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ملکا، ذکر تو گویم ستایش

ملکاذکرتوگویمکهتوپاکّیوخدایی/نرومجزبههمانرهکهتواَمراهنمایی: اظهار بندگی
همهدرگاهتوجویمهمهازفضلتوپویم/همهتوحیدتوگویمکهبهتوحیدسزایی: یگانگی صفات خداوند / تنها خداوند شایسته پرستش است. / توانایی و جنبش 

موجودات به برکِت لطف و کرم خداوند است.
توحکیمیتوعظیمیتوکریمیتورحیمی/تونمایندهفضلیتوسزاوارثنایی: صفات خدا / تنها خداوند شایسته پرستش است. / بخشندگی و فضل خداوند

نتوانوصفتوگفتنکهتودرفهمنگنجی/نتوانِشبهتوگفتنکهتودروهمنیایی: عجز عقل انسان از درک و وصف خداوند / بی همتایی خداوند
همهعّزّیوجاللیهمهعلمّیویقینی/همهنورّیوسروریهمهجودّیوجزایی: صفات خداوند

همهغیبیتوبدانی،همهعیبیتوبپوشی/همهبیشیتوبکاهی،همهکّمیتوفزایی: سّتارالعیوبی )عیب پوشی( خدا / عّلم الغیوبی )غیب دانی( خدا/  عّزت و ذلّت به  دست خدا است.
َمْنتشاء: عّزت و ذلّت به دست خداوند است.  َمْنتشاءوتُِذلُّ ！ تُِعزُّ

لبودندانسناییهمهتوحیدتوگوید/مگرازآتشدوزخبَُوَدشرویرهایی: ستایش خدا با همه وجود / اقرار به یگانگی خدا موجب رهایی

بخشندگی و فضل خداوند 

اینکهخدادرآفرینشانسانوسایرموجودات،بهدنبالمنفعتشخصی)!(نبوده،بلکههدفازآفرینش،ابراز»لطفوبخشندگی«بودهاست.اینمفهوم،به
بخشندگیخداونداشارهمیکندوبهعالوه،تأکیدمیکندکهاصاًلهدفازآفرینشاینبودهکهبندههاموردلطفوبخششخداقراربگیرند.

11 )زبان 85( - بیت1»من1نکردم1خلق1تا1سودی	کنم	/	بلکه	تا	بر	بندگان	جودی	کنم«	با	مفهوم	کدام	بیت	قرابت	معنایی	دارد؟	
1( عشـــــــق، دریایـــــــی کرانـــــــه ناپدیـــــــد
ـــی ـــم نگنج ـــو در فه ـــه ت ـــن ک ـــو گفت ـــف ت ـــوان وص  2( نت
ـــی ـــو رحیم ـــی ت ـــو کریم ـــی ت ـــو عظیم ـــی ت ـــو حکیم 3( ت
ــوب ــ ــ ــد خ ــ ــ ــد و انگاری ــ ــ ــد دی ــ ــ ــت بای ــ ــ 4( زش

ــمند؟ ــ ــ ــنا ای هوش ــ ــ ــردن ش ــ ــ ــوان ک ــ ــ ــی ت ــ ــ  ک
ــــــی ــــــو در وهــــــم نیای ــــــه ت ــــــن ک ــــــو گفت ــــــوان شــــــبه ت  نت
ــــی ــ ــزاوار ثنای ــ ــ ــو س ــ ــ ــی ت ــ ــ ــده  فضل ــ ــ ــو نماین ــ ــ  ت
زهــــــر بایــــــد خــــــورد و انگاریــــــد قنــــــد

ناشناختنی بودن خداوند

عجزانسانازدرکوتوصیفخدا؛اینکهعقلودرکوحدسووهموگمانوپندارانساننمیتوانندحقیقِتخداوندرابفهمند.هرچهقدرانسانتالشکندو
هرطورهمکهخداراتوصیفکند،حقیقِتخداوندچیزیبرتر،فراترومتفاوتباتصّوراتآدمیاست.فقطخداونداستکهمیتواندخودراتوصیفومعّرفی

کند.پرسشهایزیر،این»عجزوناتوانی«راموردتأکیدقراردادهاند.

)کارشناسی ارشد 90(- 2 همه	ابیات	زیر	اشاره	به	»ناتوانی	انسان	از	شناخت	خداوند«	دارند؛	به جز .......... .  
گرچـــــــه جـــــــان مـــــــا مـــــــی پـــــــی بـــــــرد راه  1( ا
ــــا تقاضـــــــای عقـــــــل و نفـــــــس و حـــــــواس 2( بـــ
3( هرچـــــــه را »هســـــــت« گفتـــــــی از بـــــــن و بـــــــار
ــم ــ ــ ــرغ وه ــ ــ ــرد م ــ ــ ــش پ ــ ــ ــر اوج ذات ــ ــ ــه ب ــ ــ 4( ن

 ولکـــــــــن ُکنْـــــــــِه او را کـــــــــی بـــــــــرد راه؟
 کـــــــــی تـــــــــوان بـــــــــود کردگارشـــــــــناس؟
ــی دار! ــ ــ ــ ــش مـ ــ ــ ــ ــریک، هُـ ــ ــ ــ ــی او را شـ ــ ــ ــ  گفتـ
ـــــــــم ـــــــــت فه ـــــــــد دس ـــــــــش رس ـــــــــل وصف ــــــه در ذی ـــ ن

کدام	گزینه	با	بیت	»نتوان	وصف	تو	گفتن	که	تو	در	فهم	نگنجی	/	نتوان	شبه	تو	گفتن	که	تو	در	وهم	نیایی«	تناسب	معنایی	دارد؟- 3
ـــر ـــ ـــت مگـ ـــ ـــو راه نیسـ ـــ ـــول تـ ـــ ـــگاه قبـ ـــ ـــه پیشـ ـــ  1( بـ
ــــت ــ ــود راه نیسـ ــ ــ ــّد خـ ــ ــ ــر از حـ ــ ــ ــو را برتـ ــ ــ  2( تـ
 3( بیـــــــار بـــــــاده کـــــــه تـــــــا راه نیســـــــتی گیـــــــرم
ــرد ــ ــوان کـــ ــ ــــت نتـــ ــد و صفـــ ــ ــم نیایـــ ــ 4( در وهـــ

ـــردم ـــ ـــتان همی گ ـــ ـــن آس ـــ ـــر ای ـــ ـــه ب ـــ ـــی ک ـــ ـــا  کن ـــ  ره
نیســــــت گاه  آ نگارنــــــده  از  نقــــــش   کــــــه 
ــــــت ــــــه فناس ــــــن ب ــــــای م ــــــر، بق ــــــوده ام آخ ــــــن آزم  م
می بینــــــم غمــــــت  از  کــــــه  آن شــــــادی ها 

