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مقدمه مؤلفــــ

»در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود... همه چیز به واسطءه 
او آفریده شد.« )انجیل یوحنا(

واژه مقدس است. واژه ها از جهان دیگر می آیند. از آن جا که روح انسان آمده و 
هر دم هوای آن را در سر می پرورد و می خواهد که فرا رود. در آن هنگام واژه ها از 

ذهن انسان تراوش می کنند تا جهان از دست رفته را برای او بازآفرینند.
ادبیات  واژه ها در  زیبایی و قداست  واژه ها در سخن است.  ادبیات هنر چیدمان 
دوچندان می شود. آثار ادبی را می خوانیم و لذت می بریم و به خود می بالیم که 

لذتی مقدس نصیبمان شده است.
 اما ادبیات باالتر و برتر از این است. »کلمات را کنار زنید و در زیر آن روحی را 

که در این تلقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.« )کویر، شریعتی(

ادبیات در مدرسه یکی از درس هایی است که نباید فقط برای گرفتن نمره یا درصد 
باال زدن در کنکور خوانده شود. )هرچند وقتی با ادبیات یکی شوی این مقصود هم 

به دنبال خواهد آمد.(
امیدواریم و بر آنیم که آموزش ادبیات را به سویی که به آن تعلق دارد رهنمون 

شویم و این کار تنها نمونه  و گامی بسیار کوچک در این مسیر است.
در گام اول

۱. درسنامه ها طبق تقسیم بندی کتاب درسی در سه قلمرو آمد و هر متن از سه 
زاویه بررسی شد.

کنکوری  منافع  قربانی  کتاب،  بودن  تستی  بهانءه   به  درسنامه ها  که  2. سعی شد 
نشوند. برای همین درسنامه ها تا حد ممکن جامع و مفصل است.

3. تالش کردیم که هر مطلب زبانی یا ادبی را هم در تست ها و هم درسنامه ها با 
دلیل ذکر کنیم؛ نه گزارش دهیم و در شرح آن خساست کنیم.

4. پاسخ تست ها تشریحی و بیشتر با ذکر دلیل رد گزینه ها یا اثبات پاسخ هاست.
5. عنوان »مشاوره« و »ترفند« در پاسخنامه برای دست یابی به فهم تست و زودتر 

رسیدن به پاسخ، در پاسخنامه گنجانده شد.
6. واژه های مهم امالیی در پایان هر درس در قالب یک تمرین مشخص شد.

7. بعد از معرفی هر مطلب جدید )آرایه ها یا نکات زبانی( در درسنامه، تمرینی 
برای درک بهتر مطلب قرار داده شد که پاسخ آن در ادامءه سؤال هست و بیشتر 

جنبءه آموزشی دارد.
8. کوشیدیم که تست ها را به صورت هدف دار بچینیم؛ هم بنا به موضوع و هم 

بنا به سطح دشواری.
9. بخش »از دید کنکور« در درسنامه ها قرار داده شد تا زمانی که هنوز به شرح 
مطلبی زبانی یا ادبی نرسیده اید اما نمونءه آن را در متن می بینید، آن نمونه را از 

نظر بگذرانید.
در پایان سپاس داریم از همءه دوستان زحمت کش در واحد تولید و تألیف مشاوران 

آموزش که حاصل رنجشان اکنون در دستان شماست.
شاد مانید و سرافراز

مهدی کرانـــی
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1فارســی

درسشین دفد
و شــر خیــر 

دو رفیق بودند به نام » خیر« و »شر«. روزی آهنگ سفر کردند. هر یک توشة راه و َمشکی پر آب با خود برداشتند و رفتند تا به بیابانی رسیدند 
که از گرما چون تنوری تافته بود و آهن در آن از تابش خورشید نرم می شد. خیر که بی خبر از این بیابان سوزان، آب های خود را تا قطرۀ آخر، 

آشامیده بود، تشنه ماند؛ اّما چون از بدذاتی رفیق خود خبر داشت، دم نمی زد، تا جایی که از تشنگی بی تاب شد و دیده اش تار گشت. 

خیرکهانساننیکسرشتیاستگرفتاربیابانسوزانورفیقبدذاتشدهاست.اوحتیجرأتنمیکندازرفیقشآببخواهد.چوناز
بدذاتیاوخبردارد.)حاال که فکرش را می کنم می بینم این آدم هر بالیی سرش بیاید حقش است؛ با رفیقی که از قبل می دانست چقدر بدذات است به 

سفر رفته؛ از طرفی عاقبت اندیش هم نبوده و هیچ آبی برای ادامة سفرش نگه نداشته است، البته این ها را از من نشنیده بگیرید!(
تضاد: خیروشر / تشبیه: بیابانبهتنوریداغ)تافته(تشبیهشدهاست. / کنایه: »دم نزدن«کنایهازساکتبودنوچیزینگفتن؛»نرم شدن 
آهن از تابش خورشید بیابان«کنایهازشدتگرماوداغیبیابان / اغراق: نرمشدنآهنازتابشخورشیداغراقاست.)در توصیف گرمای 

بیابان اغراق شده است.(
آهنگ: قصد،نّیت / توشه: ذخیره،اندوخته،خوراکیهاییکهبرایاستفادهدرراهباخودمیبرند. / َمشک: خیک،کیسهایکهازپوست

دباغیشدۀگوسفندبراینگهداریمایعاتمیسازند. / *تافته: گداخته،برافروخته / گشت: فعلاسنادیبهمعنی»شد«

سرانجام دو لعل گران بهایی را که با خود داشت، در برابر جرعه ای آب به شرّ واگذاشت. شرّ به سبب خُبث طینت آن را نپذیرفت و گفت: از تو 
فریب نخواهم خورد. اکنون که تشنه ای لعل می بخشی و چون به شهر رسیدیم، آن را باز می ستانی. چیزی به من ببخش که هـرگز نتوانی آن را 

پس بگیری. خیر پرسید: منظورت چیست؟ گفت چشم هایت را به من بفروش.

نهایتبدذاتیشر / رفیقرابایدزمانیبشناسیکهبهاونیازمندیوازاودرخواستکمکمیکنی.
*لعل: سنگقیمتیبهرنگسرخمانندیاقوت / ُجرعه : ُقُلپ،مقداریآبکهدریکبارآشامیدنمینوشیم؛جرعهای:یکجرعه،جرعه+ ی
وحدت)»ی«وحدت وقتی به اسمی اضافه می شود معنی »یک«می دهد؛یعنییکچیز( / *ُخبث: پلیدی،بدی؛خبثطینت:بدجنسی،بدذاتی 

/ *طینت: سرشت،خو / بازستاندن: پسگرفتن / گران بها واژۀمرّکباست.

خیر گفت: از خدا شرم نداری که چنین چیزی از من می خواهی؟ بیا و لعل ها را بستان و جرعه ای آب به من بده.

نهــاد  آبدار  ریگ  آن  پیـش  گشــاد آبدار  لعـل  آن  حالی 
آب لختی  به  بکش  را  آتشـم  دریاب  تشنگی  ز  ـُردم  م گفت 
بفروش یا  ببخش  ـّت  هم به  یا  شربتی آب از آن زالِل چو نوش

هیچچیزدربرابرجانآدمیارزشمندنیست.خیرحاضرشدهاستبراینجاتجانشآنسنگهایگرانبهارابهشربدهدودر
عوضجرعهایآبازاوبگیرد.

مجاز: » آبدار«درمصراعاولمجازازمرغوبودرخشاناست.)به مرغوب ترین نوع سنگ های قیمتی، آبدار می گویند.( / استعاره: ریگ آبدار: منظور
شراستکهآبدارداماسنگدلاست؛آتش:منظورتشنگیاست. / جناس تام: آبداربهمعنیمرغوبودرخشانباآبداربهمعنیکسیکه
آبدارد. / تضاد: لعلوریگ)در ارزش و بها ضد هم هستند.(؛آبوآتش / کنایه: »از تشنگی مردن «کنایهازشدتتشنگی؛»آتشم را بکش 

«کنایهازتشنگیمرابرطرفکن. / تشبیه: آبزاللبهعسلونوشتشبیهشدهاست. / تناسب: شربت،آب،زالل،نوش
بستان: بگیر؛ستاندن:گرفتن / حالی: فوراً / ریگ: شن،سنگریزه / دریاب: درککن،کمککن،یاریکن / بُکش: خاموشکن 
/ لَخت: قسمت،بخش؛لختی:جرعهای،کمی،لخت+ یوحدت / شربت: نوشیدنی / زالل: گوارا / نوش: عسل،شهد / *هّمت: 
بلندنظری،خواست،کوشش)در این جا هرچند بلندنظری و خواست و اراده هم معنی مناسبی برای بیت است؛ اما به گونه ای می توان هّمت را 

بخشش و بزرگ منشی نیز معنی کرد.(

 هر چه خیر التماس کرد، سود نبخشید و چون از تشنگی جانش به لب رسید، تسلیم گشت:

بیار  تشنه  سوی  آب  شـربتی  بیار دشنه  و  تیغ  برخیز  گفت 
و آتشم را بُکش به آبی َخوش برکـش مـن  آتشـین  دیدۀ 

سنگدلیشروبیتابیوشدتتشنگیخیراوراواداربهپذیرشخواستۀشرمیکند.جانارزشمندترازهرچیزیاست.
کنایه: »سود نبخشیدن کاری«کنایهازبیفایدهبودنآنکار؛»به  لب رسیدن جان از چیزی«کنایهازنهایتبیتابیورنجبهخاطر
آنچیز / جناس ناقص: تشنهودشنه)فقط در یک واج اختالف دارند.( / تناسب: تیغودشنه؛شربت،آب،تشنه / تشبیه: دیدهبهآتش
تشبیهشدهاست.)وجه شبه آن ها درخشندگی و روشنایی است. پسوند »ین«که معنی نسبت را می رساند در واژة »آتشین«نشان دهندة تشبیه است.( 

/ استعاره: منظورازآتشتشنگیاست.)در واقع تشنگی به آتش، تشبیه شده است.(

درس شانزدهم
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التماس: خواهش / تیغ: چاقو،خنجر،هرچیزبّرنده / *دشنه: خنجر / آتشین: مانندآتش،آتش+ »ین«نسبت)پس آتشین واژة وندی 
است.( / برکش: بیرونبیاور / بُکش: خاموشکن

باد چو  رفت  تشنه  خاک  آن  پیش  شــر که آن دید، دشـــنه بازگشـــاد
ــغ ــراغ دریـ ــن چـ ــدش کشتـ نامـ ــغ ــم او زد تیـ ــراِغ دو چشـ در چـ
آب نـــاداده کـــرد هـّمـــِت راه چشــم تشــنه چـــو کـــرده بود تباه 
مـــرِد بی دیــده را تُهـــی بگذاشــت برداشت گوهرش  و  رخت  و  جامه 

شرارتوبدذاتیشر / شرنهتنهاچشمهایدوستشراازکاسهدرآوردوتماموسایلشرادزدید،بلکهبهاوآبندادهوسطبیابان
رهایشکرد.

جناس ناقص: دشنهوتشنه)دو واژه در یک واج با هم اختالف دارند.( / استعاره: خاکتشنهاستعارهازخیر)خیر به خاک تشبیه شده؛ اما همة ارکان تشبیه 
حذف شده اند، به جز مشبهٌ به )خاک(و یکی از ویژگی های مشبه )تشنه(.درمصراعدومبیتدومهم»چراغ«استعارهازچشماست./تشبیه: شر
مانندباد)پیش خیر(رفت؛چراِغدوچشماضافۀتشبیهیاست.)چشمان خیر مثل چراغ بود.( / تکرار: چراغدربیتدومتکرارشدهاست. / کنایه: 
»مثل باد رفتن«کنایهازسرعتوشتابدررفتن؛»کشتن چراغ«کنایهازخاموشکردنآن / تناسب: خاکوباد)خاک، باد، آب و آتش چهار 

عنصر اصلی که اجزای جهان را تشکیل می دهند.(؛جامه،رختوگوهر)هر سه از دارایی ها و اموال(
بازگشاد: بازکرد،ازغافبیرونکشید / تیغ: چاقو،خنجر،تیغۀفلزیوبّرنده / نامد: نیامد؛نامدشدریغ:دریغشنیامد.)جا به جایی ضمیر 
دارد.( / *تباه: فاسد،خراب؛تباهکردنچشم:کورکردن / *هّمت: بلندنظری،خواست،کوشش)البته در بیت باال بهتر است بگوییم همت به 
معنی خواست، قصد و اراده به کار رفته است: قصد راه کرد، رفت.( / تشنه: دربیتسوممنظورازتشنه،خیراست.)در این جا صفت جانشین 
موصوف خود شده: خیِر تشنه( / تهی: خالی،بیچیز / بگذاشت: رهاکرد)این معنی با توجّه به جمله گفته شد وگرنه »گذاشتن« معانی دیگری هم دارد.(

بهاینواژههادقتکنید:سپاسگزار،قانونگذار،نمازگزار
چراامایگذاشتندربرخیواژههافرقدارد؟دلیلاینتفاوتدرنوشتار،تفاوتمعناییآنهاست.دوواژهبامعانیمتفاوتکهارتباطیبا
همندارند؛امابهخاطرشباهتشانبسیاربهجایهمبهکارمیروند.حتیبرخیدرسخواندههایدانشگاههمایناشتباهرامرتکبمیشوند.
»گذاشتن«بهمعنای»قراردادن«استکهبهصورتمجازیدرمعنی»تأسیسکردن«و»وضعکردن«همبهکارمیرود؛پسقانونگذار

یعنیکسیکهقانونراوضعمیکند،بایدباهمینامانوشتهشود.
اما»گزاشتن«یا»گزاردن«بهمعنی»بهجاآوردنواداکردن«است؛پسهرکجامنظورمااداییککاریاخدمتاست،ازاینشکل

نمازگزار سپاسگزار، مانند: کنیم؛ استفاده باید نوشتاری

چوپان توانگری که گوسفندان بسیار داشت، با خانوادۀ خود از بیابان ها می گذشت و هر جا آب و گیاهی می دید، دو هفته ای می ماند و پس از آن گلّه 
را برای چرا به جای دیگر می بُرد. از قضا آن روزها گذارش به آن بیابان افتاد. دختر چوپان به جست وجوی آب روان شد و به چشمه ای دور از راه 
برخورد. کوزه ای از آب پرکرد و همین که خواست به خانه بازگردد، از دور ناله ای شنید. بر اثر ناله رفت. ناگهان جوانی را دید نابینا که بر خاک 
افتاده است و از درد و تشنگی می نالد و خدا را می خواند. پیش رفت و از آن آب خنک چندان به او داد تا جان گرفت و چشم های َکندۀ او را که هنوز 

گرم بود، بر جای خود گذاشت و آن را محکم بست. پس از آن، جوان را با خود به خانه برد و غذا و جای مناسبی برایش آماده کرد.

نجاتخیربهدستچوپانودخترش
»جان گرفتن«کنایهازنیرووتوانیافتن

از قضا: اتفاقاً / روان شد: رفت / *بر اثر: بهدنبال،درپی / چندان: آنقدر،بهمقداریکه / َکنده: کندهشده،صفتمفعولیاست:کند
+ ه / دور از راه:صفتاستبرایچشمه. / درجملۀ»ناگهان جوانی را دید نابینا که بر خاک افتاده است«،ناگهاننقشقیدرادارد،

جوانمفعولاست)چه کسی را دید؟ جوان را(،خاکمتمماستوحرفاضافۀ»بر«قبلازآنآمده.

شبانگاه که چوپان به خانه باز آمد، جوانی مجروح و بی هوش را در بستر یافت و چون دانست که دیدگانش از نابینایی بسته است، به دختر گفت: 
درخت کهنی در این حوالی است که دارای دو شاخة بلند است. برگ یکی از شاخه ها برای درمان چشِم نابیناست و برگ شاخة دیگر موجِب 

شفای َصرعیان. دختر از پدر کمک خواست تا چشم جوان را درمان کند. پدر بی درنگ مشتی برگ به خانه آورد و به دختر سپرد.
دختر آنها را کوبید و فشرد و آبش را در چشم بیمار چکاند. جوان ساعتی از درد بی تاب شد و پس از آن به خواب رفت.

مداوایچشمانخیربهدستچوپانودخترش

بازآمد: برگشت / بی درنگ: فوراً،بدونمعطلی / *صرع: بیماریغش؛صرعیان:بیمارانمبتابهعارضۀصرع)این واژه جمع »صرعی: 
صرع + ی نسبت«است.(

پنج روز چشم خیر بسته ماند و او بی حرکت در بستر آرمید، چون روز پنجم آن را گشودند:
نخست بود  که  چنان  بِِعینه  شد  ُدرست گشت  از دست رفته،  چشم 

شفایچشمانخیر
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تناسب: چشم،دست)اگر بخشی از واژة بعینه هم شما را یاد »عین«می اندازد، می توانید آن را با چشم و دست تناسب بگیرید؛ ولی بد نیست بدانید 
که انتخاب واژه ای که شما را یاد بخش دیگری از جمله بیندازد هم یکی از شگردهای زیبا نوشتن است.(/جناس ناقص: َدست،ُدُرست / کنایه: »از 

دست رفتن«کنایهازنابودشدن،ازبینرفتن)در این جا، از دست رفته کنایه از مجروح و زخمی است.(

آرمیدن: استراحتکردن،آسودن / ازدست رفتهصفتمفعولیاست.)چشمی که از دست رفته است.( / درست: سالم / بعینه: دقیقاً)نقشش 
در جمله، قید است. این واژه را از نظر ساختار ساده حساب کنید؛ چون واژه های عربی در فارسی شبه ساده به شمار می آیند.(مصراعاول،جملۀاسنادی

است:چشمخیردرستشد.مصراعدومهماسنادیاست:چشمخیر،دقیقاًهمانطورکهبود،شد.

خیر همین که بینایی خود را بازیافت، به سجده افتاد و خدا را شکر گفت و از دختر و پدر مهربان او نیز سپاسگزاری کرد. اهل خانه هم شاد 
گشتند. پس از آن خیر هر روز با چوپان به صحرا می رفت و در گلّه داری به او کمک می کرد و بر اثر خدمت و درستکاری هر روز نزد پدر و 

دختر عزیز تر می شد.

