصبیّت: تعّصب، جانبداری، حمّیت، مردانگی
ناهنجار: نامعمول، بی قاعده، ناهموار

تعّدی: تجاوز، دست اندازی، زور، ستم کردن
ثنا: مدح، ستایش، دعا، شکر و سپاس

وهم: خیال، پندار، گمان
اقدس: پاک تر، پاک، مقّدس تر

ضالل: گمراهی، گمراه شدن
بیغوله: کنج، ویرانه، بیراهه، گوشة خانه، خرابه
بطالن: باطل کردن، ضایع شدن، از کار افتادن

مناهی: جمع َمنهی، نهی شده ها، گناهان و جرایم
استکبار: غرور، گردنکشی، بزرگ دیدن کسی یا چیزی را 
فضایل: جمع فضیلت، برتری ها، فزونی ها در دانش
مکارم: جمع مکرمت، بخشش ها، بزرگواری ها، خوبی ها
مضایقت: خودداری، تنگ گرفتن، دریغ کردن، سخت گرفتن

ورا: پشت، جز، مگر
سیرت:  باطن، رفتار، طریق، روش، خلق و خو

ارحم الّراحمین: مهربان ترین مهربانان
ازل: زمان بی آغاز )متضاد ابد( 

کتم: پوشش، پنهان کردن، اختفا، پوشیدگی
عدم: نیستی، نابودی

سرور و شادیعّز و جاللشبه و مانندثنا و ستایشفضل
آزمند و خویشتن دوستصحیفه ی سّجادیهمظاهر مصّفاسناییغیب

خّفت و مذلّتمناعت فطرتحمله ی حسدحصار بردباریصولت خشم
عصبّیت های ناهنجارحمّیت های جاهالنهپرده ی عفاف و عصمتدنائت و پستیخصلت طمع
بیغوله و شاهراهظلمات جهل و ضاللسر به دنبال هوس بگذارمذات اقدستعّدی و تجاوز
گمراهی و ضاللتمضایقت و خودداریادراک فضایل و مکارممالهی و مناهیپای بطالن

قدرت و قوتپای بگذاردمگذارازل و ابدارحم الّراحمین
سیرتی زشتورای صورت
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تست فصل 1 )درس های 1 و 2( 

11 )گزینه ی دو - 92(” معنی	چند	واژه	در	کمانک	روبه	روی	آن	نادرست	نوشته	شده	است؟	
»تعّدی	)دست	اندازی(/	ضالل	)گمراهی(/	بیغوله	)خواب	کوتاه(/	بطالن	)ضایع	شدن(/	آالییدن	
)افتخ��ار	کردن(/	معصی��ت	)نافرمان��ی(/	مناهی	)آالت	لهو(/	اس��تکبار	)گردن	کش��ی(/	مکارم	

)بزرگواری	ها(/	واگذاردن	)رها	کردن(«
4( پنج 3( چهار	 2( سه	 1( دو	

21 )قلم چی - 92(” معنی	چند	واژه		درست	است؟	
)دستور:	راهنما(	)نفیر:	فریاد	و	زاری	به	آواز	بلند(	)شرحه:	پاره	پوستی	که	از	درازا	بریده	باشند(	
)جذبه:	شوق(	)تریاق:	زهر(	)بیگاه:	نیمه	شب(	)ملهی:	آلت	لهو(	)مستور:	در	پرده(	)مشتاق:	کسی	

که	قلبش	مایل	به	چیزی	باشد(	)حریف:	هم	پیشه(
4( چهار 3( پنج	 2( هفت	 1( شش	

31 )سراسری 87- تجربی - با تغییر(” معنی	واژه	های	»بیغوله،	مالهی،	کتم«	به	ترتیب	کدام	است؟		
2( ویرانه - آالت لهو- پنهان داشتن  1( بی فایده - بازیچه- پنهان داشتن	

4( گوشه ای در خانه- تهی شده- پوشیدگی 3( بیچارگی - آالت لهو - جهان نیستی	

41 معنی	درست	واژه	های	»شرحه،	بیگاه،	دستور،	نفیر«	در	کدام	گزینه	آمده	است؟”
2( پاره - بی موقع - امر - زاری بلند 1( پاره گوشت - دیر - اجازه - صدای کوتاه	

4( پاره گوشت - دیر - وزیر - فریاد بلند 3( پاره - بی موقع - راهنما - صدای بلند	

51 در	عب��ارت:	»پروردگارا	روا	م��دار	که	در	ظلمات	جهل	و	ظالل،	از	چ��راغ	هدایت	به	دور	افتم	و	”