کدام	گزینه	با	بیت	»نه	در	ایوان	قربش	وهم	را	بار	/	نه	با	چون	و	چرایش	عقل	را	کار«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 4
ــم ــ ــ ــرغ وه ــ ــ ــرد م ــ ــ ــش پ ــ ــ ــر اوج ذات ــ ــ ــه ب ــ ــ  1( ن
ــــــوک ــــــد مل ــــــه خداون ــــــد ک ــــــی آی ــــــم ک  2( در وه
ــــــد ــــــا نرس ــــــل دان ــــــت عق ــــــو دس ــــــف ت ــــــر وص  3( ب
ک؟ ــرد ادرا ــ ــ ــد ک ــ ــ ــو دان ــ ــ ــف ت ــ ــ ــا وص ــ ــ 4( کج

ــــــــم ــــــــت فه ــــــــد دس ــــــــش رس ــــــــل وصف ــــــــر ذی ــــــــه ب  ن
ــد؟ ــ ــ ــ ــاد کن ــ ــ ــ ــود ی ــ ــ ــ ــدگان خ ــ ــ ــ ــر بن ــ ــ ــ  از کم ت
ــد ــ ــ ــ ــا نرس ــ ــ ــ ــان بین ــ ــ ــ ــر ج ــ ــ ــ ک ضمی  و ادرا
ــــــــاک ــــــــف خ ــــــــدر ک ــــــــاد ان ــــــــز اوفت ــــــــه عاج َک

5 -	 کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	ارتباط	معنایی	ندارد؟	
 1( نـــــه در ایـــــوان قربـــــش وهـــــم را بـــــار
ــد ــ ــه می نرسـ ــ ــی کـ ــ ــی رسـ ــ ــه جایـ ــ ــا بـ ــ  2( تـ
 3( ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم
ـــــی ـــــم نگنج ـــــو در فه ـــــه ت ـــــن ک ـــــو گفت ـــــف ت ـــــوان وص 4( نت

کار را  بـــــا چـــــون و چرایـــــش عقـــــل  نـــــه 
پــــــــــای اوهــــــــــام و پایــــــــــه افــــــــــکار
وز هرچـــــه گفته انـــــد و شـــــنیدیم و خوانده ایـــــم
ـــــی ـــــم نیای ـــــو در وه ـــــه ت ـــــن ک ـــــو گفت ـــــبه ت ـــــوان ش نت
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عّزت و ذّلت به  دست خداست.

گرامیبودنوخوارشدنبنده،دردستخداونداست.اینخداستکهآدمراعزیزمیکندیاذلیل؛نُقلونباِتسؤاالِتاینمفهوم،یکعّدهکلماتکلیدِی
«و»منتشاء«و»منیشاء«؛»عّزت«و»عزیز«و»عزیزی«و»خوار«و»خواری«؛بهاضافهمفاهیم «و»یذلُّ «و»یعزُّ «و»تذلُّ مشّخصوپرتکراراست؛مثل»تعزُّ

»بلندیوپستی«و»باالوپست«،ومفهوم»ازماهبهچاهآوردن«و»ازچاهبهماهبُردن«وازهمینقبیل.
میگوید:هرچهخدابخواهد،همانمیشود.اگرخدانخواهد،هرکاریهمکهبکنیفایدهایندارد.همهچیزبستگیبهنظرولطفخودشدارد.اگرنیمنگاهی

بکند،بهاوجمیرسیواگرنگاهشرابرگرداند....

)خارج از کشور 98(- 6 	مَن	تَشاُء	با	کدام	بیت،	متناسب	تر	است؟	 	مَن	تَشاُء	و	تُِذلُّ مفهوم	آیۀ	！تُِعزُّ

فروبنـــدد بنـــده ای  بـــر  چـــو  کار  1( خـــدای، 
او کـــرم  از  جهـــان  دو  گنـــاه  بـــه  2( صائـــب 
بلنـــدش خواهـــد  او  کـــه  ســـر،  آن  3( بلنـــد 
4( عـــّزت شـــاه و گـــدا زیـــر زمین یکســـان اســـت

بیفزایـــد دردســـر  بـــرد  رنـــج  هرچـــه  بـــه 
اســـت کریـــم  خداونـــد  کـــه  نگـــردی  نومیـــد 
نژنـــدش خواهـــد  او  کـــه  دل،  آن  نژنـــد 
می کنـــد خـــاک بـــرای همـــه کـــس جـــا خالـــی

)ریاضی 90(- 7 	مَْن	تَشاء	)هرکه	را	بخواهی	عزیز	می	کنی	و	هرکه	را	بخواهی،	خوار	می	گردانی.(	متفاوت	است؟	 	مَْن	تَشاء	و	تُِذلُّ مفهوم	کدام	بیت	با	توّجه	به	آیه	شریفه	تُِعزُّ

ــد ــ ــ ــاهی ده ــ ــ ــاج ش ــ ــ ــی ت ــ ــ ــی را هم ــ ــ  1( یک
ــد ــ ــ ــی مخن ــ ــ ــد بین ــ ــ ــه در بن ــ ــ ــی را ک ــ ــ  2( یک
ــد ــ ــ ــت بلن ــ ــ ــاج و تخ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــی را ده ــ ــ  3( یک
4( یکــــــی را ز ماهــــــی رســــــاند بــــــه مــــــاه

ــــــــد ــــــــی ده ــــــــه ماه ــــــــا ب ــــــــه دری ــــــــی را ب  یک
ــد ــ ــ ــ ــه بن ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــه روزی درافت ــ ــ ــ ــادا ک ــ ــ ــ  مب
 یکــــــــی را کنــــــــد خــــــــوار و زار و نژنــــــــد
ــاه ــ ــ ــ ــه چ ــ ــ ــ ــدر آرد ب ــ ــ ــ ــه ان ــ ــ ــ ــی را ز م ــ ــ ــ یک

	مَْن	تَشاء	)هرکه	را	بخواهی	عزیز	می	کنی	و	هرکه	را	بخواهی،	خوار	می	گردانی.(	در	کدام	بیت	اشاره	نشده	است؟)انسانی 88( - 8 	مَْن	تَشاء	و	تُِذلُّ به	مضمون	آیه	شریفه	تُِعزُّ

ــرش ــ ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــ ــی بـ ــ ــ ــ ــعادت یکـ ــ ــ ــ 1( کاله سـ
ــت اوس عـــام  ســفــره  زمــیــن  ــره(  ــف س  =( ــمِ  ــ ادی  )2 
بخت ــاج  ــ ت ــد  ــه ن ــر  بـ ــر  سـ ــه  بـ را  ــی  ــک ی  )3
ــل ــ ــ ــ ــر خلی ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــد آتش ــ ــ ــ ــتان کن ــ ــ ــ 4( گلس

ــرش ــ ــ ــ ــی در بـ ــ ــ ــ ــقاوت یکـ ــ ــ ــ ــم شـ ــ ــ ــ گلیـ
ـــــا چـــــه دشـــــمن چـــــه دوســـــت ـــــن خـــــوان یغم ـــــر ای  ب
 یکـــــی را بـــــه خـــــاک انـــــدر آَرد ز تخـــــت
نیـــــل آِب  ز  بَـــــَرد  آتـــــش  بـــــر  گروهـــــی 