سپاسگزاریوقدرشناسیخیرکهموجبعزیزترشدناومیشد.
گلّه داری: چوپانی / بر اثر: بهخاطر)با معنی ای که باالتر گفتیم اشتباه نکنید! راه تشخیص معنی واژه ها یا ترکیب هایی که چند معنی دارند، مفهوم جمله 

است.( / درست کاری: واژۀوندیمرّکباست:درست+ کار+ ی

چون مّدتی گذشت، خیر به دختر عاقه مند شد؛ زیرا که وی جان خود را به دست او بازیافته بود و پیوسته نیز از لطف و محبّت او برخوردار می 
شد؛ اّما با خود می اندیشید که این چوپان توانگر با این همه مال ومنال هرگز دختر خود را به ُمفلِسی چون او نخواهد داد و چگونه می تواند، بی هیچ 

اندوخته و مال، دختری را بدین جمال و کمال به دست بیاورد. سرانجام عزم سفر کرد تا بیش از این دل به دختر نبندد. 

عاشقشدنخیربهدخترچوپانوتصمیمخیردربارۀنادیدهگرفتناینعشق.خیربهخاطرنداریومفلسیمیخواهداینعشقرا
پنهاننگاهداردوخانوادۀچوپانراترککند.

از کنایه »دل بستن« کنایه:   / جناس ناقص: مالومنال)باز هم گفتیم جناس اما اختالف بیش از یک واج را نباید جناس شمرد(؛جمالوکمال 
عاشقشدن

چون: هنگامیکه)معانی دیگر چون این جا مناسبتی ندارد.( / *منال: مالوثروت،درآمد،مستغات / *مفلس: تهیدست،درویشوبیچیز / 
اندوخته: پسانداز،ذخیره / جمال: زیبایی / کمال: کاملبودن / عزم: تصمیم،اراده،قصد

شبانگاه قصد سفر را با چوپان در میان گذاشت و گفت: نور چشمم از توست و دل و جان بازیافتة تو. از خوان تو بسی خوردم و از غریب نوازی 
تو بسی آسودم. از من چنان که باید سپاسگزاری بر نمی آید، مگر آنکه خدا حّق تو را ادا کند. گرچه از دوری تو رنجور و غمگین خواهم شد؛ 
اّما دیرگاهی است که از والیِت خویش دور افتاده ام؛ اجازه می خواهم که فردا بامداد به سوی خانة خود عزیمت کنم. چوپان از این خبر سخت 

اندوهگین شد و گفت : ای جوان، کجا می روی؟ می ترسم که باز گرفتار رفیقی چون شر بشوی؛ همین جا در ناز و نعمت بمان.
مرا چیز  هست  بسیار  و  نیست  مرا عـزیز،  دختر  یکی  جز 
ما بِر  عـزیز تر  جان  از  هستی  گر نهی دل به ما و دختـر ما
دامادی به  کنـم  اختیـارت  آزادی  به  دختـری  چنین  بر 
پر َگـردی  مایه  ز  تا  دهمـت  و آنچه دارم ز گوسفند و شتر

خیرتصمیمخودراباچوپاندرمیانمیگذارد.چوپانکهدراینمدتشیفتۀذاتدرستونیکخیرشدهاستازشنیدناینخبر
ناراحتمیشودوبهاوپیشنهادمیکندکههمچناندرکنارشانبماند؛امااینباربهعنواندامادخانواده.اینقسمتازدرسنشان

میدهدکهذاتخوبانسانهابیپاداشنمیماندودرستکاریدرهرصورتنتیجۀخوبیدرپیدارد.
تضاد: یکیوبسیار؛نیستوهست / کنایه: »دل نهادن«کنایهازشیفتهوعاقهمندشدن / تناسب: گوسفند،شترومایه)هر سه جزء دارایی های فرد(

شبانگاه: هنگامشب)در زبان فارسی پسوند »گاه«معنی هنگام و جا می دهد.( / نور چشم: تواناییدیدن)البته گاهی »نور چشم کسی بودن یا شدن« 
کنایه از عزیز او بودن است که در این جا نباید اشتباه بگیریم.( / خوان: سفره / غریب نوازی: بهغریبههامهربانیکردن / آسودم: بهآسایش
رسیدم / ادا کند: بهجاآورد / رنجور: رنجدیده،رنجکشیده؛رنج+ ُ-ور)واژة وندی( / دیرگاه: زمانزیاد / والیت: استان،منطقه،وطن 
/ عزیمت: قصدکردن،حرکتکردن / سخت: بهشدت)سخت اندوهگین شد: به شدت ناراحت شد؛ پس »سخت« در این جمله قید است.( / چیز: 

مالودارایی / بِر ما: نزدما / بر چنین دختری: برای... / اختیار کردن: انتخابکردن / *مایه: سرمایه،دارایی

خیر که این خبر را شنید، شادمان شد و از سفر چشم پوشید. فردای آن روز جشنی بر پا کردند و چوپان دختر خود را به خیر داد. خیر پس از 
رنج بسیار به خوشبختی و کامیابی رسید.

خیربهخواستۀخودرسید.پسازهررنجی،خوشبختیوکامیابیهستودرسختترینشرایطنبایدازرحمتوخواستخدا
غافلشد.)یادتان هست که خیر در بیابان، بی کس و تنها افتاده بود و خدا را صدا می زد و دختر چوپان او را با ناله ها و خدا را صدا زدن ها پیدا کرد؟( / 

باهرسختیآسانیایهست.
کنایه: »از کاری چشم پوشیدن«کنایهازمنصرفشدنازآنکار
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کام: آرزو؛کامیابی:خوشبختی

پس از چندی چوپان با خانوادۀ خود از آن جایگاه کوچ کرد. خیر پیش از حرکت به سوی درختی که شفابخش چشم های او بود، رفت و دو انبان 
از برگ های آن - یکی برای عاج صرعیان و دیگری برای درمان نابینایان - پر کرد و با خود برداشت و همگی به راه افتادند.

عاقبتاندیشیخیررامیتواندراینقسمتازداستاندید.اوقبلازحرکتبهسراغآندرختشفابخشرفت.)البته خیر قبل از این، چوب 
غفلتش از عاقبت را خورده بود. یادتان هست؟ در ادامه می بینیم که همین عاقبت اندیشی چقدر سرنوشت او را تغییر می دهد.(

کوچ: رفتنازجاییبهجایی)به خصوص رفتن عشایر و چوپانان از شهری به شهر دیگر برای یافتن چراگاه های بهتر( / *انبان: کیسهایبزرگکه
ازپوستدبّاغیشدۀگوسفنددرستمیکنند.)مبادا انبان را با مشک اشتباه بگیرید! مشک برای حمل و نگهداری مایعاتی مثل آب و دوغ بود؛ ولی این جا 

انبان برای بردن برگ درخت به کار رفته.( / عاج: مداوا

خانوادۀ چوپان راه درازی را پیمود تا به شهر رسید. از قضا دختر پادشاه آن شهر به بیماری َصرع مبتا بود و هیچ پزشکی از عهدۀ درمان او بر 
نمی آمد. پادشاه شرط کرده بود که دختر خود را به آن کس بدهد که دردش را عاج کند و سر آن کس را که جمال دختر را ببیند و چارۀ 

دردش نکند، از تن جدا کند. هزاران کس از آشنا و بیگانه در آرزوی مقام و شوکت، سر خویش به باد دادند. 

همهچیزبرایتغییرسرنوشتخیرمهّیاست.خداونداگربخواهدکسیرابهخوشبختیومقامیباالبرساند،اسبابآنراآماده
میکند. / بازیسرنوشت

تضاد: آشناوبیگانه / کنایه: »سر کسی را از تن جدا کردن«کنایهازمجازاتوکشتناو؛»سر خود به باد دادن«کنایهازخودرا
بهکشتندادن

از قضا: اتفاقاً،ازرویسرنوشت / *صرع: بیماریغش / جمال: زیبایی / چارۀ دردش نکند: دردشراچارهنکند. / *شوکت: جاهوجال

خیر با شنیدن این خبر کسی را نزد شاه فرستاد و گفت که عاج دختر در دست اوست و بی آنکه طمعی داشته باشد، برای رضای خدا در این راه 
می کوشد. شاه با میل پذیرفت و گفت: » عاقبت خیر باد چون نامت!«؛ سپس او را با یکی از نزدیکان به سرای دختر فرستاد.

خیرهرکاریمیکندازسرخیرخواهیونیکوکاریاستنهازرویطمع؛برایهمیناستکهسرنوشتمقدماتخوشبختیاورا
فراهممیکند.

تشبیه: عاقبتتومانندنامتخیرباشد.)قبول دارم تشبیه قشنگی نیست؛ اما دعای خوبی است.(

طمع: زیادهخواهی / َسرا: اتاق،خانه

خیر، دختر را دید که بسیار آشفته و بی آرام است. نه شب خواب و نه روز آرام دارد. بی درنگ مقداری از آن برگ ها را که همراه داشت؛ سایید 
و با آن شربتی ساخت و به دختر خوراند؛ همین که دختر آن شربت را خورد، از آشفتگی بیرون آمد و به خواب خوشی فرو رفت. پس از سه 
روز بیدارشد و غذا طلبید. شاه که این مژده را شنید، بی درنگ نزد دختر رفت و از دیدن او، که آرامش یافته و با میل غذا خورده بود، بسیار شاد 
شد. پس به دنبال خیر فرستاد و به او خلعت و زر و گوهر فراوان بخشید. از قضا وزیر شاه نیز دختری زیبا داشت که بیماری آبله دیدگانش را 
تباه ساخته بود. از خیر خواست که چشم دخترش را درمان کند. خیر با داروی شفابخش خود چشم آن دختر زیبا را بینا کرد. پس از آن خیر از 

نزدیکان شاه شد و هر روز بر جاهش افزوده می گشت تا آنکه پس از مرگ شاه بر تخت شاهی نشست.

خیردخترشاهرامداواکردونزدشاهمحترموعزیزشد؛سپسبیماریدختروزیرراهممداواکرد.اودرنهایتبهجایشاهبرتخت
نشست.)خیر از کجا به کجا رسید!(

تضاد: شبوروز،آشفتهوآرام،آشفتگیوخواب،خوابوبیدار / تناسب: خلعتوزروگوهر / کنایه: »بر تخت شاهی نشستن«
کنایهازشاهشدن

آشفته: پریشان / بی درنگ: بیمعطلی،فوراً / ساییدن: خردکردنوریزهریزهکردن / *خلعت: جامهایکهبزرگیبهکسیببخشد. / آبله: 
نوعیبیماریکهباتبشدیدهمراهاست. / *تباه: فاسد،خراب؛تباهشدندیدگان:کورشدن / جاه: مقاموجایگاه

اتّفاقاً روزی با همراهان برای گردش به باغی می رفت. در راه شر را دید، او را شناخت و فرمان داد که در حالت فراغت او را به نزدش ببرند. 
چوپان که از مازمان او بود، شمشیر به دست، شّر را نزد شاه برد. شاه نامش را پرسید. گفت نامم » مبّشر« است.

شرکهذاتبدیدارد،همچنانشراستودروغگو.

*فراغت: آسودگی؛اوقاتفراغت:زماناستراحتوبیکاری)اوقات جمع وقت است و فراغت هم هم خانوادة فارغ؛ اوقات فراغت زمانی 
است که از انجام کارهای مهم فارغ شدیم.( / مازمان: همراهان؛جمعمازماست.
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شاه گفت: تو آن نیستی که چشم آن تشنه را برای جرعه ای آب بیرون آوردی و گوهرش ربودی و آب نداده با جگر سوخته در بیابان تنهایش 
گذاردی؟ اکنون بدان که:

مـرده تو  بخـت  زنده،  من  بخـت  برده ُگهـر  تشــنة  آن  منـم 
پشت گیرد  خـدای  کـز  آن  ُمقبِـل  نکشت خدای  و  ُکشـتی  مرا  تو 
داد شاهـی  تخـت  و  تاج  اینکـم  داد پناهـی  خدا  چـون  دولتـم 

هرکس تشاء:  من  تذلُّ  و  تشاء  من  تعزُّ  کنند. خوار را او بخواهند دیگران اگر حتی میرساند، عزت به بخواهد را هرکس خدا
خداوند اما کنند نابود را او خواستند هم یوسف حضرت برادران میکند. خوار بخواهد را هرکس و عزیز بخواهد را
 / شد.  مصر عزیز که گرفت قرار سرنوشتی مسیر در بود افتاده چاه ته در که یوسف بدهد؛ عزتمندی او به که خواست

»عزیزمصربهرغمبرادرانغیور / زقعرچاهبرآمدبهاوجماهرسید«
کنایه: »جگر سوخته«کنایهازشدتتشنگی؛»زنده بودن بخت«کنایهازخوشبختی؛»مرده  بودن بخت«کنایهازبدبختی؛»از کسی 
پشت گرفتن«کنایهازبرخورداریازحمایتوپشتیبانیاو / تضاد: زندهومرده؛کشتیونکشت / تلمیح: مفهومبیتدومبهآیۀ
»تعزُّ َمن تشاء و تِذلُّ َمن تشاء«اشارهدارد. / جناس ناقص: بُردهوُمرده)اختالف در یک واج( / مجاز: تاجوتختشاهیمجازازشاهی

)وسیله های پادشاهی را نام برده؛ اما منظورش خود پادشاهی بوده.( / تناسب: دولت)به معنی خوشبختی(،تاج،تخت
ربودن: دزدیدن / جرعه: یکُقُلپآبیامایعاتدیگر / *ُمقبل: خوشاقبال،خوشبخت،نیکبخت / پشت: پناه،پشتیبانی / دولت: 
سعادت،بخت،ثروت،حکومت)در این بیت فقط معنی بخت و اقبال را دارد.( / درهردومصراعبیتآخر؛جابهجاییضمیروجوددارد:

دولتواقبال،پناهیچونخدابهمنداد.اینکتاجوتختشاهیرابهمندادهاست.

شّر چون در او نگریست، وی را شناخت و خود را به زمین انداخت و:

کردم« َخود  که  نبین  من  بد  در  کردم بد  چه  اگر  » زنهــار  گفت: 
نام من شّر است و نام تو خیر؛ پس من اگر مناسب نام خود بدی کرده ام، تو نیز مناسب نام خود نیکی کن. خیر او را بخشید و آزاد کرد؛ اّما 
چوپان که داستان خبث طینت او را از دهان خیر شنیده بود و می دانست که وجود او پیوسته موجب رنج دیگران خواهد شد، با شمشیر سرش 

را از تن جدا کرد.
پیش« نیاید  شرت  جز  شری  تو  خیر اندیش است  خیر  اگر   « گفت: 
کمـر میـان  در  کـرده  تعبیه  در تنش ُجست و یافت آن دو گوهر
باز آمـد  گوهـر  به  گوهـر  گفت  فـراز  خیـر  پیـش  آورد  آمـد 

بازنویسی هفت پیکر نظامی، داستان های دل انگیز ادب فارسی، زهرا کیا )خانلری(  

هرکسمتناسبباذاتوسرشتخودشرفتارمیکند./خیراورابخشیدچونذاتخودشخیروخیرخواهیبوداماچوپاناوراُکشت؛
چونمیدانستکهاوهمبنابهذاتشرفتارمیکندودوبارهشروبدیپیشهخواهدکرد.

شیوۀ باغی:یافتآندوگهر)آن دو گهر را یافت؛ تقدم فعل بر اجزای جمله( / تضاد: خیروشر / واج آرایی: تکرارواج»ش«دربیت
اولوواج»ر«دربیتدوم / مجاز: تنمجازازلباس)در تنش جُست: در لباسش جست( / استعاره: منظورازگوهردومدرمصراعآخر
خیراست.)خیر به گوهر تشبیه شده؛ اما همة اجزا به جز مشبهٌ به )گوهر(حذف شده اند؛ در این جا با توجّه به مصراع قبل می توان به استعاره بودن این 

واژه پی برد.(

مبادا دوگوهرراجناستامبگیرید!درجناستامشرطاصلیتفاوت معناییدوواژهاست؛امادراینبیتهردوگوهربهمعنی
سنگقیمتیبهکاررفتهاندواگرماگوهردومرااستعارهازخیرمیدانیمدرواقعمعنیواژهراعوضنکردهایم،بلکهصرفاًبهخاطر
شباهتیکهبینخیروگوهرهست،گوهررابهجایخیربهکاربردهایم.البتهبرخیهمکاراندراینجامعتقدبهجناسهستند.

 / سرشت،خوی  *طینت:   / بدذاتی،بدجنسی  پلیدی؛خبثطینت: *خبث:   / )شبه جمله محسوب می شود.(  بده پناه بده، امان زنهار: 
خیراندیش: کسیکهخیرخواهمردماست. / *تعبیه کردن: آمادهکردن،قراردادن / فراز: پیش،باال / کمر: کمربند)در قدیم به کمربند 

می گفتند کمر، به چیزی هم که ما امروزه کمر می گوییم می گفتند »میان«.(

امای چند واژه از واژه های زیر درست است؟
»تنوری تافته، بدزاتی رفیق، جرعة آب، ُخبث تینت، آب ذالل، تیغ و دشنه، دریغ و افسوس، هّمت راه، گشت و گزار، مجروح و زخمی، منطقه و هوالی، بیماری 
ثرع، بعینه و دقیق، سپاس و شگرگذاری، فقیر و مفلس، عزم سفر، خان و سفره، قریب نوازی و لطف، عاج بیماری، مقام و شوکت، پاداش و خلئت، 

آسایش و فراقت، خوشبخت و مغبل، امان و زنهار، تعبیه کردن«
4( چهارده 3( سیزده  2( دوازده 1( ده

پاشخ: گزـنه 3
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13واژهامایدرستیدارند؛امایدرستواژههاییکهبهشکلنادرستنوشتهشدهاند:بدذاتی،خبثطینت،آبزالل،گشتوگذار،منطقهوحوالی،
بیماریصرع،سپاسوشکرگزاری)گزاردن یعنی به جا آوردن، گذاردن یعنی قرار دادن که این جا مناسب نیست.(،خوانوسفره)خان به معنی مرحله است. معنی 
دیگرش هم بزرگ و سرور.(،غریبنوازی)قریب یعنی نزدیک، در این جا مناسبتی ندارد.(،پاداشوخلعت،آسایشوفراغت)با توجّه به واژة آسایش شکل فراغت 

درست است و فراقت به معنی جدایی در این جا مد نظر نیست.(،خوشبختومقبل)هم خانواده با اقبال(.