بیغوله	را	از	راه	باز	نشناسم	و	پای	بطالن	بر	عنواِن	حق	گذارم	و	نسبت	به	َمالهی	و	َمناهی	بی	پروا	

)سراسری 75- هنر( باشم«،	امالی	کدام	کلمه،	غلط	است؟		

4( مالهی 3( ظالل	 2( گذارم	 1( بیغوله	

61 )گزینه ی دو - 86(” در	عبارت	زیر	چند	غلط	امالیی	وجود	دارد؟		

»پروردگارا	از	هّمیت		های	جاحالنه	و	عصبیّت	های	ناهنجار	که	دناعت	آورد	و	باعث	ش��ود	بیقوله	

را	از	شاهراه	نشناسم	به	درگاه	تو	پناه	می	برم«

4( پنج 3( دو	 2( سه	 1( چهار	

71 در	متن:	»هّمت	های	ظالمانه	و	همیّت	های	جاهالنه	ای	که	موجب	می	شود	انسان	نسبت	به	مالحی	و	”

مناحی	بی	پروا	شود،	جامعه	را	در	ظلمات	جهل	و	ضالل	فرو	می	برد	و	مردم	را	در	بیغوله	ی	انحتاط	

)گزینه ی دو - 85( سرگردان	می	سازد«،	چند	غلط	امالیی	وجود	دارد؟		

4( چهار 3( سه	 2( دو	 1( پنج	
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81 )سراسری- 78 انسانی(” در	کدام	گزینه،	غلط	امالیی	وجود	دارد؟		
1( روا مدار که سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلماِت جهل و ضالل، بیقوله از شاهراه باز نشناسم.
2( روا مدار که به خاطر هوس خویش، پای بطالن بر عنوان حق بگذارم و باطل را بر حق برگزینم.
3( به تو پناه می برم از اینکه مظلومی را در چنگال ستمکاران وا بگذارم و از حمایتش مضایقت کنم.
4( به تو پناه می برم که راه جویان را همچون خویشتن در تیه ی گمراهی و ضاللت سرگردان سازم.

91 در	عبارت:	»خدایا	روا	مدار	که	نسبت	به	مالحی	و	مناهی	بی	پروا	باشم	و	روا	مدار	که	سر	به	دنبال	”
هوس	بگذارم	و	در	ظلمات	جهل	و	ضالل	بیغوله	را	از	شاهراه	باز	نشناسم«،	امالی	کدام	واژه	غلط	
)گزینه ی دو - 84( است؟		

4( بیغوله 3( ضالل	 2( مناهی	 1( مالحی	
101 در	عب��ارت:	»پ��ای	بطالن	بر	عن��وان	حقی	مگزاری��د	و	از	حمایت	مظلوم	مضایغ��ت	ننمایید	و	به	”

مناهی	روی	َمیاورید	و	از	مالهی	بر	حذر	باش��ید	تا	از	ادراِک	فضایل،	فرو	نمانید	و	در	تیه	ضاللت	
)سراسری 81- هنر( سرگردان	نشوید«،	چند	غلط	امالیی	وجود	دارد؟		

4( چهار 3( سه	 2( دو	 1( یک	
111 کلمه	ی	مشّخص	شده	در	همه	ی	گزینه	ها	از	نظر	امالیی	به	جز	………… نادرست	است.	 ”

)گزینه ی دو-90(  

ب��ام صب��ح  اول  ز  بی��ا  1( مغن��ی 
2( ش��بان گف��ت کای خس��رو تخ��ت گیر
ک��ن ن��ور  س��راپا  را  خاک��م  3( تی��ره 
4( عاقل از وضع )ذاللت - ضاللت( آگهی از کف نداد

بزن )زخم��ه- ذخمه(ی پخته ب��ر رود خام
ب��ه تاج ت��و عالم )ام��ارت، عم��ارت( پذیر
در تجلّی های خود )مس��تور- مس��طور( کن
بی خبر از کفر هم بگذش��ت و اهل دین نشد

121 کدام	گزینه	حاوی	واژه	ای	به	مفهوم	»کشش	روح	کمال	طلب	و	خداجو	در	راه	شناخت	پروردگار	”
)گزینه ی دو-90( وادراک	حقیقت	هستی«	است؟		

1( ه��ی زد ف��رات م��وج پیاپی از اش��تیاق
2( هیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس
3( به جای آن همه خواری که بر وی آمد از آنان
دور از  بدی��د  کاف��ران  4( حیل��ت 