)هنر 86( - 9 	مَْن	تَشاء	)هرکه	را	بخواهی	عزیز	می	کنی	و	هرکه	را	بخواهی،	خوار	می	گردانی.(	با	کدام	بیت	متناسب	است؟  	مَْن	تَشاء	و	تُِذلُّ مفهوم	آیه	شریفهتُِعزُّ

ــز ــزی ع کـــــرد  ــار  ــ ــردگـ ــ کـ را  آن کـــــــه   )1 
نــتْــوانــد شــنــاخــت  را  ــود  ــ خـ ــه  ــ ــ آن ک  )2 
اوســـت تـــو  یـــار  ــت،  ــف گ تـــو  ــب  ــی  3( آن کــــه ع
اســت ــار  ــ ــروک ــ س طــمــع  بـــا  را  آن کـــــه   )4

ــد ــن ــد زمــــــانــــــه خــــــــــوار ک ــ ــوانـ ــ ــتـ ــ  نـ
دانــــــــد؟ کــــجــــا  را  ــده  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــریـ ــ  آفـ
اوســـت تـــو  مـــار  داشـــــت،  ــده  ــی ــوش پ کـــه   وآن 
ــر عـــزیـــز جـــهـــان بــــــَود خــــــوار اســـت ــ گ

کدام	بیت	با	مضمون	بیت	»همه	غیبی	تو	بدانی،	همه	عیبی	تو	بپوشی	/	همه	بیشی	تو	بکاهی،	همه	کّمی	تو	فزایی«	تناسب	معنایی	دارد؟	- 10

ــت راس ــدام  کـ ــت  ذلّـ و  ــّزت  عـ ــه  آن کـ ــی  دانـ ور   )1 
دانـــش ز  بــــهْ  عـــــّزت  هــیــچ  نــبــاشــد    )2 
بس و  ــّی  ــش ــخ ب تـــو  خـــــواری  و  ــزّی  ــزیـ عـ  )3
4( هرکــــــــه در زندگــــــــی بخیــــــــل بُــــــــَود

ــار کــنــی بـــر تــوانــگــری ــیـ ــتـ ــی اخـ ــ ــش ــ  دروی
دانــــش ز  ــل  ــ ــاف ــ غ ــی  ــ ــ دم ــد  ــ ــ بُ ــد  ــایـ ــبـ  نـ
کــس ز  ــد  ــن ــی ــب ن خــــــــواری  تــــو   عــــزیــــزِ 
ــَود ــ ــگ ذلـــیـــل بُـ ــ ــو س ــ ــون بـــمـــیـــرد چ ــ چـ

کدام	گزینه	با	بیت	»همه	غیبی	تو	بدانی،	همه	عیبی	تو	بپوشی	/	همه	بیشی	تو	بکاهی،	همه	کّمی	تو	فزایی«	تناسب	معنایی	بیشتری	دارد؟		- 11

آنک از  رد  خواهی  و  کن  قبولم  ــواه  خ ــده ام،  ــن ب  )1 
تو ــده  ــن ب ــم  ــن م کــه  بــس  ــت مــن  ــ ــن دول ایـ  )2
ــد ــ ــ ــت بلن ــ ــ ــاج و تخ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــی را ده ــ ــ 3( یک
کن طــمــع  تــــرک  بـــایـــدت  عـــــّزت  چـــو   )4

ــــــــان اند ــــــــا یکس ــــــــوی وف ــــــــواری در ک ــــــــّزت و خ  ع
ــــــــی ــــــــد توی ــــــــه خداون ــــــــس ک ــــــــن ب ــــــــّزت م ــــــــن ع  ای
 یکــــــــی را کنــــــــد بنــــــــده و مســــــــتمند
ــواری ــ ــ ــ ــت خ ــ ــ ــ ــن معنی س ــ ــ ــ ــان را از ای ــ ــ ــ گدای

مفهوم	بیت	»همه	غیبی	تو	بدانی،	همه	عیبی	تو	بپوشی	/	همه	بیشی	تو	بکاهی،	همه	کّمی	تو	فزایی«	با	کدام	بیت	تناسب	دارد؟	- 12

کـــــــــــِن روزی مـــــــــــار و مـــــــــــور 1( مهّیا
ــت ــ ــ ــ ــش نیاف ــ ــ ــ ــاورای جالل ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ  2( بش
ــــــــت ــــــــر بتاف ــــــــز درش س ــــــــر ک ــــــــه ه ــــــــزی ک  3( عزی
ــــــــاج بخــــــــت ــــــــد ت ــــــــر نه ــــــــر ب ــــــــه س ــــــــی را ب 4( یک

گرچنــــــــــــد بی دســــــــــــــــت وپای اند و زور ا
ــای جـــمـــالـــش نــیــافــت ــهـ ــتـ ــنـ  بـــصـــر مـ
نــیــافــت عـــــّزت  ــچ  ــی ه ــد  شـ ــه  کـ در  ــر  هـ ــه  بـ
ــت ــ ــ ــدر آرد ز تخـ ــ ــ ــاک انـ ــ ــ ــه خـ ــ ــ ــی را بـ ــ ــ یکـ

	مَْن	تَشاء	)هرکه	را	بخواهی	عزیز	می	کنی	و	هرکه	را	بخواهی،	خوار	می	گردانی.(	تناسب	معنایی	ندارد؟	- 13 	مَْن	تَشاء	و	تُِذلُّ کدام	گزینه	با	مفهوم	آیه	شریفه	تُِعزُّ

مـــــــی دارد ــز  ــ ــزی ــ ع حــــق  را  ــه  ــ ــرک ــ ه  )1
ــــی ــــو بپوش ــــی ت ــــه عیب ــــی، هم ــــو بدان ــــی ت ــــه غیب  2(  هم
3( بــــر مــــن از صــــد هــــزار عــــّزت بیــــش
ــاه ــ ــ ــه چ ــ ــ ــدر  آری ب ــ ــ ــاه ان ــ ــ ــی را ز م ــ ــ 4( یک

ــی کـــنـــد چــــــرخ روزگــــــــــار ذلـــیـــل؟ ــ  کـ
فزایی ــو  ت کــّمــی  همه  بــکــاهــی،  ــو  ت بیشی   همه 
من تـــو  خـــــوار  و  ــل  ــیـ ذلـ ــم  ــاشـ بـ کـــه  آن 
ــاه ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــدر  آری بـ ــ ــ ــاه انـ ــ ــ ــی را ز چـ ــ ــ یکـ
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شکر نعمت / کارگاه منت پژوهی درس یکم

وجّلکهطاعتشموجِبقربتاستوبهشکراندرشمزیِدنعمت.: عبادت موجب نزدیکی به خداوند / شکر نعمت موجب فراوانی نعمت  منّتخدایرا،عزَّ

حیاتاستوچونبرمیآید،ُمفّرِحذات: نعمت حیات / زندگی بخش بودن کوچک ترین نعمت های خداوند هرنفسیکهفرومیرود،ُممِدّ
پسدرهرنفسیدونعمتموجوداستوبرهرنعمتیشکریواجب.: لزوم سپاس گزاری از جزئی ترین نعمت ها