 طــّراران  


چنین گویند که مردی به بغداد آمد و بر دراز گوش نشسته بود و بُزی را رشته در گردن کرده و َجاجل در گردن او محکم بسته، از پس وی 
می دوید. سه طّرار نشسته بودند. یکی گفت: من بروم و آن بز را از مرد بدزدم. دیگری گفت: این سهل است، من خر او را بیاورم. پس آن یکی 

بر عقب مرد روان شد. دیگری گفت: این سهل است، من جامه های او را بیاورم.

دزدانبهفکرربودناموالمردسادهدلهسـتندوهـرکـدامادعامیکندکهمیتواندبخشیازداراییهایاورابدزدد.
کنایه: »رشته در گردن کردن«بستن

درازگوش: االغ / رشته: طناب،بند / *َجاجل: ججلجل،زنگ،زنگوله / از پس: بهدنبال،پشتسر / طّرار: دزد / بروم: میروم)گاهی 
مضارع استمراری را به شکل ماضی التزامی به کار می بردند.( / سهل: آسان / بیاورم: میآورم / بر عقب: بهدنبال/روان شد: بهراهافتاد،حرکت

کرد / جامه: لباس،پوشیدنی

پس یکی بر عقب او روان شد. چنان که موضع خالی یافت، جاجل از گردن بز باز کرد و بر دنبال خر بست. خر ُدنب را می جنبانید و آواز جاجل 
به گوش مرد می رسید و گمان می برد که بز، برقرار است.

دزدیدنبز

جناس ناقص: بزوباز

بر عقب: بهدنبال / *موضع: جا / دنبال: دم /  ُدنب: دم

آن دیگر بر سر کوچة تنگ، استاده بود. چون آن مرد برسید، گفت: ُطرفه مردمان اند مردمان این دیار، جاجل بر گردن خر بندند و او بر دنِب 
خر بسته است. آن مرد درنگریست، بز را ندید. فریاد کرد که بز را که دید؟

طّرار دیگر گفت: من مردی را دیدم که بزی داشت و در این کوچه فرو شد. آن مرد گفت: ای خواجه، لطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز 
را بطلبم. طّرار گفت: بر خود منّت دارم و من مؤّذن این مسجدم و زود باز آی. آن مرد به طرف کوی فرو رفت. طّرار خر را برد.

سادهلوحبودنمردغریبهودزدیدهشدنخر

درعبارت»بز را ندید. فریاد کرد که بز را که دید؟«سهآرایهوجوددارد.تضاد:»ندید«و»دید« / جناس تام: که)حرف اضافه(و
که)چه کسی( / تکرار: بزرا

استاده: ایستاده / چون: هنگامیکه / برسید: رسید / *ُطرفه: شگفتآور،عجیب / درنگریست: نگاهکرد)فعل پیشوندی( / فریاد کرد: 
فریادزد / که بز را که دید: کهچهکسیبزرادیدهاست؟)دقت کنید که در ابتدای این جمله »که«حرف اضافه است؛ اما »که«دوم به 
معنی چه کسی!( / فرو شد: واردشد / خواجه: رئیس،ارباب / بطلبم: جستوجوکنم،بجویم)دیدید گفتم واژه را در متن باید معنی کرد؟( / 

منّت: سپاس)معادلامروزیآنمیشود:خواهشدارم،خواهشمیکنم.(/کوی: کوچه،محل

آن طّرار دیگر بیامد که گفته بود که: » من جامة او را بیارم«. از اتّفاق، بر سر راه، چاهی بود. طّرار بر سر آن چاه بنشست؛ چنان که آن مرد برسید 
و طلب خر و بز می کرد، طّرار فریاد برآورد و اضطراب می نمود. آن مرد او را گفت: ای خواجه، تو را چه رسیده است؟! خر و بِز من برده اند و 
تو فریاد می کنی؟! طّرار، گفت: صندوقچه ای پُر زر از دست من در این چاه افتاد و من در این چاه نمی توانم شد. ده دینار تو را دهم، اگر تو این 

صندوقچة من از اینجا برآوری. پس آن مرد، جامه و دستار برکشید و بدان چاه فروشد. طّرار، جامه و دستار برگرفت و برد.

بازهمسادگیمردغریبه،کاردستشداد؛لباسشراهمدزدیدند.

از اتفاق: اتفاقاً / چیزی را طلب کردن: بهدنبالآنبودن / فریاد برآورد: فریادزد،دادوقالراهانداخت / اضطراب می نمود: پریشانی
میکرد)البته بگوییم تظاهر به پریشانی می کرد بهتر است؛ می دانید که یکی از معانی »نمودن«نشان دادن است. دزد سوم خودش را مضطرب نشان می داد.( 
/ تو را چه رسیده: بهتوچهباییرسیده،چهباییسرتآمده؟)حرف اضافة »را«به جای حرف اضافة »به«به کار رفته است.( / زر: طا
)در اصل »زر« واژه ای فارسی است و خوب می شد اگر چنین واژه های اصیل از زبان مردم عادی حذف نمی شد.( / شدن: رفتن؛نمیتوانمشد:
نمیتوانمبروم)همیشه معنی و مفهوم جمله را در نظر داشته باشید. گاهی »شدن« به معنی رفتن است و از معنی جمله باید آن را بفهمیم.( / تو را دهم: به
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تودهم /  برآوری: بیرونبیاوری؛بر:باال)دربارة چاه باید گفت بیرون از چاه.( / *دستار: پارچهایکهبهدورسرمیپیچیدند،سربند،عمامه 
/  برکشید: بیرونآورد)جامه بر کشید: لباسش را در آورد( /  فرو شد: واردشد،داخلشد /  برگرفت: برداشت

پس آن مرد در چاه فریاد می کرد که در این چاه هیچ نیست و هیچ کس جواب نداد. آن مرد را مال گرفت. چون به باال آمد، جامه و طّرار باز 
ندید. چوبی برگرفت و بر هم می زد. مردمان گفتند: چرا چنین می کنی؟ مگر دیوانه شدی؟!

گفت: نه، پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند.
لطایف الّطوایف، فخرالّدین علی صفی  

شدتناامنیودزدیدرشهر
مال: رنجواندوه،بیزاری،بهستوهآمدن،افسردگی / باز ندید: ندید / برگرفت: برداشت / پاس: نگهبانی؛پاسخودداشتن:مراقب

خودبودن

ازمیانگروهواژگانزیر،امایکدامواژههانادرستاست؟
»دزد و طرار، موزع و جایگاه، ترفه و عجیب، اظطراب و پریشانی، صندوقچة زر«

پاشخ: موزع←موضع،ترفه←طرفه،اظطراب←اضطراب
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درسدود
قاضی بُست

تاریخ بیهقی اثری است از ابوالفضل بیهقی که در زمان غزنویان نوشته شده است. این اثر از نظر تاریخی برای مورخان اهمیت دارد و از نظر ادبی 
برای ادیبان. نثری ساده و روان و روایت هایی شیرین که موجب جذب خواننده به مطالب تاریخی آن می شود. در درس دوم، روایتی از تاریخ بیهقی 

انتخاب شده است که شرحی از یک حادثه است. در پایان این حادثه با بلندطبعی قاضی شهر بُست و پسرش رو به رو می شویم. بخوانیم:

و روز دوشنبه ]امیر مسعود[ شبگیر، برنشست و به کراِن روِد هیرمند رفت با بازان و یوزان و َحَشم و ندیمان و ُمطربان؛ و تا چاشتگاه به صید 
مشغول بودند. پس، به کراِن آب فرود آمدند و خیمه ها و ِشــراع ها زده بودند.

امیر مسعود برای شکار به ساحل رود هیرمند رفته بود. پس از شکار، در ساحل رود، خیمه زدند. )رود هیرمند امروزه در افغانستان است.(

مراعات نظیر: باز، یوز، صید )از باز و یوز برای شکار استفاد ه می کردند.(؛ حشم، ندیم و مطرب )همگی از اطرافیان پادشاه هستند.(
*شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح / *برنشستن: سوارشدن / *کران: ساحل، کنار / باز: پـرنده ای شــکاری / *َحَشم: خدمتکاران / *ندیم: همنشین، 
همدم / *یوز: یوزپلنگ، جانوری شکاری کوچک تر از پلنگ که با آن به شکار آهو و مانند آن می روند. / *مطرب: آوازخوان / *چاشتگاه: هنگام 
چاشت، نزدیک ظهر / صید: شکار، مجازاً به معنی شکار کردن / خیمه: چادر / *شراع: سایه بان، خیمه / فرود آمدند: توقف کردند، اتراق کردند 
)البته اتراق که امروزه به کار می رود واژه ای ترکی است.( / در جملۀ » به کران رود هیرمند رفت با بازان و یوزان ...« واژه های بعد از »با« متمم هستند؛ اما 

بعد از فعل آمده اند. »باز« متمم است و سایر واژه ها )یوزان، حشم، ندیمان و مطربان( به آن معطوف شده اند.

از قضایِ آمده، پس از نماز، امیر کشتی ها بخواست و ناوی ده بیاوردند. یکی بزرگ تر، از جهتِ نشستِ او و جامه ها افگندند و ِشراعی بر وی کشیدند 
و وی آنجا رفت و از هر دستی، مردم در کشتی های دیگر بودند. ناگاه، آن دیدند که چون آب نیرو کرده بود و کشتی پُر شده، نشستن و دریدن 
گرفت. آن گاه آگاه شدند که َغرقه خواست شد. بانگ و َهزاهز و غریو خاست. امیر برخاست و هنر آن بود که کشتی های دیگر به او نزدیک بودند. 
ایشان در َجستند هفت و هشت تن و امیر را بگرفتند و بربودند و به کشتِی دیگر رسانیدند و نیک کوفته شد و پای راست افگار شد؛ چنان که یک 

َدوال پوست و گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از َغرقه شدن. 

حادثه ای که برای امیر مسعود اتفاق افتاد از روی سرنوشت بود )از قضای آمده(. همین سرنوشت هم باعث شد که او نجات پیدا کند. )هنر آن بود 
که ...(

تناسب: کشتی و ناو؛ بانگ، هزاهز، غریو
*قضا: تقدیر، سرنوشت؛ از قضای آمده: تقدیر این بود که ...، سرنوشت چنین بود که ... / *ناو: قایقی کوچک که از درخت میان تهی می سازند. 
/ ناوی ده: ده ناو )ترکیب وصفی مقلوب(؛ کاربرد عدد با اسم امروزه به این صورت است: عدد + اسم؛ اما در گذشته به صورت اسم + ی 
+ عدد نیز به کار می رفت. / جامه ها افگندند: چیزهایی کف ناوها پهن کردند. / از جهت: برای / بر وی کشیدند: مرجع ضمیر »وی« ناو 
است. کاربرد ضمیر »او« و »وی« برای اشیاء / و وی آن جا رفت: مرجع ضمیر »وی« سلطان مسعود است. / از هر دستی مردم: از طبقات 
مختلف مردم / چون آب نیرو کرده بود و کشتی پر شده، نشستن و دریدن گرفت: آب رودخانه باال آمده، کشتی را پر کرده و فشار 
آب باعث شده بود که کشتی ها بشکنند و غرق شوند. / ... گرفت: شروع کرد به ... / غرقه خواست شد: خواست غرق شود. / بانگ: فریاد 
/ هزاهز: آشوب، فتنه، غوغا /  غریو: خروش، فریاد / هنر آن بود: خوب بود که، شانس آورد که، خوشبختانه / در جستند: پریدند، داخل 
)کشتی( پریدند. / بربودند: »ربودن« در این جا معنی دزدیدن ندارد؛ بلکه سرنشینان کشتی های دیگر سلطان مسعود را گرفتند و برداشتند ... 
/ نیک: به شدت )قید است؛ پس با »نیک« به معنی خوب اشتباه نگیرید.( / کوفته: آسیب دیده، کوبیده / *افگار: مجروح، خسته / *دوال: چرم 

و پوست؛ یک دوال: یک الیه، یک پاره / بگسست: پاره شد / هیچ نمانده بود از غرقه شدن: چیزی نمانده بود غرق شود.

فعل »گرفت« را همه دیده ایم و می شناسیم؛ مثالً در جملۀ »مادر دست کودکش را گرفت.« یا »نامه ها را از بونصر گرفتم.«؛ اما این واژه گاه، 
معنایی به جز »گرفتن« و »اخذ کردن« در جمله می یابد؛ جمله های زیر را ببینید!
تواناتر از تو هم آخر کسی است )گرفتم: فرض کردم( 1ـ   گرفتم ز تو ناتوان تر بسی است  

چپ و راست جنگ سواران گرفت )پیش گرفت، پیشه کرد( 2- به سهراب بر تیرباران گرفت )آغاز کرد(  
3- کشتی پر شده، نشستن و دریدن گرفت. )آغاز کرد(

اّما ایزد رحمت کرد پس از نمودِن قدرت و سوری و شادی ای به آن بسیاری، تیره شد و چون امیر به کشتی رسید، کشتی ها براندند و به کرانة 
رود رسانیدند. و امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تَر و تباه شده  بود و برنشست و به زودی به کوشک آمد که خبری 
سخت نا خوش در لشکرگاه افتاده بود و اضطرابی و تشویشی بزرگ به پای شده و اَعیان و وزیر به خدمِت استقبال رفتند. چون پادشاه را سامت 

یافتند، خروش و دعا بود از لشکری و رعیّت و چندان صدقه دادند که آن را اندازه نبود. 

ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت: بالیا برای تنبیه بندگان و توّجه آنان به قدرت خداوند و ناتوانی خود است؛ اما خداوند بعد از هر بال و سختی ، 
رحمتش را شامل حال بندگان می کند. / خبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود: گویا خبر غرق شدن و مرگ سلطان مسعود بین لشکریان افتاده 

بوده که بیهقی از گفتن آن سر باز می زند. پس از شنیدن خبر نجات سلطان، همه خوشحال شدند و صدقه های زیادی دادند.

کنایه: »از آن جهان آمده« کنایه از نجات یافته از مرگ.

درسدود
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*ایزد: خدا، آفریدگار / نمودن: نشان دادن / *سور: جشن / تیره شد: به هم خورد، غم بار شد/ از آن جهان آمده: از مرگ نجات یافته )صفت 
مفعولی است برای امیر.( / فرود آمد: وارد شد / جامه بگردانید: جامه اش را عوض کرد / تر و تباه: خیس و غیر قابل استفاده / *برنشستن: 
سوارشدن؛ برنشست: سوار شد / کوشک: کاخ، قلعه / سخت: قید است. )سخت ناخوش: بسیار ناخوش( / اضطراب: ترس و نگرانی / تشویش: 
اضطراب، نگرانی / اعیان: بزرگان مملکت / خدمت استقبال: به پیشباز شاه یا بزرگی رفتن که وظیفه و خدمت محسوب می شود. / پادشاه را 

سامت یافتند: دیدند که پادشاه سالم است. /  لشکری: سرباز، افراد لشکر )لشکر + ی نسبت( / رعیّت: مردم )زیردستان حاکم(

و دیگر روز، امیر نامه ها فرمود به َغزنین و جملة مملکت بر این حادثه بزرگ و َصعب که افتاد و سامت که به آن َمقرون شد و مثال داد تا 
د گشت و  هزار هزار ِدَرم به َغزنین و دو هزار هزار ِدَرم به دیگر ممالک به مستَِحّقان و درویشان دهند ُشکِر این را و نبشته آمد و به توقیع، مؤکَّ
ُمبّشران برفتند و روز پنج شنبه، امیر را تب گرفت؛ تِب سوزان و سرسامی افتاد، چنان  که بار نتوانست داد و محجوب گشت از مردمان، مگر از 

اطبّا و تنی چند از خدمتکاراِن مرد و زن و دل ها سخت متحیّر شد تا حال چون شود.

و دیگر روز امیر نامه ها فرمود ... و سامت که به آن مقرون شد: چرا امیر باید شرح ماجرا و خبر سالمت خود را به شهرهای مختلف بفرستد؟ 
برای پاسخ به این سؤال باید به قسمت قبل این متن برگردیم: »خبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود.« پس اگر سلطان خبر سالمتی 

خود را به شهرهای مختلف مملکت نمی فرستاد، ممکن بود عده ای با شنیدن خبر مرگ او دست به شورش بزنند و خود را حاکم اعالم کنند.
همچنین سلطان به شکرانۀ سالمتی خود دستور می دهد که به مستحقان سراسر کشور صدقه بدهند.

مجاز: »دل ها« در جملۀ »و دل ها سخت متحیّر شد.« مجاز از مردم. / تناسب: تب و سرسام
دیگر روز: روز دیگر )صفت مبهم قبل از اسم آمده.( / نامه ها فرمود به ...: فرمود که به ... نامه بنویسند، به ... دستور داد / غزنین: غزنه، شهری 
در افغانستان / جملة مملکت: تمام کشور / بر این حادثه: دربارۀ این حادثه / *صعب: دشوار، سخت /  *مقرون: پیوسته، همراه؛ به آن مقرون 
شد: به دنبال آن اتفاق افتاد. / مثال داد: دستور داد / هزار هزار درم: یک میلیون درهم؛ درهم: سکۀ نقره / دیگر ممالک: ممالک دیگر )صفت 
مبهم قبل از اسم آمده.( / مستحّقان: نیازمندان؛ مستحق + ان جمع / شکر این را: به عنوان شکر این سالمتی و نجات از حادثه )»را« به معنی برای 
و به عنوان؛ این: ضمیری که به حادثة نجات و سالمتی سلطان برمی گردد.( / نبشته آمد: نوشته شد؛ شکل قدیمی فعل مجهول / درویش: فقیر / *توقیع: 
امضاکردن فرمان، مهر کردن نامه یا فرمان / *مؤکد: تأکیدشده، استوار / مبّشر: نویددهنده، مژده رسان؛ مبّشران: مبّشر + ان جمع )در این جا منظور 
نامه رسانانی هستند که فرمان امیر را به شهرهای دیگر می برند.( / امیر را تب گرفت: تب امیر را گرفت. )جابه جایی اجزای جمله( امیر دچار تب شد. / 
*سرسام: ورم مغز، سرگیجه و پریشانی، هزیان )سرسامی: سرسام + ی نسبت( / بار: اجازۀ دیدار؛ بار دادن: شاهان در زمان هایی معین به اطرافیان 
اجازۀ دیدار می دادند. / *محجوب: پنهان، مستور / *اطبّا: جمع طبیب، پزشکان / متحیّر: سرگشته، حیران / تنی چند: چند تن )صفت شمارشی 

بعد از اسم آمده است.( / چون: چگونه )با توجّه به متن(

این دو جمله را با هم مقایسه کنید.
2- نامه ها نوشته شد. 1- امیر نامه ها را نوشت.  