می گفت و داشت دیده پر از خون چو رود نیل
م��ادر خ��ود را به دس��ت دش��من مپس��ند
کرام��ت کرد و تعلیمش ز رّب العالمین آمد
ن��ور پ��ر  دل  ب��دان  فراس��ت  از 

درس سوم

اساطیر*: جمع اس��طوره، افسانه ها و داستان های 
خدایان و پهلوانان ملل قدیم

اعصار*: روزگاران، دوره ها

)استش��هاد: طلب  استش�هادنامه *: گواهی نام��ه 
شهود برای گواهی یا اثبات حقی(

ابلیس*: شیطان، اهریمن
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فر*: ]فّره: خّره[ فروغ ایزدی اس��ت که به دل هر که 
بتاب��د از همگنان برتری می یابد و از پرتو همین فروغ 
است که شخص به پادش��اهی می رسد و در کماالت 

نفسانی و روحانی کامل می شود. 
خوالیگر*: آشپز، طّباخ

آب�زن*: حوض کوچک، حوضچه ای که از چینی یا 
آهن و مانند آن برای شست وشو سازند.

رای زدن*: مشورت کردن

یکایک*: ناگهان

دژم*: خشمگین

اژدها پیکر*: در شکل و هیئت اژدها، دارای نقش 
اژدها، همچون اژدها هول انگیز و ترسناک

شمار گرفتن*: حساب پس دادن
محضر*: استشهادنامه؛ متنی که ضّحاک برای تبرئه ی 

خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده بود.
پایم�ردان*: پای مردان دیو: دس��ت یاران حکومت، 
)پای م��ردی:   بی��داد  کنن��دگان حکوم��ت  توجی��ه 

خواهشگری، میانجی گری، شفاعت(

سپَردن*: پای مال کردن و زیر پا گذاشتن

بازارگاه*:  کوچه ای سرپوشیده که از دو سوی، دارای 
دّکان ها باشد. )در این جا مقصود اهل بازار است.(

پشت پای*:  روی پای، سینه ی پای

زخم درای*: ضرب��ه ی پتک، درای در اصل زنگ 
کاروان است.

َدِهش*: دادگری، انصاف، بخشش ]این لغت آخر کتاب 

معنی شده ولی یادشان رفته ستاره اش را بگذارند![
آرمان*: آرزو، امید

حماسه: دالوری، شجاعت
خارق: شکافنده، از هم درنده و پاره کننده

مدّون: تدوین شده، گرد آمده
خرق: شکافتن، پاره کردن، رخنه، شکاف

خصم: دشمن، پیکار جو
عباد: جمع عبد، بندگان

کاویان: درفش ملّی ایران در عهد ساسانی
دست فرسود: دست فرسوده، کهنه، مستعمل

اَشتر: آن که گوشه ی چشمش دریده باشد، دریده چشم
درفش: پرچم، علم، بیرق

بیداد: ظلم، تعدی
تأّمل: تفّکر، درنگ، دوراندیشی، تدبیر کردن

شقاوت: بدبختی، سخت دلی، بی رحمی، قساوت
قرایح: جمع قریحه،  ذوق ها، طبع ها
دادپیشگی: عدالت مندی، دادگری

طرد: دفع، راندن، تبعید کردن، تاراندن
نموده شد: نشان داده شد

سال خورد: سال خورده، پیر، کالن سال
گوژپشت: خمیده پشت، قوز کرده

منی: غرور، فخریه، خودپرستی، کبر
خسرو: شاه، کسری، َملِک

یزدان: خدا، ایزد
هوش: آگاهی، زیرکی، عقل

گیتی فروز: روشن کننده ی دنیا
ضّح�اک: اژدها )این کلمه معنی »بس��یار خندان« 

هم می دهد؛  البّته نه در این درس(
معّرب: عربی شده، اعراب داده شده

دیوزاد: دیوزاده، دیونژاد
کهتران: کوچک تران

مهترزادگان: بزرگ زادگان
منش: طبیعت، خو، خصلت

خبیث: پلید، ناپاک، بد سیرت، بدکار
جورپیشگی: ظلم و ستم
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آیین: راه و رسم، معمول، روش، مسلک
فرزانگان: عاقالن