ازدستوزبانکهبرآید/کزعهدهشکرشبهدرآید؟: عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ُکور	)ایخاندانداوود،سپاسبگزاریدوعّدهکمیازبندگانمنسپاسگزارند.(: ناسپاسی بندگان و ضرورت شکر نعمت  ！اِْعَملواآَلداُوَدُشکراًوَقلیٌلِمْنِعباِدَیالشَّ

بندههمانبهکهزتقصیرخویش/عذربهدرگاهخدایآورد: دعوت به توبه و عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ورنه،سزاوارخداوندیاش/کسنتواندکهبهجایآورد: عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند

باراِنرحمِتبیحسابشهمهرارسیدهوخواِننعمتبیدریغشهمهجاکشیده.: بخشایندگی و روزی  رسانی خداوند
پردهناموِسبندگانبهگناِهفاحشندرد.: سّتار العیوب بودن )عیب پوشی( خداوند

وظیفهروزیبهخطاِیمنَکرنبُرد: روزی رسانی خداوند با وجود ارتکاب گناه بندگان
فّراِشباِدصباراگفتهتافرِشزمّردینبگستردودایۀابِربهاریرافرمودهتابناِتنباتدرمهِدزمینبپرورد.درختانرابهخلعِتنوروزیقباِیسبِزورقدربر

گرفتهواطفاِلشاخراقدوِمموسِمربیْعکالِهشکوفهبرسرنهاده: عامل اصلی همه پدیده ها خداوند است. / طبیعت جلوه ای از محّبت و کرم خداوند است. 
عصارهتاکیبهقدرِتاوشهِدفایقشدهوتخِمخرماییبهتربیتشنخِلباسقگشته.: عامل اصلی همه پدیده ها خداوند است. / طبیعت جلوه ای از محّبت و کرم خداوند است. 

ابروبادومهوخورشیدوفلکدرکارند/تاتونانیبهکفآرّیوبهغفلتنخوری: همه پدیده ها در خدمت انسان اند. / نکوهش غفلت
همهازبهرتوسرگشتهوفرمانبُردار/شرِطانصافنباشدکهتوفرماننبری: همه پدیده ها در خدمت انسان اند. / ضرورت غافل نشدن از یاد خداوند و سرکشی در 

برابر او / انسان اشرف مخلوقات است. 
َکریم/َقسیٌمَجسیٌمنَسیٌمَوسیم)اوشفاعتکننده،فرمانروا،پیامآور،بخشنده،صاحبجمال،خوشاندام،خوشبووداراینشانپیامبریاست.(:  شفیٌعُمطاٌعنَبِیٌّ

ستایش پیامبر )ص( به صفات گوناگون
جیٰبَجمالِه/َحُسنَتَجمیُعِخصالِه،َصلُّواَعلَیِهَوآلِه)بهواسطهکمالخودبهمرتبهبلندرسیدوباجمالنورانِیخودتاریکیهارابرطرف بَکمالِه،َکَشَفالدُّ بَلَغالُعلیٰ

کرد.همهخویهاوصفاتاوزیباست؛براووخاندانشدرودبفرستید.(: ستایش پیامبر )ص( به صفات گوناگون
چهغمدیواراّمتراکهداردچونتوپشتیبان؟/چهباکازموجبحرآنراکهباشدنوحکشتیبان؟: نهراسیدن مؤمن از حوادث / پشتیبانی ممدوح مایه اطمینان 

خاطر / توّکل
)ایفرشتگانم،منازبندهخودشرمدارمواوجزمنپناهیندارد؛پسآمرزیدمش.(: شرم  	یاَمالئَِکتیَقدٱْستَْحیَیُْتِمنَعبْدیولَیَسلَُهَغیریَفَقْدَغَفرُتلَُه！

خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند
دعوتشاجابتکردموامیدشبرآوردمکهازبسیارِیدعاوزارِیبندههمیشرمدارم: شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند

َکَرمبینولطفخداوندگار/گنهبندهکردهستواوشرمسار: شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند
ِعباَدتَِک)توراچنانکهشایستهپرستشتوست،پرستشنکردیم.(: عجز انسان از ستایش  عاکفانکعبهجاللشبهتقصیرعبادتمعترفکه:ماَعبَْدناکحقَّ

خداوند به طور شایسته
َمعِرَفتَِک)توراچنانکهسزاوارشناساییتوست،نشناختیم.(:عجز انسان از شناخت خداوند به طور شایسته واصفانِحلیهجمالشبهتحیّرمنسوبکه: ماَعَرفناکحقَّ

گرکسیوصفاوزمنپرسد/بیدلازبینشانچهگویدباز؟: ناتوانی عاشق از وصف معشوق
عاشقانکشتگانمعشوقاند/برنیایدزکشتگانآواز: خاموشی و رازداری عاشقانه

گفت:بهخاطرداشتمکهچونبهدرختگلرسم،دامنیپرکنمهدیّهاصحابرا.چونبرسیدم،بویگلمچنانمستکردکهدامنمازدستبرفت!:از خود 
بی خودی عاشق هنگام وصال 

ایمرغسحر!عشقزپروانهبیاموز/کانسوختهراجانشدوآوازنیامد: پاک بازی، بردباری و رازداری عاشقانه
اینمّدعیاندرطلبشبیخبراناند/کانراکهخبرشد،خبریبازنیامد: پاک بازی، بردباری و رازداری عاشقانه

هیچنّقاشتنمیبیندکهنقشیبرکند/وانکهدیدازحیرتشکلکازبنانافکندهای: ناتوانی عاشق از وصف معشوق

صفات خداوند

سؤاالتمربوطبهصفاتخدادودستهاند.یکدسته،آنهاییکهچندصفتخداوندرابهطورکلّیموردسؤالقرارمیدهند؛مثاًل»رحمت«و»روزیرسانی«و
»عیبپوشی«و»غیبدانی«رادرصورتسؤالذکرمیکنند؛دراینحالت،گزینهایکهحتّیبهیکیازاینصفاتهماشارهکندباصورتسؤالقرابتمعناییدارد.
دستهدیگر،سؤاالتیهستندکههرکدامیکصفتخداوندرابهطورمشّخصموردسؤالقرارمیدهند،صفاتیمانند»عدمقطعروزیباوجودارتکابگناه«،

»شرمخداازگناِهبنده«،»توصیفناپذیریخدا«،»ناتوانیبندهازشکرگزاریخدا«،واینکه»پشتیبانیخدامایهآرامشخاطراست«.
مفاهیمدستهدوم،بعدازاینبخش،هریکبهطورمستقلبررسیمیشوند.فعاًلسؤاالتدستهاّولرامیبینی.