همان طور که شما هم متوّجه شدید، در جملة اول نهاد، مفعول و فعل وجود دارد؛ اما در جملة دوم نهاد حذف شده و مفعول در جایگاه آن آمده است؛ همچنین 
در ساختار فعل تغییراتی صورت گرفته است. به فعل جملة اول، فعل معلوم و به فعل جملة دوم، فعل مجهول می گویند.

برای ساختن جملة مجهول، سه مرحلة زیر را طی می کنیم: 1-   نهاد جملة معلوم را حذف می کنیم: نامه ها را نوشت. 2-  مفعول را در جایگاه نهاد قرار می دهیم: 
نامه ها نوشت. 3-  فعل اصلی جمله را به صورت »بن ماضی + ه + فعل مناسب از شدن« می نویسیم: نامه ها نوشته شد.

دقت کنید که فعل »شدن« باید از نظر شناسه و زمان فعل با فعل اصلی )نوشت( مطابقت داشته باشد.
در گذشته عالوه بر فعل »شدن« از فعل های دیگری؛ مانند »آمدن« و »گشتن« نیز برای مجهول کردن جملة معلوم استفاده می کردند: نبشته آمد، گفته 

آمد، خوانده گشت و ...

 در کدام بیت فعل مجهول دیده نمی شود؟
این به چه زیردست گشت، آن به چه پایمال شد 1(  گر نشـد اشتیاق او غالب صبر و عقـل من  

ما همچنان لب بر لبـی نابرگـرفته کـام را 2( یک لحظه بود این یا شبی، کز عمر ما تاراج شد 
و آن هــا که شـدنـد کـس نمــی آید بــاز 3( آن هــا کـه به جــایند نپــایند بســی  

پاشخ: گزـنۀ 3 / در گزینۀ ۱ دو فعل مجهول به کار رفته است: گشت )زیر دست شد( و شد )پایمال شد(. در گزینۀ ۲ نیز فعل »شد« مجهول است )تاراج شد(؛ 
اما در گزینۀ  ۳ فعل مجهول وجود ندارد؛ در این گزینه فعل »شدند« به معنی »رفتند« است.

به تفاوت معنایی واژة  محجوب در جمله های زیر دقت کنید!
ب( امیر مردی محجوب و پاک بود. الف( امیر از مردمان محجوب گشت.  

در جملة )الف( واژة محجوب به معنی پوشیده و پنهان است )هم خانوادة حجاب(؛ اما در گزینة )ب( محجوب به معنی حجب و حیا است؛ پس نباید از این 
تفاوت ها غافل باشیم

تا این عارضه افتاده بود، بونصر نامه های رسیده را، به خطِّ خویش، نَُکت بیرون می آورد و از بسیاری نَُکت، چیزی که در او َکراهیَتی نبود، می فرستاد 
فروِد سرای، به دسِت من و من به آغاجِی خادم می دادم و خیرخیر جواب می آوردم و امیر را هیچ ندیدمی تا آن گاه که نامه ها آمد از پسران علی 
تکین و من نَُکت آن نامه ها پیش بردم و بشارتی بود. آغاجی بستَد و پیش بُرد. پس از یک ساعت، برآمد و گفت: »ای بوالفضل، تو را امیر می بخوانَد«.

از وقتی سلطان مسعود بیمار شده بود، بونصر )استاِد بیهقی( خودش نامه ها را خالصه می کرد و اگر چیز ناراحت کننده ای در آن ها نبود به من می داد )تا 
به سلطان برسانم(. من هم آن ها را به آغاجی )که خادم سلطان بود( می دادم و پاسخش را زود می آوردم. هیچ وقت امیر را نمی دیدم تا زمانی که نامه های 
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پسران علی تکین رسید و من خالصۀ آن ها را پیش امیر بردم. در آن ها خبر خوبی بود. آغاجی آن ها را گرفت و نزد امیر برد. یک ساعت بعد آمد و 
گفت: ای ابوالفضل، امیر تو را صدا می زند.

*عارضه: حادثه، بیماری / *کراهیّت: ناپسندی / *خیرخیر: سریع / *نُکت: نکته ها، جمع نکته؛ نامه های رسیده را ... نَُکت: نکته های نامه های 
رسیده )»را« نشانة فک اضافه است؛ اما بین »نامه ها« و »را« فاصله افتاده و تشخیص آن را مشکل کرده است.( / *فروِد سراي: اندرونی، اتاقی در خانه 
که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد، مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران / ندیدمی: نمی دیدم )در گذشته گاهی نشانة استمرار فعل این بود که »ی« 
یا »می« در پایان فعل می آمد.( / بشارت: مژده، خبر خوش / بستَد: گرفت؛ ستاندن: گرفتن / برآمد: خارج شد / می بخوانَد: می خواند، صدا می زند

پیش رفتم. یافتم خانه تاریک کرده و پرده های کتّان آویخته و تَر کرده و بسیار شاخه ها نهاده و تاس های بزرگِ پُر یَخ بر َزبَِر آن و امیر را یافتم 
آنجا بر َزبَِر تخت نشسته، پیراهن ِ توزی، ِمخنَقه در گردن، ِعقدی همه کافور و بوالَعاِی طبیب آنجا زیِر تخت نشسته دیدم.

در این بند، بیهقی کارهایی که برای مداوای تب و سردرد سلطان مسعود انجام داده بودند را بیان می کند.

ه(/  + ماضی  بن   = مفعولی  )صفت  هستند.  مفعولی  صفت  نشسته،  و  نهاده  کرده،  تر  آویخته،  تاریک  کرده،   / »دیدم«  معادل  این جا  در  یافتم: 
کتّان: گیاهی است که از ساقۀ آن الیاف به دست می آورند و در نساجی استفاده می کنند. / تاس: طشت، کاسه، کاسۀ مسی / َزبَر: باال / *مخنقه: 
گردن بند / توزی: نوعی پارچه که بافت آن منسوب به شهر توز بود. )توز + ی نسبت( / ِعقد: گردن بند؛ ِعقدی همه کافور: گردن بندی از کافور / 

بوالعا: مخفف ابو العال )لقب شخص(

گفت: » بونصر را بگوی که امروز ُدُرستم و در این دو سه روز، بار داده  آید که علّت و تب تمامی زایل شد.«

بیهقی از طرف سلطان مأمور می شود که پیغام سالمتی و تندرستی او را به بونصر برساند.

بونصر را بگوی: به بونصر بگو )کاربرد »را« به جای »به«( / *ُدرست: سالم، تندرست / داده آید: داده شود )فعل مجهول( / علّت: بیماری / تمامی: 
کاماًل / *زایل شدن: نابود شدن، برطرف شدن

َّوَجَل بر سامتِ امیر و نامه نبشته آمد. نزدیِک  من بازگشتم و این چه رفت، با بونصر بگفتم. سخت شاد شد و سجدۀ شکر کرد خدای را عَز
آغاجی بُردم و راه یافتم، تا سعادِت دیداِر همایوِن خداوند، دیگر باره یافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواست و توقیع کرد و گفت: »چون 
نامه ها ُگسیل کرده شود، تو باز آی که پیغامی ست سوِی بونصر در بابی، تا داده آید.« گفتم: »چنین کنم« و بازگشتم با نامة توقیعی و این حال ها 

را با بونصر بگفتم.

شادی بو نصر از شنیدن خبر سالمتی سلطان / بازگشت کارهای دربار به روال معمول خود.

: عزیز و شکوهمند  وجلَّ این چه رفت: هر اتفاقی که افتاده بود )بیهقی وقایعی که باالتر خواندیم را به بونصر گزارش می دهد.( / خدای را: برای خدا / َعزَّ
است. )معموالً بعد از نام خداوند می گفتند و می نوشتند.( / بر سامت امیر: به خاطر سالمت امیر / نبشته آمد: نوشته شد )فعل مجهول به سبک قدیم( / 
نزدیک آغاجی: نزد آغاجی / راه یافتم: اجازه پیدا کردم )که به خدمت سلطان برسم.( / سعادت: خوشبختی / »دیدار« واژۀ وندی است )دید + ار( 
/ *همایون: خجسته، مبارک، نیک بخت / خداوند: ارباب، پادشاه / توقیع: امضا کردن / در جملۀ »و آن نامه را بخواند« نهاد به قرینۀ معنوی 
)خودمان از روی معنی فهمیدیم( حذف شده؛ اما فعل جمله معلوم است. )ساخت مجهول ندارد و مفعول همچنان در جایگاه خودش است، نه در جایگاه نهاد.( 
/ دوات: ظرفی که در آن جوهر می ریزند. )در این جا منظور قلم و جوهر، اسباب نوشتن( / *گسیل کردن: فـرسـتادن، روانه کـردن؛ )»گسیل 
کرده شود« فعل مجهول است.( / پیغامی است سوی بونصر در بابی: دربارۀ موضوعی برای بونصر پیامی دارم. / »داده آید« فعل مجهول است. 

/ نامةتوقیعی: نامۀ امضاشده

و این مردِ بزرگ و دبیرِ کافی، به نشاط، قلم در نهاد. تا نزدیک نمازِ پیشین، از این مهمّات فارغ شده بود و َخیلتاشان و سوار را ُگسیل کرده. 
پس، ُرقَعتی نبشت به امیر و هر چه کرده بود، باز نمود و مرا داد.
و ببُردم و راه یافتم و برسانیدم و امیر بخواند و گفت:»نیک آمد.«

بونصر کارها را راست وریس کرده و نامه ها و فرمان ها را قبل از نماز ظهر به مقصدشان فرستاده بود. پس از آن، گزارش کارش را به من داد که برای 
امیر ببرم. )بونصر و شاگردش ابوالفضل بیهقی مسئول ادارة نامه ها بودند که در آن زمان دیوان رسایل نامیده می شد.(

کنایه: »قلم درنهادن« کنایه از نوشتن؛ »مرد بزرگ و دبیر کافی« کنایه از بونصر ُمشکان، استاِد بیهقی

دبیر: نویسنده، کاتب / *کافی: دانای کار، باکفایت / *نماز پیشین: نماز ظهر / *مهّمات: کارهای مهم و خطیر / *فارغ شدن: آسوده شدن از 
کار )کار را به پایان رساندن( / *خیلتاش: گروه نوکران و چاکران / *گسیل کردن: فرستادن، روانه کردن / *ُرقعت: ُرقعه، نامۀ کوتاه / در 
جملۀ »خیلتاشان و سوار را گسیل کرده«، فعل »بود« به قرینۀ جملۀ  قبلی حذف شده است. / نبشت: نوشت / بازنمود: گزارش داد، نشان داد 
)در نامه نوشت( / نیک آمد: خوب است، خوشم آمد / مرا )من را( داد: به من داد؛ کاربرد »را« به جای »به« / برسانیدم: متمم و مفعول در این 

جمله به قرینه حذف شده اند: نامه را به امیر رسانیدم. 
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و آغاجِی خادم را گفت:»کیسه ها بیاور!« و مرا گفت:»بستان؛ در هر کیسه، هزار مثقال َزِر پاره است. بونصر را بگوی که َزرهاست که پدِر ما از 
َغزِو هندوستان آورده است و بُتاِن َزّرین شکسته و بگداخته و پاره کرده و حال تِر مال هاست و در هر سفری ما را از این بیارند تا صدقه ای که 
خواهیم کرد حاِل بی ُشبَهت باشد، از این فرماییم؛ و می شنویم که قاضی بُست، بوالحسِن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگدست اند و از کس 
چیزی نستانند و اندک مایه َضیَعتی دارند. یک کیسه به پدر باید داد ویک کیسه به پسر، تا خویشتن را َضیَعتَکی حال خرند و َفراخ تر بتوانند 

زیست و ما َحقِّ این نعمِت تندرستی که بازیافتیم، لَختی گزارده باشیم.« 

»از کس چیزی نستانند« نشانۀ بلندهّمتی و طبع واالی قاضی و پسرش است. سلطان مسعود دربارۀ صدقه ای که می خواهد به قاضی و پسرش بدهد، 
توضیحاتی می دهد و منشأ آن را مشخص می کند: این مال ها حالل ترین مال هاست؛ پدرم سلطان محمود، این  زرها را از جنگ های هندوستان آورده و 

برای ما بی شبهه و پاک است.
این توضیحات سلطان نشان می دهد که او از مناعت طبع و خویشتن داری قاضی و پسرش با خبر است و احتمال می دهد که آن ها به بهانه ای این صدقه 

را قبول نکنند؛ برای همین است که تالش می کند بی شبهه بودن آن را ثابت کند.

آغاجی خادم را ...: به آغاجی خادم ... / بستان: بگیر، فعل امر از »ستاندن« / مثقال: واحدی برای اندازه گیری وزن / *زِر پاره: قراضه و خردۀ زر، 
زر سکه شده / بونصر را ...: به بونصر ... / *غزو: جنگ کردن با کّفار / بتان زّرین: بت هایی که از زر ساخته شده اند. / *گداختن: ذوب کردن / 
پاره کرده: ُخرد کرده / ما را ... بیارند: برای ما ... بیاورند. / بی شبهت: بدون شک و گمان؛ حالل بی شبهت: مالی که در پاکی آن شک و تردیدی 
نیست. / سخت تنگ دست اند: به شدت ... )سخت در این جا قید است.( / اندک مایه: کم / *ضیعت: زمین زراعی؛ ضیعتک: زمین زراعتی کوچک 
/ خویشتن را ...: برای خویشتن / *فراخ تر: آسوده تر، راحت تر / *لختی: اندکی / گزارده باشیم: به جا آورده باشیم )با گذارده باشیم به معنی قرار 

داده باشیم تفاوت دارد!( 

به این نکته هم دقت کنید که سلطان هر جا دربارۀ خودش حرف می زند از ضمیرها و فعل های جمع استفاده می کند. چرا؟ می  خواهد شخصیت 
شاهی خودش را نشان دهد. نشانۀ احترام نیز هست ولی شاه بیشتر می خواهد مقام برتر خودش را گوشزد کند.

من کیسه ها بستَدم و به نزدیِک بونصر آوردم و حال باز گفتم. دعا کرد و گفت: »خداوند این سخت نیکو کرد و شنوده ام که ابوالحسن و پسرش 
وقت باشد که به ده ِدَرم درمانده اند.« و به خانه بازگشت و کیسه ها با وی بُردند و پس از نماز، کس فرستاد و قاضی بوالحسن و پسرش را 

بخواند و بیامدند. بونصر، پیغام امیر به قاضی رسانید.

بونصر هم کار امیر مسعود را تأیید می کند. بیچاره قاضی و پسرش از نظر مالی چنان اوضاع بدی داشته اند که همه می گویند: شنوده ام ...

بستدم: گرفتم؛ ستاندن: گرفتن / نزدیِک: نزِد )با دور و نزدیک اشتباه نگیرید!( / شنوده ام: شنیده ام / حال بازگفتم: ماجرا را شرح دادم. / خداوند: 
پادشاه )در قدیم این واژه به ارباب و صاحب گفته می شد!( / سخت نیکو: بسیار خوب؛ »سخت« در این جا قید است. / وقت باشد که: گاهی، گاهی اتفاق 

می افتد که / بخواند: احضار کرد، دعوت کرد؛ کسی را خواندن: او را صدا زدن یا احضار کردن

بسیار دعا کرد و گفت:»این ِصلَت فخر است. پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساِب این نتوانم داد و 
نگویم که مرا سخت دربایست نیست اّما چون به آنچه دارم و اندک است، قانعم، ِوزر و َوباِل این، چه به کار آید؟«

پاسخ قاضی به بونصر چند صفت او را نشان می دهد: 1- بلندهمتی او در نپذیرفتن: مرا به کار نیست. 2-  خردمندی او در پاسخ دادن: پذیرفتم و 
بازدادم. 3- عاقبت اندیشی و پرهیزکاری: قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد. 

وزر و وبال این، چه به کار آید؟ 4- قناعت پیشگی: چون به آن چه دارم و اندک است، قانعم.

نهاد در جملۀ نخست حذف شده است: )قاضی( بسیار دعا کرد ... 
*صلت:  بخشش )هدیه، پاداش(؛ صلت فخر: بخشش و هدیه ای که مایۀ افتخار است. / مرا به کار نیست: به کار من نمی آید، به آن نیاز ندارم. / 
»سخت« در قیامت سخت نزدیک است، قید است. / نتوانم داد: نمی توانم بدهم / نگویم: نمی گویم / *دربایست: نیاز، ضرورت؛ نگویم که مرا 
سخت دربایست نیست: نمی گویم که من به آن شدیداً نیاز ندارم. / *ِوزر: بار سنگین، در این جا یعنی بار گناه / *َوبال: سختی و عذاب، گناه / 

چه به کار آید؟: به چه کار آید؟ )استفهام انکاری است: به کار نمی آید.(

بونصر گفت: »ای ُسبحاَن اهلل! َزری که سلطان محمود به غَّزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آن را امیرالمؤمنین 
می روا دارد ستدن، آن، قاضی همی نستانَد؟!«

تعجب بونصر از این که قاضی زرها را نمی پذیرد؛ زرهایی که سلطان محمود از هند به غنیمت آورده و حتی خلیفه هم بخشی از آن ها را پذیرفته 
است. )بونصر می گوید اگر مال های هندوستان به ما حرام بود، خود خلیفة  مسلمین هم آن را نمی پذیرفت.(

بد نیست این را بدانید که:  سلطان محمود طی چندین حمله به هندوستان و غارت بت خانه ها و معابد ایشان، اموال زیادی را به غنیمت گرفت. 
حتماً بخشی از آن هم به عنوان مالیات و خراج یا هر عنوان دیگری به بغداد فرستاده می شد. خلیفه هم درستی کار محمود در حمله به هند را تأیید 
می کند. از طرفی این اموال به این دلیل حالل و پاک دانسته می شد که متعلق به کافران )غیر مسلمانان( بوده و با صرف آن می شد در سرزمین های 

اسالمی به مسلمانان خدمت کرد. حاال فهمیدید دلیل صحبت قاضی از وزر و وبال و پاسخ دادن در قیامت چه بود؟ موافق این موضوع هستید؟

مجاز: شمشیر مجاز از جنگ و نبرد
ای سبحان اهلل: برای بیان شگفتی به کار می رود. / به شمشیر بیاورده: با نبردهای سخت و دشوار آن ها را آورده. / بتان: بت ها / امیرالمؤمنین: 
خلیفۀ مسلمین؛ منظور خلیفۀ عّباسی در بغداد است. / می روا دارد: روا می دارد )جابه جایی نشانة استمراری(؛ روا داشتن: جایز شمردن / مرجع ضمیر 
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»آن« در »آن قاضی همی نستاند« زر )زری که سلطان محمود ...( است. / همی نستاند: نمی گیرد )»همی« نشانة استمرار در گذشته + »ن« نفی + 
د«( ـَ »ستان« بن مضارع از ستاندن + شناسه »

گفت: »زندگانِی خداوند دراز باد؛ حاِل خلیفه دیگر است که او خداونِد والیت است و خواجه با امیر محمود به غزوها بوده است و من نبوده ام و 
بر من پوشیده است که آن َغزوها بر طریِق سنَُت مصطفی هست یا نه. من این نپذیرم و در عهدۀ این نشوم.«

هوشمندی قاضی در دادن پاسخ بونصر و بهانه جویی برای نپذیرفتن مال / برطرف نشدن شبهۀ حرام بودن اموال غنیمتی/ خدا به سلطان مسعود 
عمر بدهد. بحث خلیفه )که زرها را قبول کرده( فرق می کند و او حاکم و صاحب سرزمین های اسالمی است. تو هم که همراه سلطان محمود بوده ای 
)و شبهه برایت برطرف شده( اما من نبوده ام و نمی دانم جنگ های محمود غزنوی به روش و سنت جنگ های پیامبر بوده یا ظالمانه این اموال را به 

غنیمت گرفته است؛ پس این ها را نمی پذیرم و مسئولّیت آن را قبول نمی کنم.