پراگنده: رایج، متفّرق
دیوانگان: بی عقالن

جادویی: جادوگری، ساحری، شگفت آوری
گزند: آسیب، آفت، مضرت

دیوان: دیوسیرتان )حامیان ضّحاک(
لُّجه: میانه ی دریا، عمیق ترین جای دریا، گودال

بغض: کینه، دشمنی، خصومت، عناد
همگنان: هم نوعان، هم گونان

خورشگر: آشپز، طّباخ، خوالگیر، پزنده
ضرب: زدن، کوبیدن

زبونی: خواری، بیچارگی، سستی و ناتوانی
نزاده است: زاییده نشده 

بدمنش: بدرفتار، بدفطرت، بدخو، بداندیش
تکاپو: رفت و آمِد بسیار، جستجوی بسیار، دوندگی

بالید: رشد کرد
موس�ی: از آب گرفته ش��ده )مو:  آب - سی: گرفته 
شده ]به زبان ِعبری[ ]این کلمه امروزه ساده است[(

فرعون مآبانه: مانند فرعون، طغیان گرانه
)مآب: مرجع( 

فروزش: درخشش، روشنی، افروختگی، تابش
صاعقه: آذرخش، برق آسمان

مهابت: شکوه، ترس، عظمت، بیم
خروشیدن: فریاد، بانگ زدن، داد کشیدن

بر: کنار، بلندی، باال، سرزمین، بیابان
مهتر: بزرگ، بزرگتر، سرور، رئیس، خدمتکار، ستور

انجمن: گروه، مجمع
گواه باشد: امضاء کند 

 ناخداترسان: از خدا نترسان
سبک: سریع، فوراً، بی درنگ، چاالک 

گیهان خدیو: خدای جهان )گیهان:  کیهان، جهان 
- خدیو: پادشاه، خدا(، ایزد تبارک و تعالی

گوا: گواه
براندیشم: بترسم
 بدرید: پاره کرد

گران مایه: عزیز، ارجمند، گران بها، نفیس
گنگ: الل

بپویید: حرکت کنید، برخیزید
آهرمن: اهریمن، شیطان، دیو

گرد: پهلوان، دلیر
نه ُخرد: نه کوچک، بزرگ

خودکامگی: خودسری، غرور، استبداد، هواپرستی
داد: عدل، قسط، بخشش، فغان، دهش

برزن: کوی، محلّه
برنا: جوان، زیبا

آفریدون: صورتی از کلمه ی فریدون
ایرانشهر: شهری در سیستان و بلوچستان

ژاله: قطره باران، شبنم، تگرگ
فروغ: روشنی، درخشش، پرتو، رونق

حیثیّت: آبرو، وضع، اعتبار
مرّوت: مردانگی، جوانمردی، نرم دلی

جوهر: ذات، گوهر
خطیر: مهم، ارجمند، دشوار، خطرناک
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خصم و دشمنابوطاهر طرسوسیشاهنامه ی ابومنصوریابوالمؤّید بلخیحوادثی خارق العاده
ظلم و شقاوتتأّمل و تفّکردست فرسوداساطیر باستانعباد و بندگان
خوالیگر چاالکمرداسضّحاک، معّرب اژی دهاکطرد ظلمافکار و قرایح

صورت جورپیشگیآبزنمنش خبیثخوهای اهریمنیکهتران و مهترزادگان
چاره گری فرعون مآبانهزبونی ضّحاکضرب گرزبغض و نفرتلّجه ی بدنامی

داد و دهشخودکامگی و جورپیشگیبرگزارشکوه و مهابتنظیر فروزش صاعقه
خطیر و دل پذیرشرافت و فضیلتدرخور حیثّیتفروغ خاصشهر و برزن

محضرهراس

تست فصل 2 )درس  3( 

131 )گزینه ی دو - 92(” معنی	چند	واژه	در	کمانک	روبه	روی	آن	نادرست	نوشته	شده	است؟	
»ابلی��س	)اهریمن(-	اژده��ا	پیکر	)در	هیئ��ت	اژدها(-	استش��هادنامه	)گواهی	نام��ه(-	بی	روزی	
)درویش(-	پای	مردی	)بازیگری(-	پش��ت	پای	)س��ینه	ی	پا(-	خوالیگر	)طبّاخ(-	درای	)جرس(-	

سپردن	)زیر	پا	گذاشتن(-	نفیر	)	نفرت	و	بیزاری(-	یکایک	)ناگهان(«
4( دو 3( سه	 2( چهار 	 1( یک	

141 )گزینه ی دو - 92( ” »َدِهش-	سپردن-	رجم-	درا«	یعنی	چه؟	
1( زدن- پایمال کردن- سنگ سار کردن- ضربه ی پتک
2( بخشیدن- زیر پا گذاشتن- سنگ زدن- زنگ کاروان