)هنر  93(- 14 عبارت	»باران	رحمت	بی	حسابش	همه	را	رسیده	و	خوان	نعمت	بی	دریغش	همه	جا	کشیده«	با	کدام	بیت	قرابت	مفهومی	دارد؟	

نیست  منع  لقمه(   =( نوالش  خوان  ضیافت خانه  در   )1
2( پـــس تـــو را مّنـــت ز مهمـــان داشـــت بایـــد بهـــر آنـــک
عمر الــــــوان  خـــــوان  بـــر  کـــه  دریـــغـــا   )3
ــی ــ ــ ــه گیت ــ ــ ــت او ب ــ ــ ــه بی نعم ــ ــ ــا ک ــ ــ 4( همان

در گشـــــاده اســـــت و صـــــال درداده خـــــوان انداختـــــه
خویشتن نـــان  ــو  ت ــام  ــع ان خـــوان  ــر  ب مــی  خــورد 
بــس ــد  ــن ــت ــف گ و  خــــوردیــــم  چـــنـــد  ــی  ــ دمـ
ــی ــوان خ نـــیـــاراســـت  ــس  کـ ــا  ــال هـ سـ ــن  ــ ای در 
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)خارج از کشور 88(- 15 مفهوم	عبارت	»باران	رحمت	بی	حسابش	همه	را	رسیده	و	خوان	نعمت	بی	دریغش	همه	جا	کشیده.«	به	مفهوم	کدام	بیت	نزدیک		است؟	
1( از ســــــــفله مخــــــــواه هیــــــــچ زنهــــــــار
2( روزی ز خزانـــــــــــه کســـــــــــی خـــــــــــواه
ــد ــاش ــب ن ــی،  ــ ــن ــ ک ــع  ــمـ طـ ــرِک  ــ ــ تـ گــــر   )3
ــز ــ ــ ــ ــده هرگ ــ ــ ــ ــق دی ــ ــ ــ ــت عش ــ ــ ــ ــی محن ــ ــ ــ 4( ن

ــز ــ ــ ــ ــ ــاس هرگـ ــ ــ ــ ــ ــود پـ ــ ــ ــ ــ ــس نشـ ــ ــ ــ ــ  کاطلـ
ـــز ـــ ـــ ــ ـــه زدن( هرگ ـــ ـــ ــ ـــکاس )= چان ـــ ـــ ــ ـــود م ـــ ـــ ــ  کاو را نب
ای دل ز َکســـــــــــت هـــــــــــراس هرگـــــــــــز
ــز ــ ــ ــ ــیده هرگ ــ ــ ــ ــان کش ــ ــ ــ ــور بت ــ ــ ــ ــی ج ــ ــ ــ ن

کدام		بیت	با	متن	»باران	رحمت	بی	حسابش	همه	را	رسیده	و	خوان	نعمت	بی	دریغش	همه	جا	کشیده.	پرده	ناموس	بندگان	به	گناه	فاحش	ندرد	و	وظیفه - 16
)زبان 84( روزی	به	خطای	منکر	نبرد.«	ارتباط	معنایی	ندارد؟	

ــــت ــــالف نیس ــــش خ ــــت طبع ــــه در لطاف ــــاران ک 1( ب
2( ولیکــــــــن خداونــــــــد بــــــــاال و پســــــــت
 3( ادیـــــــم )= ســـــــفره( زمیـــــــن ســـــــفره عـــــــام اوســـــــت
ــــم ــر علـــ ــ ــره از بحـــ ــ ــــی قطـــ 4( دو ُکْونـــــــش یکـــ

ــس ــ ــ ــوره زار خ ــ ــ ــد و در ش ــ ــ ــه روی ــ ــ ــاغ الل ــ ــ در ب
ــت ــ ــ ــس نبسـ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــان در رزق بـ ــ ــ ــه عصیـ ــ ــ بـ
 بر این خوان یغما )= سفره ای برای عموم مردم( چه دشمن چه دوست
ــه حــلــم ــ ب ــد  ــوشـ پـ پــــــرده  و  ــد  ــن ــی ب گـــنـــه 

کدام	گزینه	با	عبارت	روبه	رو	تناسب	معنایی	ندارد؟	»پرده	ناموس	بندگان	به	گناه	فاحش	ندرد.«		- 17
ــن ــود کـــ ــ ــب خـ ــ ــه در ِجیْـ ــ ــب گنـ ــ ــر از عیـ ــ 1( سـ
ــروش ــ ــ ــ ــرون خ ــ ــ ــ ــردم ز بی ــ ــ ــ ــرآورده م ــ ــ ــ  2( ب
ـــوش ـــ ــ ـــم و گ ـــ ــ ـــم چش ـــ ــ ـــتی ز عیب ـــ ــ ـــق را بس ـــ ــ 3( خل
4( گنــــــــــــه کارم، تــــــــــــو غّفارالّذنوبــــــــــــی

 حیــــــا را پرده پــــــوش عیــــــب خــــــود کــــــن
تــــــو بــــــا بنــــــده در پــــــرده و پرده  پــــــوش
بــپــوش ــم  هـ ــود  ــ خ از  ــن  مـ ــب  ــی ع خــــدا،   ای 
ــوبـــی ــیـ ــعـ ــارالـ ــّتـ ــم، تــــو سـ ــبـ ــیـ ــه عـ ــمـ هـ

عدم قطع روزی با وجود ارتکاب گناه

اینکهخداروزیبندهگناهکاررابهخاطرارتکابگناهازاودریغنمیکند؛اینکهروزیخداوندیکنعمتعمومیستکهشاملانسانوحیوانوجّنوفرشته
وهمهوهمهمیشود؛کافرومسلمانوبیگناهوگناهکارندارد؛بههمهمیرسد.اصاًلخداروزیرابهخاطرعبادتنمیدهدکهبهخاطرگناهقطعشکند!گاهی

همبهطورکلّیبه»بخشندگیخداوندباوجودگناهکاربودِنبندگان«اشارهشدهوحرفیاز»قطعنشدنرزقوروزی«درمیاننیست.

)زبان 87( - 18 عبارت		»وظیفه	روزی	به	خطای	ُمنَکر	نُبرد.«	با	کدام	بیت	ارتباط	معنایی	دارد؟	

ــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار و مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِن روزی مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1( مهّیا کـ
ــت ــ ــ ــ ــ ــاال و پس ــ ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــ ــ ــن خداون ــ ــ ــ ــ 2( ولیک
ـــــــــس ــ ـــز و ک ـــ ـــ ــ ــــــه چی ـــ ــ ــــــرش هم ـــ ــ ـــتار ام ـــ ـــ ــ 3( پرس
گــســتَــَرد کــــرم  خـــــوان  پــهــن  ــان  ــنـ چـ  )4

گرچنــــــــــــــــد بی دســــــــــــت و پای اند و زور ا
ــت ــ ــ ــس نبسـ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــان در رزق بـ ــ ــ ــه عصیـ ــ ــ بـ
بنــــــــی آدم و مــــــــرغ و مــــــــور و مگــــــــس
ــوَرد ــ ــ ــ ــاف روزی خ ــ ــ ــ ــیمرغ در ق ــ ــ ــ ــه س ــ ــ ــ ک

کدام	گزینه	با	بیت	»ولیکن	خداوند	باال	و	پست	/	به	عصیان	در	رزق	بر	کس	نبست«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 19