خداوند والیت: پادشاه سرزمین، حاکم سرزمین / خواجه: بزرگ، سرور )منظور قاضی از خواجه، بونصر است.( / پوشیده است: معلوم نیست / بر 
طریق: به روش، ِطبق / سنّت: روش، شیوه / در عهدۀ چیزی شدن: پذیرفتن مسئولّیت آن

گفت: »اگر تو نپذیری، به شاگران خویش و به ُمستَِحّقان درویشان ده.«
گفت: »من هیچ ُمستَِحق نشناسم در بُست که َزر به ایشان توان داد و مرا چه افتاده است که َزر کسی دیگر بََرد و شماِر آن به قیامت مرا باید 

داد؟! به هیچ حال، این عهده قبول نکنم.«

عاقبت اندیشی قاضی و ترس از آخرت / »مرا چه افتاده است که زر کسی دیگر بَرد و شمار آن به قیامت مرا باید داد« معادل این جمله است: 
مگر عقلم را از دست داده ام که زر را کسی دیگر ببرد و استفاده کند، آن وقت در قیامت من پاسخ گوی مال حرام باشم. این جمله نشان می دهد 

که قاضی به هیچ بهانه ای حاضر نیست زرها را بپذیرد.

مستحق: نیازمند )هم خانوادة استحقاق، حق( / بُست: همان طور که تا این جا دیدیم، نام شهری است که ابوالحسن بوالنی قاضی آن است. مبادا این جا 
آن را مجاز از مردم بُست بدانید! چرا؟ چون قاضی می گوید: »من در شهر بُست هیچ مستحقی نمی شناسم ...«؛ پس نمی توانیم در این جمله 
معنی حقیقی را رها کنیم و اصرار کنیم که بُست در معنی مجازی است. / شمار: حساب و کتاب؛ شمار دادن: حساب پس دادن. شمار آن مرا 

باید داد: من باید حساب آن را بدهم.

بونصر پسرش را گفت: » تو از آِن خویش بستان.«
گفت: »زندگانِی خواجه َعمید دراز باد؛ علْیَ اَیِّ حال، من نیز فرزنِد این پدرم که این سخن گفت و علم از وی آموخته ام و اگر وی را یک روز 
دیده بودمی و احوال و عاداِت وی بدانسته، واجب کردی که در مّدِت عمر پیروِی او کردمی؛ پس، چه جاِی آن که سال ها دیده ام و من هم از 
آن حساب و توّقف و پرسِش قیامت بترسم که وی می ترسد و آنچه دارم از اندک مایه ُحطاِم دنیا حال است و کفایت است و به هیچ زیادت 

حاجتمند نیستم.«

بترسم: آینده نگری و  از حساب و توقف و پرسش قیامت  از پدر خود آموختن / و من هم  بلندهمتی را  ...: خرد و  این پدرم  نیز فرزند  من 
عاقبت اندیشی در ترس از حساب و کتاب آخرت / و آن چه دارم از اندک مایه حطام دنیا ...: قناعت پیشگی و مناعت طبع / پسر قاضی نه تنها 

مال ها را نمی پذیرد، بلکه کار پدر خود را هم تأیید می کند و حتی پدر را به خاطر این ویژگی های اخالقی می ستاید.

پسرش را گفت: به پسرش گفت؛ مرجع ضمیر »ش« قاضی است: پسر قاضی / عمید: بزرگ و سرور، سردار / باد: فعل دعایی به معنی باشد. 
/ علی اّی حال: به هر حال / دیده بودمی: می دیدم / بدانسته: می دانستم )»بودمی« به قرینة فعل جملة قبل حذف شده: بدانسته بودمی.( / واجب 
کردی: واجب می شد / پیروی او کردمی: پیروی او می کردم. / چه جای آن که: چه برسد به این که / توقف: ایستادن، ماندن )در صف حساب رسی 
قیامت گیر کردن( / اندک مایه: کم )واژة مرکب( / ُحطام: ریزۀ چیز خشک، مال اندک، خرده گیاه که زیر پا می ریزد، ریزۀ کاه / کفایت است: بس 

است. / حاجتمند: نیازمند )حاجت + مند(

بونصر گفت: ِ»هللِ َدرُُّکما؛ بزرگا که شما دو تنید!« و بگریست و ایشان را بازگردانید و باقِی روز اندیشه مند بود و از این یاد می کرد. و دیگر روز، 
ُرقعتی نبشت به امیر و حال باز نمود و َزر باز فرستاد.

تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی

تأثیر این ویژگی قاضی و پسرش بر بونصر

هلل درُُّکما: خدا خیرتان دهد. / بزرگا: چه بزرگ! چه بزرگوار! بزرگ + »ا« نشانۀ تفخیم / اندیشه مند: اندوهگین، اندیشناک )در فکر فرورفته( / از 
این یاد می کرد: مرجع »این« ماجرایی است که میان بونصر و قاضی بود. / دیگرروز: روِز دیگر )صفت مبهم پیش از اسم آمده.( / ُرقعت: نامه / 

حال باز نمود: شرح حال را )برای امیر( نوشت.

اگر واژه هایی دیدید که »تشدید« ندارند، آن ها را به عنوان غلط امالیی نشمارید. تشدید در آزمون ها از نظر امالیی ارزش ندارد.
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در میان جفت واژه های زیر امای چند واژه نادرست است؟

»رود هیرمند، هشم و ندیمان، مطرب و آوازخوان، صید و شکار، شراء و خیمه، غذا و قدر، خاست و طلب، بانگ و حزاحز، قریو و فریاد، صور و شادی، اظطراب 
و تشویش، اعیان و بزرگان، رعیّت و مردم، شهر غزنین، حادثة سعب، مقرون و نزدیک، مثال و دستور، مستحق و نیازمند، توقیِع نامه، مؤّکد و مهم، سرصام 
و سر درد، محجوب و پوشیده، اطبّا و پزشکان، متحیّر و سرگردان، عارضه و اتفاق، کراهیّت و زشتی، آغاجی خادم، پرده های کتّان، تاس های بزرگ، پیراهن 
طوزی، عقد و گردن بند، ذایل و نابود، فارق و آسوده، خیلتاشان و سواران، هزار مثغال زر، قزو هندوستان، مال حال، شبهت و تردید، زیعت و زمین، سلِت فخر، 

قانع و خرسند، وذر و وبال، غازی و داور، سنت مصطفی، خواجه عمید، اال ای حال، ُحتام دنیا«

4( نوزده 3( بیست و دو   2( بیست   1( بیست و یک  

پاشخ: گزـنۀ 1 / در میان واژه های باال امالی ۲۱ واژه نادرست است که شکل درست نوشتاری آن ها به این صورت است: حشم، شراع، قضا )با توجّه به واژة  قدر و به 
معنی سرنوشت(، خواست )خاست به معنی »بلند شدن« ارتباطی با »طلب« ندارد.(، هزاهز، غریو، سور )به معنی شادی؛ صور به معنی شیپور در این جا با شادی ارتباط معنایی ندارد.(، 
اضطراب، صعب )سخت و دشوار(، سرسام، توزی، زایل، فارغ )فارق به معنی جداکننده است و با آسایش ارتباط معنایی ندارد.(، مثقال، غزو، ضیعت، صلت، وزر، قاضی)با توجّه 

به واژة داور، غازی به معنی جنگجو مناسب نیست.(، علی ای حال )علی به معنی بر مناسب است، نه اال که نشانة ندا است.(، ُحطام.

زاغ و کبـک

قبل از این که این متن را بخوانیم، کمی به ویژگی هایی که کبک و زاغ دارند فکر کنیم. / کبک زیباست و با ناز راه می رود. زاغ اگرچه زیبایی خود 
را دارد؛ اما راه  رفتنش انصافاً به کبک نمی رسد. اصالً کبک در ادبیات به »خوش خرام« معروف شده: »ای کبک خوش خرام، کجا می روی، بایست 

/ غّره مشو که گربۀ عابد نماز کرد« یا: دیدی آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ ...

در متن زیر، زاغ سعی می کند مثل کبک راه برود ...
رخت خود از باغ به راغـی کشید  زاغی از آنجا که فراغی گزـد  

کوچ کردن زاغ از باغ به دامنۀ کوه

جناس ناهمسان )ناقص(: زاغ، باغ، راغ )در واج اول با هم اختالف دارند.(؛ فراغ و راغ )فراغ یک واج بیشتر دارد.(  /  کنایه: »رخت کشیدن« 
کنایه از کوچ کردن / مراعات نظیر: باغ و راغ / واج آرایی: تکرار واج »غ«

*فراغ: آسایش، آسودگی / *راغ: دامنۀ کوه، صحرا / ُگزید: برگزید، انتخاب کرد؛ فراغ گزیدن: به دنبال آسایش بودن 
عـرضه دِه مخــزِن پنهـان کوه  دـد ـکی عـرصه به دامان کوه  

زیبایی دامنۀ کوه

تکرار: کوه / جناس ناهمسان: َعرصه و َعرضه / تشخیص: دامن کوه عرضه ده است. )چیزی را به نمایش گذاشته است.( / شیوۀ باغی: فعل »دید« 
مقدم بر سایر اجزای جمله است.

عرصه: میدان، صحرا / دامان کوه: اطراف کوه، دامنۀ کوه / عرضه ده: نشان دهنده، به نمایش گذارنده / مخزن: خزانه، گنجینه، انبار / فعل »دید« 
بر سایر اجزای جمله مقدم شده است. 

شاهـد آن روضۀ فیــروزه فام  نادره کبــکی به جمـاِل تمام  
هم ُخطـواتس ُمـقـاِرب به هــم هم حـرکاتس مـناشب به هـم  
و آن روش و ُجـنبِس همـوار را زاغ چـو دـد آن ره و رفـار را  
در پـی او کـرد به تقلید جــای  باز کشید از روش خـوـس پای  
وز قــلم او رقمـی می کشــید بر قـدم او قدمی می کشــید  
رفـت بر اـن قاعده روزی شه چار در پی اش َالقّصه در آن مرغزار  

زاغ، کبک زیبایی را در آن صحرا می بیند. کبکی که موزون و خرامان راه می رود. زاغ هم می خواهد مثل او راه برود؛ بنابراین چند روزی از راه 
رفتن او تقلید می کند. 

ایهام: شاهد به دو معنی: 1- زیبارو 2- بیننده، گواه / تکرار: واژۀ »هم« در بیت۴ تکرار شده. / واج آرایی: تکرار واج »ت« در بیت ۴ *پاورقی* 
دقت کنید وقتی می گوییم واج یعنی شکل های مختلف یک حرف؛ در این جا »ت« و »ط« یک واج محسوب می شوند و تکرار آن ها واج آرایی به شمار 
می آید. تکرار واج »ش« در بیت ۶؛ تکرار واج »ق«، »ی« و »م« در بیت۷ / مراعات نظیر: ره، رفتار، روش، جنبش در بیت۵؛ قلم، رقم و کشیدن در 
بیت۷ / کنایه: »پای باز کشیدن از چیزی« کنایه از رها کردن آن چیز؛ »بر قدم کسی قدم کشیدن« کنایه از تقلید کورکورانه از او؛ »قدم کشیدن« 
کنایه از راه رفتن؛ »از قلم کسی رقم کشیدن« کنایه از تقلید کورکورانه از او؛ »رقم کشیدن« کنایه از نوشتن / جناس ناهمسان: پای و پی )»پای« یک 

واج اضافه دارد.(؛ پای و جای )اختالف در واج نخست(؛ قدم و قلم )اختالف دو واژه در یک واج(؛ / مجاز: قلم مجاز از نوشته
نادره: بی همتا، کم نظیر / جمال: زیبایی؛ جمال تمام: زیبایی کامل / شاهد: زیبارو / *روضه: باغ، گلزار / فیروزه فام: به رنگ فیروزه، فیروزه رنگ )در این جا 
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چون صفت صحرا و دامنة کوه است معادل رنگ سبز، مد نظر است؛ توضیح این که فیروزه سنگی قیمتی است که در رنگ های مختلفی از سبز کم رنگ تا آبی فیروزه ای 
وجود دارد.( / *ُخُطوات: جمع خطوه، گام ها، قدم ها / ره و رفتار: راه  رفتن / *متقارب: نزدیک شونده، همگرا )از معنی لغت نامه ای که بگذریم، »متقارب به 
هم« در این جا آهنگین و زیبا راه رفتن کبک را می رساند.( / روش: راه  رفتن، حرکت )روش به معنی شیوه و سبک نیز هست؛ اما بهتر است به معنی »رفتن« در نظر 
ِش / جنبش هموار: موزون راه  رفتن / پای بازکشید: دست برداشت / در پی او ... جای کرد: پا جای پای او گذاشت )از او تقلید کرد(؛ پی:  بگیریم: رو +ـ 
پا / رقم کشیدن: نوشتن، رسم کردن / القّصه: خالصه / *مرغزار: سبزه زار، چراگاه، علفزار / بر این قاعده: طبق این شیوه، به این روش / چار: چهار؛ 

روزی سه چار: سه چهار روز )عدد بعد از اسم آمده؛ اما ما امروزه عدد را قبل از اسم می گوییم.(

رهــروی کـبـک نیامـوخــه  عاقبت از خامی خود شوخـه  
ماند غـراَمت زده از کار خـوـس  کرد فـرامس ره و رفـار خوـس  
تحفة االحرار، جامی

تقلید کورکورانه راه به جایی نمی برد. زاغ از تقلید کورکورانه زیان دید.

تضاد: خام و سوخته / کنایه: »خامی« کنایه از بی تجربگی؛ »سوخته« کنایه از زیان دیده / شیوۀ باغی: در بیت ۱۰ فعل بر دیگر اجزای جمله 
مقدم شده است. / واج آرایی: تکرار صامت »خ« در بیت 9

رهروی: راه رفتن / فراُمش: فراموش / *غرامت زده: تاوان زده، کسی که غرامت کشد. / رهروی و غرامت زده »وندی مرکب« هستند: ره + رو 
+ ی؛ غرامت + زد + ه

ترصیع: در بیت 4 واژه های دو مصراع دو به دو با هم سجع متوازی دارند و این یعنی آرایۀ ترصیع. در بیت۷ نیز ترصیع دیده می شود. 
متناقض نما: در بیت 9 »از خامی سوختن« متناقض نما است.