3( فریاد کشیدن- درندگی- راندن- داخل شدن
4( دادن- راضی کردن- رانده شده- ضربه ی پتک

151 معانی	صحیح	لغات	روبه	رو	در	کدام	گزینه	آمده	است؟	»لّجه،	زخم	درای،	دژم،	فرعون	مآبانه«”
1( مرداب- زخم عمیق - خشمگین - مثل فرعون

2( میانه ی دریا- ضربه ی پتک - خشمگین - همانند فرعون
3( میانه ی دریا- زنگ کاروان - اندوهگین - ضد فرعون
4( گرداب- ضربه ی پتک - اندوهگین - دشمن فرعون

161 )گزینه ی دو - 86(” معنی	کدام	واژه	ی	داده	شده	با	توّجه	به	بیت	نادرست	است؟		
1( به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس
دی��و پایم��ردان  کای  2( خروش��ید 
3( خروش��ید و برجس��ت ل��رزان ز جای
4( بپویی��د کای��ن مهت��ر آهرمن اس��ت

به دلش اندر آید ز هر سو هراس ← تشویش
بریده دل از ترس گیهان خدیو ← قدرتمند
بدّرید و بسپرد محضر به پای ← خشمگین
جهان آفرین را به دل دشمن است ← قیام کنید
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171 )گزینه ی دو - 86(” کدام	گزینه	غلط	معنی	شده	است؟		
2( دست فرسود: کهنه شده 	 1( درفش: پرچم 

4( لّجه: گل و الی 3( کهتران: افراد فرودست جامعه	

181 )گزینه ی دو -86(” عبارت	زیر	حاوی	چند	غلط	امالیی	است؟		
»ضّح��اک	از	هم��ه	ی	بزرگان	خاس��ت	ک��ه	نیک	خواهی	او	را	تعیی��د	کنند	اما	از	غ��زای	روزگار	

چاره	گری	های	فرعون	معابای	او	نقش	بر	آب	شد.«
4( پنج 3( چهار	 2( سه	 1( دو	

191 در	گروه	واژگان	زیر	………… واژه	نادرست	معنی	شده	است.	”
»شقاوت	)س��نگ	دلی(-	طرد	)راندن(-	ضحاک	)اژدها(-	خوالیگر	)آش��پز(-	آبزن	)باد	زننده(-	

یکایک	)ناگهان(-	پشت	پای	)روی	پا(«
4( دو 3( چهار	 2( یک	 1( سه	

201 معنی	و	مفهوم	واژه	های	مشّخص	شده	در	همه	ی	گزینه	ها	به	جز	………… صحیح	است.		 ”
)گزینه ی دو-90(  

زخ��م درای و  ش��یپور  آوای  1( ز 
2( چنی��ن گفت ب��ا دل ک��ه از کار دیو
3( پی��ر فقیر علیل در س��کرات اس��ت
4( به کاخ شوکت او هفت پرده شادروان

تو گویی برآمد همی دل ز جای )زخم درای: ضربه ی پتک(
مرا دور دارد گیهان خدیو )گیهان خدیو: خورشید(
آبزن آرد همی پزشکش و جالب )گالب( )آبزن: حوض کوچک(
به خوان نعمت او هشت روضه خوالیگر )خوالیگر: آشپز(

درس چهارم

توسنی*: سرکشی، عصیان )صفت اسب( ]نافرمانی[

زندیق*: ملحد، دهری، بی دین ]کافر[

رجم*: سنگ زدن ]طرد کردن، دشنام دادن[

خانق�اه*: محلّی که درویش��ان و مرش��دان در آن 
س��کونت می کردند و رس��وم و آداب تصّوف را اجرا 

می نمودند. ]سرا، خانه[
درزه*: بسته ]چاک دوخته[

غنا: سرود، نغمه، آواز خوش، توانگری، بی نیازی
لیریک: شعری که با لیر خوانده شود )لیر: ابزار موسیقی(

گزارشگر: بیان کننده، شرح دهنده، مخبر

آالم: جمع الم، دردها، رنج ها
تأثّرات: ناراحتی ها

هجو: سخن خنده دار توأم با بدگویی و تمسخر، سرزنش
مرثیه: رثا، سوگواری، عزاداری

تغّزل: سخن عاشقانه گفتن، غزل سرایی کردن
تمایز: تفاوت، جدا شدن، با هم فرق داشتن

حبس�یّه: آنچه مربوط به زندان است، شعر مربوط 

به زندان
عبید: بنده ی کوچک

زاکان: شهری نزدیک قزوین