 1( ز کافـــــــر او نگیـــــــرد رزق خـــــــود بـــــــاز
 2( چـــــــو کبـــــــر ورزی بـــــــا خلـــــــق و در گنـــــــاه افتـــــــی
 3( خـــــــدای راســـــــت مســـــــلّم بزرگـــــــواری و حلـــــــم
4( گنـــــــه بـــــــه ارث رسیده ســـــــت از پـــــــدر مـــــــا را

 کجـــــــا گیـــــــرد ز مـــــــرد پرخـــــــرد بـــــــاز؟
 گمـــــــان مبـــــــر کـــــــه خـــــــدا روزی تـــــــو برچینـــــــد
 کـــــــه جـــــــرم بینـــــــد و نـــــــان برقـــــــرار مـــــــی دارد
ــت ــ ــ ــی زاد اسـ ــ ــ ــح ازل رزق آدمـ ــ ــ ــا ز صبـ ــ ــ خطـ

کدام	گزینه	به	»مفهوم	مقابِل«	عبارت	»وظیفه	روزی	به	خطای	منَکر	نُبرد.«	اشاره	دارد؟- 20
ــا را ــ ــدر مـ ــ ــت از پـ ــ ــه ارث رسیده سـ ــ ــه بـ ــ 1( گنـ
ــوش ــا بپـ ــان مـ ــش گناهـ ــف خویـ ــه لطـ ــارب بـ 2( یـ
ــد ــ ــ ــان می کنـ ــ ــ ــق و عصیـ ــ ــ ــه رو در فسـ ــ ــ 3( هرکـ
4( ولیکـــــــن خداونـــــــد بـــــــاال و پســـــــت

خطــــــا ز صبــــــح ازل رزق آدمــــــی زاد اســــــت
ــال ــرم ب پـــــرده  از  ــد  ــت ف رازهــــــا  کـــه  روزی 
ایـــــــــــــزد انـــــــــــــدر رزق او کـــــــــــــم می کنـــــــــــــد
ـــت ـــ ـــ ــ ـــس نبس ـــ ـــ ــ ـــر ک ـــ ـــ ــ ـــان در رزق ب ـــ ـــ ــ ـــه عصی ـــ ـــ ــ ب

شرم خدا از گناه بنده!

اینمفهومراچهطوربایدتوضیحداد؟!اینکهماگناهمیکنیموخداشرمندهمیشود!مفهومبهقدریشرمآوراستکهفقطمیتوانیمازخجالتسرمانراپایین
بیندازیموبدوناینکهسؤالهاراحلکنیم،برویمسراغمفهومبعدی!

)ریاضی 81( - 21 مفهوم		حدیث	قدسی	»یا	ماَلئِکتی	َقد	اْسَتحَْییُْت	ِمن	َعبْدی	و	لَیَس	لَُه	َغیری	َفَقد	َغَفرُت	لَُه«	در	کدام	گزینه	آمده	است؟	
ــــتش ــر نیســـ ــ ــ ــه هنـ ــ ــ گرچـ ــت ا ــ ــ ــول اسـ ــ ــ 1( قبـ
2( تواضـــــــع کنـــــــد هوشـــــــمند گزیـــــــن
3( تـــــــو را تـــــــا دهـــــــن باشـــــــد از حـــــــرص بـــــــاز
ــت ــ ــ ــوی دوسـ ــ ــ ــروز در کـ ــ ــ ــرم امـ ــ ــ ــر میـ ــ ــ گـ 4( ا

ــتش ــ ــ ــر نیسـ ــ ــ ــی دگـ ــ ــ ــا پناهـ ــ ــ ــز مـ ــ ــ ــه جـ ــ ــ  کـ
ــن ــ ــ ــر زمیـ ــ ــ ــر بـ ــ ــ ــوه سـ ــ ــ ــاخ پُرمیـ ــ ــ ــد شـ ــ ــ  نهـ
 نیایـــــــد بـــــــه گـــــــوش دل از غیـــــــب راز
ــت ــ ــ ــوی دوسـ ــ ــ ــه پهلـ ــ ــ ــم خیمـ ــ ــ ــت زنـ ــ ــ قیامـ

کدام	گزینه	با	بیت	»کرم	بین	و	لطف	خداوندگار	/	گنه	بنده	کرده	ست	و	او	شرمسار«	تناسب	معنایی	کم	تری	دارد؟	- 22
گــریــم ــون  ــ خ ار  شـــایـــد  گـــنـــاه  ــرم  ــ ش از   )1 
مــاســت ــرم  ــ ج از  ــر  ــیــشــت ب ــدا  ــ خ ــف  ــط ل  )2 
ما ــاه  ــن گ ــد  ــای ــی ن ــاب  ــس ح در  کـــه  ــد  ــای ش  )3 
ــود ج مـــقـــدار  بـــه  ــی  ــش ــخ ب جــــرم  گــــر  ا  )4

ــم ــری افـــــــزون  گ ــود  ــ خـ ــر  ــ ب ــار  ــهـ بـ ــر  ــ ابـ  از 
ــه دانـــــــی؟ خـــمـــوش! ــ ــه چ ــت ــس ــرب ــه س ــت ــک ن
آن جـــــا کـــــه فضـــــل و رحمـــــت بی منتهـــــای توســـــت
نـــمـــانـــد گــــنــــه کــــاری انــــــــدر وجـــــود
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عجز انسان از توصیف خداوند

وصفناپذیریخدا؛ناتوانیآفریدههاازتوصیفآفریننده؛اینکهعقلانساننمیتواندخداراوصفکند؛اصاًلچیزیراکهدرکنمیکند،چهطوروصفکند؟!

)تجربی  93(- 23 مفهوم	عبارت	»واصفان	حلیه		جمالش	به	تحّیر	منسوب	که	ما	َعَرفناَک	حّق	مَعرَِفِتَک«	با	کدام	بیت	تناسب	دارد؟	
1( مـــــــردی غریق گشـــــــته بحـــــــر تحّیـــــــرم
ـــــو ـــــر خـــــالص ت ـــــده وز به ـــــر مان ـــــو در چـــــاه تحّی 2( ت
ــــت ــــن نیس ــــده روش ــــه دی ــــی آن را ک ــــاه خانگ 3( ز م
4( وصـــل خورشـــید بـــه شـــب پّره اعمـــٰی )= نابینـــا( نرســـد

ــدرم ــن ــل ــانـــده بـــه کــــوی ق ــریـــب مـ رنـــــدی غـ
اینک چــاه  ــاالی  بـ ــر  ب دســت  در  رســن  او  خــیــال 
است خــوش  مــاهــتــاب  گل گشت  ز  ــده  دیـ جــالی 
ــد ــران ان ــی ح ــران  ــظ ــب ن ــاح ص ــه  ــن آی آن  در  کــه 

)هنر 91(- 24 مفهوم	»گر	کسی	وصف	او	ز	من	پرسد	/	بی	دل	از	بی	نشان	چه	گوید	باز؟!«	با	همه	ابیات،	به	استثنای	بیت	............	تناسب	دارد.		