از میان جفت واژه های زیر امای کدام واژه ها درست نیست؟

»زاغ و کبک، فراق و آسایش، باغ و راغ، عرصه و حیاط، ارزه ده و نشان دهنده، روزه و باغ، خطوات و قدم، متغارب و نزدیک، القّصه و خاصه، مرقزار و 
صحرا، قاعده و روش، قرامت  و زیان«

پاشخ: امالی »فراق« با توّجه به »آسایش« نادرست است و باید به صورت »فراغ« نوشته شود. )فراق یعنی جدایی(، عرضه ده، روضه )روزه به معنی نوعی عبادت 
با باغ مناسب نیست.(، متقارب، مرغزار و غرامت شکل درست امالیی واژه  هایی هستند که نادرست نوشته شده شده اند.
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مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟. 630
یاوهکردهنطقطوطیواررا جانشهوانیاستازبیحکمتی 1

درنوایطوطیانحاذقبدی  درخطابآدمیناطقبدی 2
کزلفظمن،دهانجهانپرزشّکراست شاهامنمبهمدحتوآنطوطیفصیح 3

مباداخالیتشّکرزمنقار  االایطوطیگویایاسرار 4
مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟. 631

نههرکهآینهسازدسکندریداند نههرکهچهرهبرافروختدلبریداند 1
کاهداریوآیینسروریداند نههرکهطرفکلهکجنهادوتندنشست 2

وگرنههرکهتوبینیستمگریداند  وفاوعهدنکوباشداربیاموزی 3
نههرکهسربتراشدقلندریداند هزارنکتۀباریکترزمواینجاست 4

ُح بما فیه« با کدام بیت تناسب دارد؟......................................................................)سراسرد، بین82(. 632 مفهوم »کل إناٍء یترشَّ
زانپیشترکهمیلشرابشکندخراب دلخانۀخداستچومصحفعزیزدار 1
گلشکفتهدراینبوستاننمیباشد بهزیرچرخ،دلشادماننمیباشد 2
درهرکههرچهباشد،رفتارمینماید درپیشمافتادهستمستّیوهوشیاری 3
خوبشداسبابخودبینیشکست  ازقضاآیینۀچینیشکست 4

..............)سراسرد، بین85(. 633 بیت »گر دایرۀ کوزه ز گوهر سازند/ از کوزه همان برون تراود که در اوست« با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟
دزددانامیکشداولچراغخانهرا عشقچونآیدبردهوشدلفرزانهرا 1
وردرونتوخوبگفتتخوب  گردرونتبداستگفتتبد 2

ظاهرهرکهصافتردیدم  باطنشهمچوپشتآینهبود 3
خوبشداسبابخودبینیشکست  ازقضاآیینۀچینیشکست 4

مفهوم کدام گزینه با بیت »چون بسی ابلیس آدم روی هست/ پس به هر دستی نشاید داد دست« تناسب ندارد؟. 634
کهرخنههایقفسرخنۀرهایینیست زخندهروییگردونفریبرحممخور 1
کهدامدردلدانهاستسبحهدارانرا فریبگریۀزاهدمخورزسادهدلی 2

فریبصیدباشدخوابصیاد  تغافلکردنتبیفتنهاینیست 3
تابهدمبفریبدتدیولعین  جانباباگویدتابلیسهین 4

............................)سراسرد، بین83(. 635 همة ابیات به جز بیت............... مفهوم عبارت »از کوزه همان برون تراود که در اوست« را در بردارد.
مطلبدلرازبان،تقریرنتوانستکرد حلقۀدرازبرونخانهباشدبیخبر 1

آنچیزبرونآیدوبیروندهدآغار)رطوبت( ازهرچهسبوپرکنیازسروزپهلوش 2
رنگرخسارهخبرمیدهدازسّرضمیر گربگویمکهمراحالپریشانینیست 3

رنگورویمببینوحالمپرس حالمندورازآنجمالمپرس 4
عبارت »گفت: ای روح اهلل، چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی.« با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟.)سراسرد، بین95(. 636

پشیمانینخوردآنکسکهبرخورد دراینباغازگلسرخوگلزرد 1
توُگلخودازاودریغمدار  خلقاگردرتوَخستناگهخار 2

مرغخوشخوان،طربازبرگگلسوریکرد غنچۀگلبنوصلمزنسیمشبشکفت 3
کیبهباغماگلیرادیدیازخاریجدا هرکجاباغی،گلازخارشجدابینیولی 4

درس شانزدهـم                                                               

   قلمــرو زبــاین؛ الف( واژگان و امال
کدام گزینه معنی واژۀ »عزیمت« نیست؟. 637

همراهی 4 قصد 3 آهنگ 2 کوچ 1
واژگان کدام گزینه تماماً صحیح است؟. 638

ُجلُجل)زنگوله(،هّمت)کوشش(،حالی)فوراً( 2 بعینه)باچشم(،ازقضا)اتفاقاً(،براثر)بهدنبال( 1
دریافتن)فهمیده(،موضع)زمان(،سخت)بخش( 4 دشنه)خنجر(،طرفه)عجیب(،طّرار)مّکار( 3

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟. 639
»توشه )ذخیره(، مفلس )تهی دست(، تعبیه )عبور(، مقبل )خوشبخت(، واگذاشتن )تسلیم کردن( شوکت )جمال(، فراغت )آسودگی(، منال )خستگی(، جرعه )یک بار 

)پرداختن(« اداکردن  آشامیدن(، 
دو 4 چهار 3 پنج 2 سه 1

معنی واژۀ مشخص شده در کدام بیت نادرست است؟. 640
وآتشمرابکشبهآبیخوش)بیرونبیاور(  دیدۀآتشینمنبرکش 1

دهّمتتازمایهگردیپُر)سرمایه(  وآنچهدارمزگوسفندوشتر 2
مردبیدیدهراتهیبگذاشت)لباس( جامهورختوگوهرشبرداشت 3

اینکمتاجوتختشاهیداد)سعادت(  دولتمچونخداپناهیداد 4
در کدام گزینه واژۀ »هّمت« در معنای متفاوت به کار رفته است؟. 641

کهدرازاسترهمقصدومننوسفرم هّمتمبدرقۀراهکنایطایرقدس 1
سروزردرکنفهّمتدرویشاناست ایتوانگرمفروشاینهمهنخوتکهتورا 2

زهرچهرنگتعلّقپذیردآزاداست غامهّمتآنمکهزیرچرخکبود 3
کهدموهّمتماکردزبندآزادت برسانبندگیدختررزگوبهدرآی 4

واژه های مشخص شده در کدام گزینه، درست معنی شده اند؟. 642
هریکتوشۀراهوَمشکیپرآبباخودبرداشتندورفتندتابهبیابانیرسیدند.)ذخیرهـخیک( 1

سرانجامدولعلگرانبهاییراکهباخودداشت،دربرابرجرعهایآببهشرواگذاشت.)انگشترـُقُلپ( 2
باخودمیاندیشیدکهاینچوپانتوانگربااینهمهمالومنالهرگزدخترخودرابهمفلسیجوناونخواهدداد.)مستغاتـبیمار( 3
دوانبانازبرگهایآندرختیکیبرایعاجصرعیانودیگریبرایدرماننابینایانپرکرد.)طاسـمبتایانبهبیماریغش( 4
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در کدام گزینه واژه ای غلط معنا شده است؟. 643
طینت)سرشت(،نوش)عسل(،مازم)همراه( 2 دینار)سّکهنقره(،خواجه)آقا(،رشته)ریسمان( 1

موّذن)اذانگو(،مایه)دارایی(،دیرگاه)زمانیدراز( 4 طرار)دزد(،طرفه)شگفت(،رنجور)بیمار( 3
تعریف و توضیح کدام واژه غلط است؟. 644

دستار:پارچهایکهبهدورسربپیچند. 1
انبان:کیسهایبزرگکهازپوستدبّاغیشدۀگوسفنددرستمیکنند. 2

صرعیان:بیمارانمبتابهعارضۀسردرد 3
َمشک:پوستدبّاغیشدهودوختهشدۀحیواناتیمانندگوسفندکهبراینگهداریآبومایعاتدیگربهکارمیرود. 4

عبارت های »دورافتاده از مسکن، جامه ای که بزرگی به کسی بخشد، سنگی قیمتی به رنگ سرخ، سپاس گزار بودن« به ترتیب معادل معنایی واژه های کدام گزینه اند؟. 645
عازم،ردا،لعل،شاکر 2 مهاجر،خلعت،فیروزه،مّنتداشتن 1

غریب،خلعت،لعل،منتداشتن 4  غریب،عبا،فیروزه،امتنان 3

معنی واژه های »آهنگ، طوایف، لطایف، مازمان« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟. 646
عزم،طایفهها،نکتههایدقیق،همراهان 2 نّیت،خاندان،سخناندلپذیر،اطرافیان 1

قصد،قبایل،الطاف،همراهان 4  اراده،ایل،جمعلطیفه،دوستان 3
واژۀ  انتخاب شده در کدام گزینه غلط است؟. 647

بهنیروییزدانوفرمانشاه زوارهسپهرا)گذارد-گزارد(بهراه 1
مغتنمدارد)گذارد-گزارد(وامخویش  ایخنکآنراکهاوایّامپیش 2

خوشاآندمکزاستغنایمستی)فراغت-فراقت(باشدازشاهووزیرم 3
حافظخستهکهازنالهتنشچوننالیست کوهاندوه)فراغت-فراقت(بهچهحالتبکشد 4

چند غلط امایی در گروه کلمات زیر وجود دارد؟. 648
»مفلس و درویش - مازمان درگاه - کیسه و عنبان - تنور تافته - عزم سفر- عاج صرعیان - خبص طینت - شکر و سپاس گذاری - مغبل و مدبر- ثروت و مایحتاج«

دو 4 پنج 3 سه 2 چهار 1
در کدام  بیت غلط امایی یافت می شود؟. 649

نامدشکشتنچراغدریغ  درچراغدوچشماوزدتیغ 1
یابههّمتببخشیابفروش  شربتیآبازآنزاللچونوش 2

پیشآنریگآبدارنهاد  حالیآنلعلآبدارگشاد 3
تأبیهکردهدرمیانکمر درتنشُجستویافتآندوگهر 4

در متن »دمنه گفت: فرمان ملک راست؛ اما هرگاه که این قّدار مکار بیاید، آماده و ساخته باید بود تا فرصتی نیابد. و اگر بهتر نگریسته شود، خبس عقیدت . 650
او در طلعت کژ و صورت نازیبایش مشاهدت افتد که تفاوت میان ماحظت دوستان و و نظرت دشمنان ظاهر است و پوشانیدن آن بر اهل تمییز متعذر.« 

امای چند واژه نادرست است؟
چهار 4 سه 3 دو 2 یک 1

کدام گروه از کلمات زیر فاقد غلط امایی است؟. 651
تنورتافته،غدرومنزلت،فقیرومفلس،طّراروسارق 2 منطقهوحوالی،آسایشوفراغت،تأبیهوجاسازی،طرفهوعجیب 1

قریبومسافر،مقاموشوکت،جرعهایآب،گشتوگذار 4 امانوزنهار،عاجومداوا،خوشبختومقبل،خوانوسفره 3
ب( دستور زبان

متضاد واژه های »غنی ـ پاکی ـ بدبخت ـ تافته« به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟. 652
افاس،ُخبث،خوشاقبال،سرد 2 درویش،پلیدی،سعادت،خاموش 1

مفلس،ُخبث،مدبر،سرد 4  بینوا،پلیدی،ُمقبل،خاموش 3
رابطة همة واژه ها در گزینة ............... یکسان است.. 653

تافتهوخاموشـآبوآتشـمفلسودرویشـمحنتوفراغت 2 سربندوعمامه طرفهوعجیبـ دشنهوخنجرـ شوکتوجالـ 1
زینوعنانـقباودستارـاسبوسمندـلعلویاقوت 4 تباهوفاسدـغنیوتهیـجامهورختـُمقبلومسعود 3

در کدام گزینه، جابه جایی ضمیر پیوسته وجود ندارد؟. 654
هرگزمنقشتوازلوحدلوجاننرود 2 ایبینشانمحضنشانازکهجویمت! 1

آنشبقدرکهاینتازهبراتمدادند 4 خدایابهفضلخودمدستگیر 3
در کدام گزینه اجزای جمله جا به جا نشده است؟. 655

درتنشجستویافتآندوگهر 4 تومراکشتیوخداینکشت 3 گفت:اگرخیراستخیراندیش 2 آمدآوردپیشخیرفراز 1
در مصراع »منم آن تشنة گهر برده« هستة گروه اسمی، کدام واژه است؟. 656

تشنه 4 گهر 3 آن 2 من 1
نقش »مقبل« در بیت »تو مرا کشتی و خدای نکشت/ مقبل آن کز خدای گیرد پشت« چیست؟. 657

نهاد 4 متمم 3 قید 2 مسند 1
در کدام گزینه نقش ضمیر در مقابل آن، غلط نوشته شده است؟. 658

دولتمچونخداپناهیداد)مضافٌالیه( 2 جامهورختوگوهرشبرداشت)مضافٌالیه( 1
اینکمتاجوتختشاهیداد)متمم( 4 توشری،جزشرتنیایدپیش)متمم( 3

در بیت »منم آن تشنة گهربرده / بخت من زنده، بخت تو مرده« کدام واژگان در نقش »مسند« هستند؟. 659
تشنه-بخت 4 تشنه-زنده 3 گهربرده-مرده 2 من-تشنه 1

...............................................................)سراسرد،فپا86(. 660 نقش دستوری کدام واژۀ مشخص شده، به درستی ذکر شده است؟ 
نمایشنامههاهموارهباعثایجادحرکتهاییدرمردممیشدهاند.)مسند( 2 تراژدی،تصویرناکامیاشخاصبرجستهاست.)صفت( 1
تعزیهکهنوعینمایشبهشمارمیرود،جزءادبیاتنمایشیاست.)متمم( 4 عاشوراگوشههاییازایثاروشجاعتراآشکارساخت.)مفعول( 3
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نقش دستوری واژگان مشخص شده، در کدام بیت یکسان است؟. 661
گفتاگرخیراستخیراندیش/توشریجزشرتنیایدپیش 2 آمدآوردپیشخیرفراز/گفتگوهربهگوهرآمدباز 1
درتنشُجستویافتآندوگهر/تعبیهکردهدرمیانکمر 4 شرکهآندید،دشنهبازگشاد/پیشآنخاکتشنهرفتچوباد 3

زمان فعل جملة سوم در عبارت زیر کدام است؟. 662
»خیر گفت: از خدا شرم نداری که چنین چیزی از من می خواهی؟ بیا و لعل ها را بستان و جرعه ای آب به  من بده.«

مضارعمستمر 4 مضارعاخباری 3 مضارعالتزامی 2 ماضینقلی 1
در عبارت »میرزا محسن، پیرمرد هفتادساله، در اتاقش را قفل می کرد. دو سه قل هو اهلل می خواند و به قفل در اتاقش می دمید؛ سپس چندبار قفل را . 663

می کشید تا اطمینان پیدا کند قفل به خوبی بسته است و باز نمی شود.« کدام نوع فعل دیده نمی شود؟
ماضینقلی 4 مضارعاخباری 3 مضارعالتزامی 2 ماضیاستمراری 1

در عبارت زیر، به ترتیب زمان افعال کدام است؟. 664
»پدر همیشه پیام فرستاده بود که زودتر باید به روستا بازگردی؛ اما خبر نداشت که آن چه مرا در ماندن مصّمم می کرد، عشق به فرنگیس بود.«

ماضیبعید،مضارعالتزامی،ماضیمستمر،ماضیاستمراری،ماضیساده 2 ماضیساده،مضارعمستمر،ماضیمستمر،مضارعاخباری،ماضیبعید 1
ماضیبعید،مضارعالتزامی،ماضیساده،ماضیاستمراری،ماضیساده 4 ماضینقلی،مضارعاخباری،ماضیساده،مضارعاخباری،ماضیبعید 3

قلمــرو ادیب )آرایه های ادیب(
در همة گزینه ها آرایة »تشبیه« وجود دارد، به جز ................ 665

درچراغدوچشماوزدتیغ/نامدشکشتنچراغدریغ 2 شربتیآبازآنزاللچونوش/یابههّمتببخشیابفروش 1
شرکهآندید،دشنهبازگشاد/پیشآنخاکتشنهرفتچوباد 4 دولتمچونخداپناهیداد/اینکمتاجوتختشاهیداد 3

..............................................................................)سراسرد،ـ ربا81(. 666 در کدام گزینه آرایة »استعاره« به کار رفته است؟ 
خداتوبهدهادتزیندورنگی گهیبامنبهصلحیگهبهجنگی 1

کهبدکاریاستدشمنکامیایدوست بهکامدشمنمکردینهنیکوست 2
بهگلرخگفتکایسروسمنچهر  دگربارهجهاندارازسرمهر 3

بهازحاجتبهنزدناسزاوار  بهناخنسنگبرکندنزکهسار 4
)سراسرد،انسینا82ورایضا81(. 667 .................................................................. در کدام بیت آرایة »استعاره« به کار نرفته است؟ 

زشیرینکاریشیریندلبند/فروخواندمبهگوششنکتهایچند 2 اگرعشقاوفتددرسینۀسنگ/بهمعشوقیزنددرگوهریچنگ 1
زعشقآفاقراپردوددیدم/خردرادیدهخوابآلوددیدم 4 زسوزعشقبهتردرجهانچیست/کهبیاوگلنخندید،ابرنگریست 3

در کدام بیت، سه »استعاره« وجود دارد؟. 668
کهاساسشهمهبیموقعوبیبنیاداست خیمۀانسمزنبردراینکهنهرباط 1
بهارعارضشخطیبهخونارغواندارد بتیدارمکهگردگلزسنبلسایهباندارد 2

بازایسپیدۀشبهجراننیامدی بازامشبایستارۀتاباننیامدی 3
شمشادخانهپرورمنازکهکمتراست باغمراچهحاجتسرووصنوبراست 4

در بیت »منم آن تشنة گهربرده/ بخت من زنده، بخت تو مرده« کدام آرایه دیده نمی شود؟. 669
ایهام 4 تضاد 3 استعاره 2 کنایه 1

در بیت زیر، کدام آرایه وجود دارد؟. 670
پیش آن ریگ آب دار نهاد« »حالی آن لعل آب دار گشاد 

اغراق 4 کنایه 3 حسآمیزی 2 جناس 1
در متن زیر چند »کنایه« وجود دارد؟. 671

»دو رفیق بودند به نام »خیر« و »شر«، روزی آهنگ سفر کردند. هریک توشة راه و مشکی پرآب با خود برداشتند و رفتند تا به بیابانی رسیدند که از گرما چون تنوری 
تافته بود و آهن در آن از تابش خورشید نرم می شد. خیر که بی خبر از بیابان سوزان، آب های خود را تا قطرۀ آخر، آشامیده بود، تشنه ماند؛ اما چون از بدذاتی رفیق 

خود خبر داشت، دم نمی زد.«
سه 4 دو 3 پنج 2 چهار 1

در کدام گزینه آرایه های »استعاره، کنایه، جناس« دیده می شود؟. 672
دیدۀآتشینمنبرکش/وآتشمرابکشبهآبیخوش 2 گفتمردمزتشنگیدریاب/آتشمرابکشبهلختیآب 1
منمآنتشنۀگهربرده/بختمنزنده،بختتومرده 4 شرکهآندیددشنهبازگشاد/پیشآنخاکتشنهرفتچوباد 3

بعضی از آرایه های ذکر شده مقابل کدام بیت نادرست است؟. 673
آنجابمالچهرهوحاجتبخواهازاو)تشبیه،نغمۀحروف( ابرویدوستگوشۀمحرابدولتاست 1

گوشسخنشنوکجا،دیدۀاعتبارکو؟)استعاره،حسآمیزی( هرگلنوزگلرخییادهمیکندولی 2
کهزیببختوسزاوارملکوتاجسری)تناسب،استعاره( کاهسروریتکجمبادبرسرُحسن 3

تاکیمیایعشقبیابیوزرشوی)تشبیه،تضاد( دستازمسوجودچومردانرهبشوی 4
آرایه های بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده  است؟. 674

زان که بر من رحمتی از عالم باالست این« »سایة باالی آن سرو از سر من کم مباد 
جناسهمسان،نغمۀحروف،کنایه 2  استعاره،جناسناهمسان،تضاد 1
تناسب،جناسناهمسان،تشبیه 4  جناسهمسان،کنایه،تلمیح 3

کدام گزینه، بیانگر آرایه های بیت »بسیار دیده ایم درختان میوه دار / زین به ندیده ایم که در بوستان توست« است؟. 675
استعاره،ایهام،تضاد،تناسب 4 کنایه،جناس،تشبیه،حسآمیزی 3 استعاره،تضاد،تلمیح،واجآرایی 2 ایهام،تشبیه،واجآرایی،جناس 1

................................................)سراسرد، بین97(. 676 آرایه های »استعاره، تشبیه، اغراق، مجاز، کنایه« تماماً در کدام بیت آمده است؟
باگلرویتوبازارلطافتبشکست نوعروسانچمنراکهجهانآرایند 1

