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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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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
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