1( آن دهــــان نیســــت کــــه در وصــــف ســــخن دان آیــــد 
رسید ــت  ــال ح ایـــن  وصـــف  در  ســخــن  چـــون   )2 

مکن  ــف  وصـ ــه  ــان زم ــات  ــف ص ــه  ب را  خـــدای   )3 
گفت دانـــــم  چـــه  او  خـــوبـــّی  وصــــف   )4

ــب اســت  ــه ل ــم ک ــدان  مــگــر انـــدر ســخــن آیـــّی و ب
ــذ دریـــد  ــاغـ کـ ــشــکــســت و هـــم  ب ــم  ــل ق  هـــم 
»بود«  و  »باید«  و  »هست«  زمانه ست  وصف  سه  هر   که 
ــت ــن اسـ ــدیـ ــنـ ــزار چـ ــ ــ هـــرچـــه گـــویـــم هـ

کدام	گزینه	با	بیت	زیر	تناسب	معنایی	ندارد؟- 25
»مجلـــس	تمـــام	گشـــت	و	بـــه	آخـــر	رســـید	عمـــر
خیال؟ کنم  ــون  چ تویی  چنان که  را  تــو  ــف  وص  )1 
اســت مــشــتــاقــان  دل  ــتــوح  ف و  روح   ــت  راحـ  )2 
پاک ضمیری ــر  ه شـــده  ــاجــز  ع ــو  ت وصـــف  از   )3 
زبان صد  به  گویم  تو  وصــف  که  جــان  به  خواهم   )4

مـــا	هم	چنـــان	در	اّول	وصـــف	تـــو	مانده	ایـــم«
زیـــــاده ای ــد  ــ آی ــن  مـ خــیــال  در  هــرچــه  ــز   کـ
ــَود ب ــو  ت ــنــای  ث و  وصـــف  او  در  ــه  ک حدیثی  ــر   ه
ــی ــان ــره زب ــی چ هـــر  ــره شـــده  ــی خ تـــو  ــت  ــع ن  وز 
گویمت؟ ــه  چ ــی،   آنـ از  ــر  ــرت ب ــه  ک چـــون  بینمت 

کدام	گزینه	با	عبارت	»واصفان	حلیه	جمالش	به	تحّیر	منسوب	که	ما	َعَرفناَک	حّق	مَعرَِفِتَک«	تناسب	معنایی	دارد؟	- 26
1( هرکـــــه دارد گمـــــان کـــــه غیـــــری هســـــت
ـــــاش ـــــان مب ـــــی، بدگم ـــــر وصـــــل دوســـــت می طلب 2( گ
ـــــه ـــــد اندیش ـــــد و کنن ـــــو گوین ـــــف ت ـــــه در وص 3( هرچ
ــد ــ ــاس کنیـ ــ ــن قیـ ــ ــم از ایـ ــ ــت دل ریشـ ــ 4( جراحـ

می بینــــــــــم قصــــــــــور  گمانــــــــــش  در 
ــن ــ ــر یقیـ ــ ــدا از سـ ــ ــل خـ ــ ــاک راه اهـ ــ ــو خـ ــ  شـ
 آن همـــــه دون حـــــق توســـــت و تـــــو برتـــــر زآنـــــی
ـــــروح ـــــن مج ـــــرای م ـــــم ب ـــــه هســـــت صـــــد دل بی غ ک

مفهوم	عبارت	»ما	عرفناک	حّق	معرفتک«	از	کدام	بیت	دریافت	می	شود؟		- 27
1( ســـــــــر آورد و دســـــــــت از عـــــــــدم در وجـــــــــود
2( درِ معرفـــــــــت دیـــــــــده آدمی ســـــــــت
ــد ــ ــ ــ ــای را دانـ ــ ــ ــ ــت و پـ ــ ــ ــ ــه او دسـ ــ ــ ــ 3( وآن کـ
4( نخســـــــــت او ارادت بـــــــــه دل در نهـــــــــاد

ــجود ــ ــ ــ ــاد و در وی سـ ــ ــ ــ ــود بنهـ ــ ــ ــ ــن جـ ــ ــ ــ در ایـ
کـــــــــه بگشـــــــــوده بـــــــــر آســـــــــمان و زمی ســـــــــت
دانـــــــــد را  خـــــــــدای  چگونـــــــــه  او 
ــاد ــه ــده بـــر آســـتـــان ســـر ن ــنـ پـــس ایــــن بـ

کدام	گزینه	با	عبارت	»ما	عرفناک	حّق	معرفتک«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 28
ـــــس ـــــم نیســـــت ک ـــــو در دو عال ـــــه جـــــز ت 1( چـــــون ب
2( ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم
3( ذات پـــــاک تـــــو کـــــه بیـــــرون بـــــود از دانـــــش و وهـــــم
4( تـــــو نـــــه ایـــــن باشـــــی نـــــه آن در ذات خویـــــش

 در دو عالـــــم کیســـــت کاو همتـــــای توســـــت؟
 وز هرچـــــه گفته انـــــد و شـــــنیدیم و خوانده ایـــــم
ک؟! ــم ادرا ــ ــه چشـ ــ ــردش درک بـ ــ ــد خـ ــ ــی نمایـ ــ  کـ
بیـــــش! بیـــــش  وز  وهم هـــــا  از  فـــــزون  ای 

بیت	های	کدام	گزینه	به	مفهوم	مشترکی	اشاره	دارند؟- 29
 الف(	حکایــت	تــو	به	تفسیـــر	شرح	نتــوان	کـرد
 ب(	بـه	حــّد	و	وصف	نیـایــد	که	مــن	ز	غم	چــونم
گنجد سخن	دان	 وهــم	 در	 کـه	 نیـست	 آن	 وصفت	  ج(	
نگنجی فــهم	 در	 تو	 که	 گفتن	 تو	 وصــف	 نتوان	  د(	
دوربیـن عـــقل	 نــرسد	 تو	 وصــف	 ُکــنه	 در	 ه(	

ــت ــرون	اس ــف	بی ــان	ز	وص ــت	خوب ــور	و	محن ــه	ج ک
زارم چــه	ســان	 ــن	 م ــه	 ک نگنجد	 خلق	 ــم	 وه ــه	 ب
ور	کســــی	گفــــت،	مگــــر	هــــم	تــــو	زبانــــش	باشــــی
نیایی ــم	 وه در	 تــو	 کــه	 گفتن	 تــو	 شبه	 ــتــوان	 ن
ــای ــ ــرود	وهـــم	دورپ ــ بـــر	قـــدر	بـــام	تـــو	ن

4( الف ـ ب ـ ج 3( ب ـ ج ـ د  2( الف ـ ب ـ د  1( ج ـ د ـ ه 
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کدام	گزینه	با	بیت	»از	دست	و	زبان	که	برآید	/	کز	عهده	شکرش	به	درآید؟«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 30