لیکنسخنارهستدرآنپستهدهاناست درمویمیانتسخنینیستکهخودنیست 2
ایکهصحبتبایکیدارینهدرمقدارخویش صبرچونپروانهبایدکردنتبرداغعشق 3

دلدروفایصحبترودکسانمبند خواهیکهبرنخیزدتازدیدهرودخون 4
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آرایه های »استعاره، تشبیه، واج آرایی، کنایه و ایهام« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟. 677
فرهاد بدانی که چرا سنگ بریده است الف( ای عاقل اگر پای به سنگیت برآید 

آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده  است ب( رحمت نکند بر دل بیچارۀ فرهاد 
دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیده است ج( از دست کمان مهرۀ ابروی تو در شهر 

پیداست که هرگز کس از این میوه نچیده است د( در وهم نیاید که چه مطبوع درختی 
از مشک سیه دایرۀ نیمه کشیده  است هـ( آن کیست که پیرامن خورشید جمالش 

هـ،د،ج،الف،ب 4 د،الف،ج،هـ،ب 3 الف،د،هـ،ج،ب 2 د،ج،هـ،ب،الف 1

قلمــرو فکــری )قرابت معنایی(
در بیت »آمد آورد پیش خیر فراز/ گفت گوهر به گوهر آمد باز« منظور از گوهر به ترتیب کدام است؟. 678

خیر-جواهر 4 شر-جواهر 3 جواهر-خیر 2 جواهر-شر 1
مفهوم مقابل کدام گزینه غلط است؟. 679

اینکمتاجوتختشاهیداد)حمایتخداباعثرسیدنمبهپادشاهیشد.(  دولتمچونخداپناهیداد 1
دهّمتتازمایهگردیپُر)بهتوسرمایهوثروتمیدهم.(  وآنچهدارمزگوسفندوشتر 2

مقبلآنکزخدایگیردپشت)بهیادخدابودنباعثخوشبختیاست.(  تومراکشتیوخداینکشت 3
گفتگوهربهگوهرآمدباز)جواهربهخیررسید.(  آمدآوردپیشخیرفراز 4

مفهوم کنایی »از ماست که بر ماست« با کدام بیت متناسب است؟ .............................................................)سراسرد، بین94(. 680
دیدۀهرکسکهچونطاووسدنبالخوداست میکنددرراهخوددامگرفتاریبهخاک 1

بهرۀطاووسازپابیشازبالخوداست کامانازعیبخودبیشازهنریابندفیض 2
دیوچونیوسفدراینجامحودیدارخوداست پرتوحسنازلافتادهبردیوارودر 3

هرکهرادیدیمدرآرایشرویخوداست هیچفردیدرپیاصاحخوینیست 4
مفهوم کدام بیت از مفهوم عبارت »از ماست که بر ماست« دور است؟. 681

سویماآیدنداهاراصدا اینجهانکوهاستوفعلماندا 1
کهمرخویشتنکردهراچارهچیست همیگفتوبرخویشتنمیگریست 2

چرابایدتدیگریمحتسب تونیکوبدخودهمازخودبپرس 3
ازکهمینالیوفریادکهرامیداری؟ توبهتقصیرخودافتادیازایندرمحروم 4

..................................................................................)سراسرد،رایضا91(. 682 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
منخودزدهامچهنالمازدشمنخویش آتشبهدودستخویشدرخرمنخویش 1

چهتوانکردچونکهخودکردم  گرچهدانمکهنیکبدکردم 2
برآردآتشازخودهرچناری  کفنبرتنتندهرکرمپیله 3

تونیکنبینیوبهمنبدنرسد مننیکتوخواهموتوخواهیبدمن 4
مفهوم کنایی »از کوزه همان برون تراود که در اوست« در کدام بیت دیده می شود؟. 683

بدیرابدیباشداندرخورت  چونیکیکنینیکیآیدبرت 1
ازخمسرکهسرکهپاالید  فعلآلوده،گوهرآالید 2

بهکهبدباشیونیکتبینند  نیکباشیوبدتگویدخلق 3
دردوزخشرانبایدکلید کهراجامهپاکاستوسیرتپلید 4

کدام گزینه با بیت »آمد آورد پیش خیر فراز/ گفت گوهر به گوهر آمد باز« قرابت معنایی ندارد؟. 684
بازجویدروزگاروصلخویش هرکسیکاودورماندازاصلخویش 1

بازگشتبویمشک،آخربهآهویختاست میشودراجعبهاصلخویش»صائب«فرعها 2
میتپدتادردلدریافتد  ماهیازدریاچودرصحرافتد 3

چوبازگشتبهبستانبریختبرگبهار نسیمصبحبراندامنازکشبگذشت 4
مفهوم آیة »تُِعزُّ َمن تَشاء َو تُِذلُّ َمن تَشاء« با کدام بیت متناسب است؟............................................................)سراسرد،فپر86(. 685

نتواندزمانهخوارکند  آنکهراکردگارکردعزیز 1
آفرینندهراکجاداند؟  آنکهخودراشناختنتواند 2

وآنکهپوشیدهداشت،مارتواوست آنکهعیبتوگفت،یارتواوست 3
گرعزیزجهانبود،خواراست  آنکهراباطمعسروکاراست 4

.................................................)سراسرد،رایضا90(. 686 مفهوم کدام بیت با توّجه به آیة »تُِعزُّ َمن تَشاء َو تُِذلُّ َمن تَشاء« متفاوت است؟
یکیراکهدربندبینیمخند/مباداکهروزیدرافتیبهبند 2 یکیراهمیتاجشاهیدهد/یکیرابهدریابهماهیدهد 1
یکیرادهدتاجوتختبلند/یکیراکندخواروزارونژند 4 یکیرازماهیرساندبهماه/یکیرازمهاندرآردبهچاه 3

..............................................)سراسرد،انسینا88(. 687 به مضمون آیة »تُِعزُّ َمن تَشاء َو تُِذلُّ َمن تَشاء« در کدام بیت اشاره نشده است؟
گلیمشقاوتیکیدربرش  کاهسعادتیکیبرسرش 1

براینخوانیغما،چهدشمنچهدوست ادیم)=سفره(زمین،سفرۀعاماوست 2
یکیرابهخاکاندرآردزتخت  یکیرابهسربرنهدتاجبخت 3
گروهیبرآتشبردزآبنیل  گلستانکندآتشیبرخلیل 4

درس هفـدهـم                                                              

قلمــرو زبــاین؛ الف( واژگان و امال
کدام گزینه معنای» لگام« نیست؟. 688

رکاب 4 عنان 3 دهنه 2 افسار 1
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قلمرو ادبی )آرایه های ادبی(

 در این گزینه تشبیه وجود ندارد. . 617
نشستن  گزینۀ۲:  آدم/  روی  مانند  رویی  دارد:  تشبیه  آدم روی  گزینۀ۱: 

)خواجه وش( شده.  تشبیه  خواجه  نشستن  به  صاحب مغازه 
گزینۀ۴: تشبیه سر بی مو به پشت طاس و طشت.

 »شیر« اول به معنی حیوان درنده، »شیر« دوم به معنی . 618
شیر خوراکی.

 »تنگ« در مصراع اول گزینۀ )۱( به معنی کوچک به کار . 619
رفته؛ اما در مصراع دوم معنی »ظرف، کیسه« دارد؛ بنابراین »جناس همسان« 
)جناس تام( می سازد. در واقع هرگاه دو واژه از نظر لفظی کاماًل شبیه به هم 
و از نظر معنا متفاوت باشند، »جناس همسان« به وجود می آید. در گزینۀ )۳( 
بین »جام« و »جم« جناس ناهمسان هست و در گزینۀ )۴( »توان« و »روان« 

جناس ناهمسان دارند و واژۀ »باز« تکرار شده است.

ناهمسان . 620 جناس  »خاک«  و  »خال«  بین   )۱( گزینۀ  در   
هست. در گزینۀ )۲( »روان« اول و دوم به معنی جاری است و »روان« سوم 
به معنی جان؛ پس بین آن ها جناس همسان هست. در گزینۀ )۳( نیز جناس 

ناهمسان بین »ساز« و »سوز« دیده می شود.

 در این گزینه تنها واژه ای که می تواند »جناس تام « را به . 621
وجود بیاورد، واژۀ »آرام« است؛ اما این واژه دو بار در بیت آمده و هر دو بار 
هم به یک معنی به کار رفته است )آرام و قرار(؛ پس نمی تواند جناس باشد، 
بلکه تکرار است. )در جناس تام حتماً باید دو واژه از نظر لفظی، کاماًل شبیه هم 

و از نظر معنایی متفاوت باشند.(
بگذار )رها کن(، )۲(: دام  بده( و  )قرار  بگذار  بررسی سایر گزینه ها: )۱(: 
)حیوان اهلی( و دام )تَله(، )۳(: داد )حق، انصاف( و داد )فعل از مصدر »دادن«(

 در این گزینه سیالب غم اضافۀ تشبیهی است.. 622
دوش )کتف( و دوش )دیشب(، جناس همسان/ دوش در مصراع دوم ایهام 

دارد: ۱- کتف ۲- دیشب
گزینۀ ۱: تشبیه وجود ندارد، جناس همسان ندارد. / گزینۀ ۲: سر زلف یار به 
زنجیر تشبیه شده، جناس همسان ندارد. گزینۀ ۳: شاعر، همراهی خنده شیرین 
یار با پاسخ تلخش را به نوش)عسل( که با نیش همراه شده باشد، تشبیه کرده 

است. جناس همسان ندارد.

 در این گزینه یاد و شاد جناس همسان دارند.. 623

»سر . 624 تشبیه  کچل.   -۲ ظرف   -۱ دارد:  ایهام  »طاس«   
بی  مو« به »پشت طاس و طشت«. »پشت« و طشت« جناس ناهمسان دارند. 
بین »طاس« و »طشت« تناسب وجود دارد. در این بیت کنایه وجود ندارد.

 در این بیت، حس آمیزی و ایهام دیده نمی شود؛ اما سایر . 625
آرایه ها: »کوه فضل« اضافۀ تشبیهی است. )فضل به کوه تشبیه شده.( بین 
»گریان« و »خندان« تضاد هست. »گریستن ابر« و »خندیدن برق« تشخیص 
و استعاره هستند. بین »شکوه و کوه« و »جود و وجود« جناس ناهمسان هست. 

»ابر، کوه و برق« مراعات نظیر می سازند.

 در این بیت به داستان حضرت یوسف اشاره شده است . 626
و تلمیح دارد؛ اما جناس در آن وجود ندارد.

به  )دریا  است.  استعاری  اضافۀ  دریا«  »سینۀ   :)۲( بررسی سایر گزینه ها: 
انسانی تشبیه شده که سینه و دل دارد.( »دل پرخون« کنایه از دل غم دیده و 
عاشق است. )۳(: تکرار واج های »ن«، »س« و »ر« واج آرایی را به وجود آورده 
است و »سرو« استعاره از معشوق است. )۴(: خّط مویی که بر گونۀ معشوق 
است، به حلقه ای تشبیه شده که عاشق را گرفتار خود کرده و نمی توان از 
آن رها شد؛ همچنین واژۀ  ماه در این بیت هم می تواند در معنای حقیقی )ماه 

آسمان( باشد و هم استعاره از چهرۀ معشوق؛ پس ایهام نیز دارد.

 »ریش برکندن« کنایه از شّدت ناراحتی، »زیر ابر رفتن . 627
آفتاب چیزی« کنایه است از دست رفتن آن چیز. »آفتاب نعمت«: اضافۀ 
تشبیهی. »آفتاب نعمت« استعاره از سخن گفتن طوطی، تضاد و تناسب بین 

»آفتاب و »میغ«.

 رّد گزینه ها را با »جناس« شروع می کنیم؛ پس باید ابیات . 628
ب، ج و د را بررسی کنیم. در بیت »ب« و »ج« جناس دیده نمی شود )حذف 
گزینه های ۳ و ۴(؛ اما در بیت »د« دو جناس ناهمسان هست: ۱- ملول و 
مالل ۲- مالل و مالم. گزینه های باقی مانده در تشبیه و ایهام با هم تفاوت 
دارند؛ پس باید یکی از این دو آرایه را بررسی کنیم. در بیت »الف« تشبیه 
وجود ندارد )رد گزینۀ ۱(؛ اما در بیت »ج« شاعر به شیوه ای پنهان، دهان 
معشوق را به شکر و قّد او را به سرو تشبیه کرده است. )به این نوع از تشبیه، 

»تشبیه پنهان« می گوییم.(
بررسی آرایه ها در سایر ابیات: کنایه: در بیت »ب« »خاک کسی را بخورد« 
کنایه از مرگ آن کس / ایهام: در مصراع دوم بیت »الف« واژۀ »روزی« ایهام 
دارد: ۱- رزق و روزی ۲- یک روز / استعاره: در بیت »هـ« »دسِت عقل«، 
اضافۀ استعاری است؛ همچنین »عشق« زمام عقل را به دست  می گیرد ← 

تشخیص و استعاره

قلمرو فکری )قرابت معنایی(

 مفهوم بیت سؤال قضاوت نکردن براساس ظاهر و توّجه . 629
ــتکه در گزینه های ۱،۲ و۳ نیز این مفهوم وجود دارد؛ اما مفهوم  به درون اس
گزینۀ۴: »ُسست و ناپایدار بودن اساس جهان« است که شاعری می گوید آن 

را با حباب مقایسه ُکن. )تشبیه دنیای فانی به حباب(

 گزینه های ۲، ۳ و ۴، به »سخنوری« اشاره کرده اند؛ اما در . 630
گزینۀ۱، به نطق طوطی وار اشاره شده؛ یعنی سخنان پی در پی، تقلیدی و بیهوده.

با وجود . 631  مفهوم گزینه های ۱، ۲ و ۴ »تفاوت در باطن 
تشابه ظاهری« است؛ اما گزینۀ ۳ توصیه به وفاداری را در خود دارد.

درون . 632 در   :۳ گزینۀ  و  سؤال  صورت  مشترک  مفهوم   
هرکس هرچیزی باشد در رفتارش دیده می شود. )یکسان بودن ظاهر و 

ابیات:  سایر  مفهوم  باطن( 
۱- توصیه به محافظت از دل و اهمّیت آن
۲- غمگین بودن همۀ انسان ها در این دنیا

۴- ترک غرور و خودبینی

است. در . 633 باطن  و  یکسانی ظاهر  مفهوم صورت سؤال:   
گزینۀ۲ نیز این مفهوم دریافت می شود: اگر درون و باطن بدی داری، سخنانت 

)ظاهرت( نیز بد است و اگر درون خوبی داری، سخنانت نیز خوب است.
گزینۀ۱: تقابل عقل و عشق و پیروزی عشق. /  گزینۀ۳: یکسان نبودن ظاهر 
و باطن /  گزینۀ۴: ترک غرور و خودبینی: آینه باعث خودبینی است، خوب 

شد که شکست!

را . 634 افراد  ظاهر  فریب  که  است  این  سؤال  بیت  مفهوم   
نخور؛ این مفهوم در گزینه های ۱، ۲ و ۴ نیز دیده می شود.

 عجز و ناتوانی از بیان سخنان دل: همان طــور کــه . 635
ــر  ــز از دل بی خب ــان نی ــر اســت، زب ــه بی خب حلقــۀ پشــت در از درون خان

ــد. ــان کن ــخنان دل را بی ــد س ــت و نمی توان اس
گزینۀ۲، ۳ و۴: یکسانی ظاهر و باطن

 مفهوم عبارت سؤال نیک رفتاری و لطف کردن در برابر . 636
بدرفتاری دیگران است که در گزینۀ ۲ نیز دیده می شود.

مفهوم سایر گزینه ها: )۱(: توصیه به بهره بردن از نعمت ها و لّذت های دنیا 
)۳(: رسیدن به وصال معشوق و شادمانی کردن )۴(: در جهان غم و شادی هر 

دو وجود دارد. )آمیختگی غم و شادی دنیا(

درس شانزدهم
قلمرو زبانی؛ الف( واژگان و امال

 همراهی معنی واژۀ »مالزمت« است.. 637

عیناً(، . 638 )مانند،  بعینه:  واژگان: گزینۀ »۱«:   معنی صحیح 
گزینۀ »۳«: طّرار )دزد(، گزینۀ »۴«: موضع )محل، جا(

 سه واژه نادرست معنی شده اند که معنی صحیح آن ها . 639
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عبارت است از: »تعبیه«: آراستن و آماده کردن، »شوکت«: بزرگی، »منال«: 
مال و ثروت است.

 در این جا »رخت« به معنی کاال، اسباب و لوازم است.. 640

 در این گزینه »هّمت« به معنی اراده و کوشش به کار رفته . 641
است، اما در سایر گزینه ها این واژه در معنی »دعا« است.

 در گزینۀ )۲( »لعل« به معنی »سنگ قیمتی سرخ رنگ« . 642
است، نه به معنی انگشتر. در گزینۀ )۳( »مفلس« به معنی »تهی دست و درویش« 
است، نه به معنی بیمار. در گزینۀ )۴( نیز »انبان« نادرست معنی شده است. 

معنی درست آن: کیسه ای بزرگ که از پوست دبّاغی شدۀ گوسفند می سازند.

 »دینار« به معنی سکه طالست.. 643

 »صرعیان« یعنی بیماران مبتال به صرع، »صرع«: بیماری . 644
غش

 در گزینۀ »۱«: مهاجر به معنای کسی است که از شهر . 645
و دیارش هجرت کند، تا حدودی می تواند معادل معنایی برای دوره افتاده از 
مسکن باشد؛ اما فیروزه سنگی است آبی رنگ؛ بنابراین این گزینۀ رد می شود.

در گزینۀ »۲«: واژه »ردا«، نوعی جامه است  / »عازم« هم به معنی کسی 
است که قصد رفتن به جایی را دارد؛ پس این گزینۀ هم رد می شود. / در 
باز است. »فیروزه« هم  گزینۀ »۳«: »عبا«، نوعی جامه است که جلوی آن 
سنگی آبی رنگ، »امتنان« هم به معنی نعمت دادن است؛ بنابراین این گزینۀ 

هم رد می شود.

به معنی قصد و عزم است، »طوایف«: جمع . 646  »آهنگ« 
طایفه، طایفه ها، قبایل )حذف گزینه های ۱ و ۳(، »لطایف«: جمع لطیفه، سخنان 
دل پذیر، نکته های دقیق )حذف گزینۀ ۴(، »مالزمان«: جمع مالزم، همراهان

 به تفاوت معنایی دو واژۀ زیر دقّت کنید: . 647
۱- گزاردن: به جا آوردن، ادا کردن /  ۲- گذاردن: قرار دادن، وضع کردن، 
اجازه دادن، رها کردن /  پس در گزینۀ )۲( با توّجه به واژۀ »وام« امالی 

»گزارد« )ادا کند( درست است؛ نه »گذارد«

 امالی صحیح کلمات: انبان )به معنی کیسه ای بزرگ که . 648
از پوست دبّاغی شدۀ گوسفندان درست می شود.(، خبث )هم خانوادۀ خباثت(، 

سپاس گزاری، مقبل )هم خانوادۀ اقبال(

 در این گزینه امالی واژۀ »تأبیه« نادرست است و باید . 649
به صورت »تعبیه« نوشته شود. 

 سایر واژه های مهم امالیی: )۱(: چراغ، تیغ، دریغ / )۲(: زال،  هّمت / )۳(: 
لعل

 در این متن امالی دو واژه نادرست است: با توّجه به . 650
مفهوم جمله و همراهی واژۀ »مّکار« امالی »قّدار« مناسب متن نیست و باید 

به صورت »غّدار« )جفاکار( نوشته شود.
ُخبث  به صورت  باید  نیز  »خبس«  واژۀ  همچنین  جفا(؛  غدر:  ارزش/  )قدر: 

شود.  نوشته  خبیث(  خباثت،  با  )هم ریشه 
واژه های مهم امالیی متن: فرصت، عقیدت )عقیده،  اعتقاد(، طلعت )هم ریشه 
با طلوع،  طالع(، صورت، مالحظت )مالحظه(، نظرت،  تمییز )هم ریشه با تمایز، 

امتیاز(،  متعذر )هم ریشه با عذر، اعتذار(

 امالی همۀ واژه ها در این گزینه درست است. . 651
بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ )۱(: واژۀ »تأبیه« امالی نادرستی دارد و باید 
واژۀ  به  توّجه  با  گزینه  این  در   :)۲( گزینۀ  شود.  نوشته  »تعبیه«  به صورت 
»منزلت«،  »قدر: ارزش« مّد نظر است و امالی »غدر« )جفا( مناسب نیست. 
گزینۀ )۴(: واژۀ »قریب« )نزدیک( با توّجه به »مسافر« امالی نادرستی دارد و 

باید به صورت »غریب« )کسی که در وطن خود نیست( نوشته شود.

ب( دستور زبان

 غنی )ثروتمند( ≠ درویش، بینوا، مفلس/ پاکی ≠ ُخبث، . 652
یعنی  )سعادت  خوش اقبال  ُمقبل،  نیک بخت،   ≠ )ُمدبِر(  بدبخت  پلیدی/ 
خوشبختی؛ پس نمی تواند متضاد واژۀ »بدبخت« باشد.( تافته )داغ،  گداخته( 

خاموش ≠ سرد،  

 در گزینۀ )۱( بین واژه ها »رابطۀ ترادف« برقرار است.. 653
تضاد هست؛   بین همۀ جفت واژه ها   :)۲( گزینۀ  در  بررسی سایر گزینه ها: 
به جز »مفلس و درویش« که با هم مترافتند. در گزینۀ )۳( همۀ جفت واژه ها 
مترافتند؛ به جز »غنی و تهی« که متضاد هستند. در گزینۀ )۴( نیز جفت واژه ها 
با یکدیگر رابطۀ تناسب دارند؛ اما »اسب و سمند« رابطۀ تضّمن دارند؛ زیرا 

سمند نوعی اسب است. )اسب زرده(

 ضمیر متصل »ت«، در گزینه های ۱، ۲ و ۳ مضافٌ الیه است و . 654
از مضاف خود جدا شده: )۱(: ای بی نشان محض نشان تو را از که جویم

  مفعول
)۲(: هرگز نقش تو از لوح دل و جاِن من نرود

                                          مضاٌف الیه
)۳(: خدایا به فضل خود دستم را بگیر.

                             مضاٌف الیه
اما در گزینۀ »۴«: نقش ضمیر متصل »م« متمم است و در جای خود آمده: 

آن شب قدر که این تازه برات را  به         من     دادند.
                                    حرف اضافه     متمم

 تو       مرا       کشتی      و       خدای       نکشت: . 655
                              نهاد     مفعول       فعل                     نهاد             فعل

تمام اجزای جمله سر جای خودشان هستند.
در گزینۀ »۱«: تقّدم فعل بر قید در جملۀ دوم مصراع اول/ در گزینۀ »۲« 

تقّدم فعل بر مسند/ در گزینۀ »۴« تقّدم فعل بر مفعول در جملۀ دوم.

 آن              تشنۀ            گهر برده. 656
                       وابستۀ پیشین           هسته          وابستۀ پسین

 آن کسی   مقبل       است که از خدای پشت گیرد.. 657
                                  نهاد       مسند     فعل اسنادی

 نقش ضمیر »م« متمم است./ دولت به من چون خدا . 658
پناهی داد.

)او:  برداشت.  ]را[  او  گوهِر  و  رخت  و  جامه   :)۱( گزینه ها:  سایر  بررسی 
مضاٌف الیه(. )۳(: جز شرم ]برای[ تو پیش نیاید. )تو: متمم(. )۴(: اینک ]به[ 

من تاج و تخت شاهی داد. )من: متمم(

مسند . 659 نقش  دو  هر  زنده(  و  )تشنه   »۳« گزینۀ  واژگان   
دارند: من تشنۀ گهربرده ام - بخت من زنده است.

 در گزینۀ »۱«، واژۀ »ناکامی«، مضاٌف الیه است، نه صفت. /. 660
 در گزینۀ »۳«: نقش »شجاعت« »متمم« است؛ زیرا به »ایثار« معطوف شده./ 
در گزینۀ »۴«، »شمار« قسمتی از فعل است و نمی تواند نقش جداگانه داشته 

باشد./ اما در گزینۀ »۲« نقش »باعث« درست مشخص شده است.

  برای یافتن نقش دستوری واژه ها در متون . 661
نشر قدیم یا در شعر، بهتر است آن ها را به صورت جمالت مرتّب امروزی 

بازنویسی کنیم.
در گزینۀ )۲( هر دو واژۀ مشخص شده »ُمسند«اند: اگر خیر، خیر اندیش است،  

تو شر هستی ...
بررسی سایر گزینه ها: در گزینۀ )۱( »خیر« مضاٌف الیه و »گوهر« متمم است: 

پیِش خیر آورد و گفت: گوهر به       گوهر رسید. 
     مضاٌف الیه                    حرف اضافه     متمم

دوم  مصراع  در  »خاک«  و  مفعول  اول  مصراع  در  »آن«   :)3( گزینۀ  در 
مضاٌف الیه است: شر که آن دید... پیِش آن خاک تشنه رفت. )»آن خاِک 
تشنه« یک گروه اسمی و »خاک« هستۀ آن است.( در گزینۀ )۴(: »ُگهر« 
هستۀ گروه اسمی و مفعول است. ← آن دو گوهر را یافت. در مصراع دوم 

نیز واژۀ »کمر« مضاٌف الیه است. ← میاِن کمر

 فعل جملۀ سوم »می خواهی« است. این فعل معنی زمان  . 662
گذشته )ماضی( را نمی رساند )رّد گزینۀ ۱(؛ همچنین در آن معنی باید )التزام( 
وجود ندارد. )رّد گزینۀ ۲( این فعل طبق فرمول مضارع مستمر نیز ساخته 
نشده. )مضارع مستمر= فعل کمکی از »داشتن«+ شناسه + مضارع اخباری( 

پس این فعل مضارع اخباری ) می + بن مضارع + شناسه( است.

 در عبارت سؤال،  فعل های »می کرد، می خواند،  می دمید و . 663
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می کشید« ماضی  استمراری )می + بن  ماضی+ شناسه( هستند. فعل »پیدا کند« 
نیز مضارع التزامی است. )بـ + بن  مضارع + شناسه( »نمی شود« )می شود( 
فعل مضارع  اخباری )می+ بن  مضارع+ شناسه( است؛ اما دقت کنید که فعل 
»بسته است« فعل ماضی نقلی نیست، بلکه »بسته« ُمسند است و »است« فعل 

اسنادی آن. »قفل بسته است.«

بود+ . 664 مفعولی+  )صفت  بعید  ماضی   ← بود  فرستاده   
شناسه(،  بازگردی )باز بگردی( ← مضارع  التزامی )بـ + بن  مضارع+ شناسه(، 
نداشت ← ماضی ساده  )بن  ماضی+ شناسه(، می کرد ← ماضی استمراری 

)می + بن  ماضی+ شناسه(، بود ← ماضی ساده

قلمرو ادبی )آرایه های ادبی(

 معنی این بیت: بخت و اقبال من پشت و پناهی هم چون . 665
خداوند به من داد و اکنون نیز تاج و تخت پادشاهی را به من عطا کرده است. 

در این بیت تشبیهی وجود ندارد.
به نوش/ در گزینۀ »۲«: اضافۀ تشبیهی،  در گزینۀ »۱«: تشبیه آب زالل 

تشبیه دو چشم به چراغ/ در گزینۀ »۴«: تشبیه شر به باد

 سرو استعارۀ مصّرحه از یار و معشوق است. )جهان دار: . 666
خسرو/ گل رخ: شیرین(

نمی شود. »شیرین کاری« . 667 استعاره دیده   در گزینۀ »۲« 
کنایه است، دلبند هم صفت جانشین موصوف است./ در گزینۀ »۱«: »سینۀ 
سنگ« استعاره است: سنگ مانند انسانی است که سینه دارد. نسبت دادن 
»چنگ زدن« به سنگ تشخیص دارد و استعارۀ مکنیه به حساب می آید./ 
در گزینۀ »۳«: خندیدن گل و گریۀ ابر تشخیص است و استعاره محسوب 
می شود./ در گزینۀ »۴«: »دود« استعارۀ مصّرحه از »آه و ناله دردمندان« 
است و خواب آلود بودن دیدۀ خرد تشخیص دارد و بنابراین استعاره است. 
برای خرد هم  نظر گرفتن چشم  و در  یعنی »دیدۀ خرد«  را دیده«  »خرد 

تشخیص و استعاره است.

 در این بیت سه استعاره وجود دارد که غیر از مشبهٌ به، . 668
همۀ پایه های تشبیه حذف شده است.

۱( یار من همچون بت زیباست. ۲( چهره او مانند گل دل فریب است. ۳( 
موی او مانند سنبل زیباست. )بت، گل، سنبل: استعاره(

در گزینۀ »۱«: یک استعاره وجود دارد: کهنه رباط که استعاره از دنیاست. 
)دنیا مانند کاروانسرای قدیمی است که مردم مدتی در آن اقامت می کنند و 
می روند.(/ در گزینۀ »۳«: دو استعاره وجود دارد: ای ستارۀ تابان و ای سپیدۀ 
شب هجران تشخیص و استعاره هستند./ در گزینۀ »۴«: شمشاد خانه پرور 

استعاره از معشوق است.

»مرده بودن . 669 خوشبختی/  از  کنایه  بخت«  »زنده بودن   
بخت:  به  مرده بودن  و  زنده بودن  دادن  نسبت  بدشانسی،  از  کنایه  بخت« 

تضاد. »مرده«:  و  »زنده«  استعاره  و  تشخیص 

به معنی . 670 اول  واژۀ آب دار: جناس همسان، در مصراع   
)جواهر( ارزشمند و قیمتی، و در مصراع دوم به معنی دارندۀ آب.

 کنایه ها: ۱( »آهنگ سفر کردن«، کنایه از قصد سفر ۲( . 671
»نرم شدن آهن بر اثر تابش خورشید«: کنایه از گرمای بسیار زیاد ۳( »دم 

 نمی زد«: کنایه از سخن نمی گفت.

 جناس ناهمسان بین دشنه و تشنه/ خاک تشنه استعاره . 672
از خیر/ »چو باد رفتن« کنایه از شتابان و سریع رفتن

گزینۀ »۱«: »مردم« کنایه از نهایت تشنگی و بی قراری/ کشتن آتش: برطرف 
کردن تشنگی. آتش استعاره از تشنگی/ گزینۀ »۲«: »آتشم را بکش« کنایه از 

تشنگی ام را برطرف کن./ آتش استعاره از تشنگی
گزینۀ »۳«: »زنده بودن بخت« کنایه از خوشبختی/ »مرده بودن بخت«: کنایه 

از بدبختی/ استعاره: زنده بودن و مرده بودن

از . 673 استعاره وجود دارد )گل  این گزینه تشخیص و   در 
اما حس آمیزی در آن دیده نمی شود.  زیبارو یاد می کند.(؛ 

است.  محراب  گوشۀ  دوست]مانند[  ابروی   :)۱( گزینه ها:  سایر  بررسی 

)فرمول: الف ]مانند[ ب است.( ← تشبیه. )۳(: کاله ، سروری، ُملک، تاج ← 
تناسب )مراعات نظیر(؛ »سِر ُحسن« اضافۀ استعاری )ُحسن به انسانی تشبیه 
شده که سر و کاله دارد.( )۴(: ِمس وجود و کیمیای عشق  ← اضافۀ  تشبیهی 

؛ مس و زر ← تضاد

* نکته: اگر فرمول »مشبه+ مشبهٌ به« یا برعکس را دیدید، مطمئن باشید ترکیب 
اضافی »اضافۀ تشبیهی« است؛ مانند کیمیای عشق )عشق به کیمیا تشبیه شده 
است.(؛ اما اگر فرمول »یکی از ویژگی های مشبهٌ به+ مشبه« به صورت ترکیب 
 اضافی آمده بود، آن ترکیب »اضافۀ  استعاری« است؛  مانند: دسِت روزگار، کالِه 

کوه )روزگار و کوه به انسانی تشبیه شده اند که دست و کاله دارد.(

همسان . 674 جناس  پایین(  )مقابل  »باال«  و  )قامت(  »باال«   
دارند؛ تکرار واج های »س« و »ر« واج آرایی یا نغمۀ حروف است. »سایۀ کسی 
را بر سر داشتن« کنایه از برخورداری از حمایت و پناه او؛ همچنین در این 
تلمیح  )گزینۀ ۱(  تضاد  ناهمسان هست.  جناس  »سرو«  و  »سر«  بین  بیت، 

)گزینۀ ۲( و تشبیه )گزینۀ ۳( در این بیت دیده نمی شود.

 در این بیت »جناس« دیده نمی شود )حذف گزینه های ۱ . 675
و ۳(؛ همچنین این بیت به داستان،  حدیث، آیه یا سخن خاصی اشاره نمی کند 

و تلمیح ندارد. )رّد گزینۀ ۲(
آرایه های بیت طبق گزینۀ ۴: »بوستان« می تواند استعاره از زیبایی های معشوق 
باشد. واژۀ »بِه« ایهام دارد: ۱- بهتر ۲- میوۀ بِه. بین »دیده ایم« و »ندیده ایم« 

تضاد هست و بین »درختان« »به« و »بوستان« تناسب.

»گِل . 676 گیاهان،   و  گل ها  از  استعاره  چمن«  »نوعروسان   
رویت« اضافۀ تشبیهی، »بازار« مجاز از رونق بازار،  »شکستن بازار« کنایه از »از 
رونق افتادن« و »از رونق افتادن بازار لطافت گل ها به خاطر وجود روی لطیف 

و زیبایی معشوق« اغراق دارد. 
بررسی و رّد سایر گزینه ها: در گزینۀ )۲(: استعاره وجود ندارد. در گزینۀ 

)۳(: مجاز و اغراق و در گزینۀ )۴( استعاره و مجاز دیده نمی شود.

  در این تیپ از تست های آرایه، حتمًا  باید از . 677
روش  رّد گزینه استفاده کنیم وگر نه رسیدن به پاسخ، بسیار زمان بر خواهد 
بود. با تشبیه نمی توانیم گزینه ای را رد کنیم؛ زیرا هر دو بیت »ج« و »د« که 
در گزینه ها آمده، تشبیه داردند. با »ایهام« گزینۀ )۱( حذف می شود؛ چون در 
بیت »الف« ایهام وجود ندارد. با »استعاره« نیز گزینۀ )۲( رد می شود؛ زیرا در 
بیت »الف« آرایۀ استعاره دیده نمی شود. گزینه های باقی مانده، هر دو برای 
واج آرایی یک بیت را پیشنهاد داده اند؛  پس برای رسیدن به پاسخ فقط باید 
کنایه را بررسی کنیم. در بیت »هـ« کنایه دیده نمی شود؛ اما در بیت »الف« 
»پا به سنگ  آمدن« کنایه از مشکل پیش  آمدن و در این بیت منظور »عاشق 

شدن« است.
بررسی آرایه ها طبق گزینۀ ۴: استعاره: »ُمشک سیه« در بیت »هـ« ← گیسو/ 
تشبیه )بیت د(: تو درخت مطبوعی/ واج آرایی )بیت ج(: تکرار واج های »د« و 

»ر«/ ایهام )بیت ب(: شیرین: ۱- خوش ۲- معشوقۀ فرهاد

قلمرو فکری )قرابت معنایی(

 در این بیت »گوهر« اول به معنی جواهر است و »گوهر« . 678
دوم استعاره از خیر است.

باعث . 679 خداوند،  پشتیبانی  و  حمایت  بیت:  مفهوم   
خوشبختی است.

 در این بیت همانند عبارت سؤال، از این نکته سخن به . 680
میان  آمده است که هر کس خودش منشأ گرفتاری ها و مشکات خودش 

است.
کاستی ها  و  عیب ها  از  کامل  انسان های   :)۲( گزینۀ  مفهوم سایر گزینه ها: 
هم برای رسیدن به کمال بهره می برند. گزینۀ )۳(: ُحسن خداوند در همۀ 
موجودات تجلّی کرده است. گزینۀ )۴(: مردم به جای اصالح باطن به اصالح 

ظاهر می پردازند.

 گزینه های ۱، ۲ و ۴ همان مفهوم از ماست که بر ماست را . 681
می رساند؛ اما گزینۀ )۳( به محاسبة اعمال خود را کردن تأکید دارد.

 مفهوم مشترک همۀ گزینه ها از ماست که بر ماست . 682
است؛ اما مفهوم گزینۀ )۴( توصیه به خیرخواهی برای دیگران است. 