ــود هـــر مــویــی ــ  1( گـــر بـــر تـــن مـــن زبــــان ش
شــکــی ــت  ــس ــی ن و  گـــفـــت  نـــتـــوانـــیـــم   )2 
زبــان سیصد  یکی  هــر  در  ــان،  دهـ ــم  ــزاران ه گــر   )3 
نفس یــک  بــه  ــی  ــوان ــت ــی ن م کــه  ــدا  خـ شــکــر   )4

کـــرد ــم  ــوانـ ــتـ نـ ــزار  ــ ــ ه از  ــو  ــ ت شـــکـــر  ــک  ــ  ی
ــکــی ی هــــــــزار  ــد  ــ صـ ز  ــت  ــمـ ــعـ نـ  شـــکـــر 
ــزار از ه ــم یــکــی گــفــت  ــوان ــت ن نــیــکــی هــات   شــکــر 
خــویــش خــیــال  از  ــری  ــبُـ بـ ــرم  ــاطـ خـ ــد  ــون ــی پ

همه	گزینه	های	زیر،	به جز	گزینه	..........	با	بیت	»از	دست	و	زبان	که	برآید	/	کز	عهده	شکرش	به	درآید؟«	تناسب	مفهومی	دارد.- 31

بــاشــدت زبـــانـــی  ــی  ــویـ مـ هـــر  بـــه  گـــر   )1 
مـــّنـــت شـــنـــاس ــان  ــعـ ــبـ ــد طـ ــنـ ــردمـ خـ  )2 
را نعمت  ایـــن  کــنــد  ــزاری  ــرگ ــک ش کــســی  ــر  گ  )3 
اســت ــرون  ــی ب ــدد  عـ ز  ــا  ــدای خ ــار  بـ نعمتت   )4

ــزار ــ ه از  ــویـــی  نـــگـ نــعــمــت  ــک  ــ ی ــر   شـــکـ
ــخ ســپــاس ــیـ  بـــــدوزنـــــد نـــعـــمـــت بــــه مـ
ــد ز ســجــود ــرآیـ ــر بـ ــم ــه ع ــم ــه ه  نــتــوانــد کـ
ــزار ــرگ ــک ــد ش ــن ــک ــو هـــرگـــز ن ــر اِنـــعـــام تـ ــک ش

کدام	گزینه	به	مفهوم	متفاوتی	اشاره	دارد؟- 32
ــون ــت، کنـ ــر نعمتـ ــش ز هـ ــب خویـ ــردم نصیـ  1( بـ
شـــکر کنـــم  بـــار  هـــزار  صـــد  گـــر  ا روزی   )2
ــد ــ ــ ــ ــ ــه برآیـ ــ ــ ــ ــ ــان کـ ــ ــ ــ ــ ــت و زبـ ــ ــ ــ ــ 3( از دسـ
گــفــتــن؟ تـــــوان  چـــه ســـان  ایـــــزد  ــر  ــک ش  )4

ــده ب قــســمــتــم  نــعــمــت خـــود  ــرِ  ــک  از خــــوان ش
افــــزون ــت ز شــکــر مـــن  ــت ــم ــع ن بــــود   بــــاز 
 کـــــز عــــهــــده شــــکــــرش بـــــه درآیــــــــد؟
ــد زبــــــان گــفــتــن ــ ــه ص ــ ــن ب ــک ــم ــت م ــس ــی ن

توّکل 

تکیهبهقدرتخداموجبآرامشوامنیّتاست؛پشتیبانیخدامایهاطمینانخاطراست.کسیکهپشتیبانشخداست،ازهیچچیزنمیترسد؛کسیکهخداهوایش
راداشتهباشد،درتنگناهاومشکالتترسبهدلشراهنمیدهد.

بیت	»چه	غم	دیوار	اّمت	را	که	دارد	چون	تو	پشتیبان؟	/	چه	باک	از	موج	بحر	آن	را	که	باشد	نوح	کشتیبان؟«	با	کدام	گروه	ابیات،	مفهومی	مشترک	دارد؟)ریاضی 87(- 33
الـــــف( گـــــــر	هـــــــــزاران	دام	بـــاشــــــد	در	قــــــــدم
ب( دســــــت	در	دامـــــــن	مـــــــردان	زن	و	اندیشه	مــدار
ج( از	آب	دیـــــــده	صـــــــد	ره	طوفـــــــان	نـــــــوح	دیـدم
د( هـــــــر	دلـــــــی	کـــــــز	ِقَبل	شــادی	او	شـــــــاد	بــَود
هـرکــــه	در	ســایـــــه		عنــایــت	اوســت ه	( 
ـــــان ـــــود	و	زیــ ـــــه		ســ ـــــم	و	اندیشــ ـــــه	غــ و( نــ
ـــــم ـــــا	مقیــ ـــــا	مــ ـــــود	بــ ـــــت	بــ ـــــون	عنایات ز( چــ

ـــــم ـــــچ	غ ـــــد	هی ـــــی،	نباش ـــــا	مای ـــــو	ب ـــــون	ت چـ
هرکــــه	بــــا	نــــوح	نشــــیند	چــــه	غــــم	از	طوفانــــش؟
ـــــل ـــــت	زای ـــــز	نگش ـــــت	هرگ ـــــینه	نقش ـــــوح	س وز	ل
ـــــد ـــــن	نکن ـــــارد،	غمگی ـــــان	ب ـــــاِن	غم ـــــرْش	طوف َگ
ـــــت ـــــمن	دوسـ ـــــت	و	دشـ ـــــت	اس ـــــش	طاعـ گنه
ـــالن ــ ـــالن	و	آن	فــ ــ ـــن	فــ ــ ـــال	ای ــ ـــه	خیــ ــ نــ
کـــــــی	بـــــــود	بیمـــــــی	از	آن	دزد	لئیـــــــم؟

4( ه  ـ الف ـ ز 3( ه  ـ و ـ ز  2( د ـ ج ـ ب  1( الف ـ ب ـ ج 
)زبان 87(- 34 بیت	»چه	غم	دیوار	اّمت	را	که	دارد	چون	تو	پشتیبان؟	/	چه	باک	از	موج	بحر	آن	را	که	باشد	نوح	کشتیبان؟«	با	کدام	بیت	ارتباط	معنایی	ندارد؟		

ـــــگار ـــــش و ن ـــــر نق ـــــو پُ ـــــم ز ت ـــــم گلســـــتان خیال 1( ه
2( در ره عشـــــق کـــــه از ســـــیل بـــــال نیســـــت گـــــذار
ـــــر ســـــو خطری ســـــت ـــــب گرچـــــه ز ه ـــــان طل 3( در بیاب
ما ریــشــه  ــد  ــنَ َک بیخ  از  ــه  ک ــواســت  خ ــی  ــّدع م  )4

ــو خــوش ــشــام دلـــم از زلـــف ســمــن ســای ت ــم م  ه
ــو خــوش ــای ت ــمــّن ــه ت ــر خـــود را ب ــاط  کــــرده ام خ
ــی دل بــه تــــواّلی تــو خــوش ــ ــظ ب ــاف  مــــی رود ح
ما ــه  ــش ــدی ان در  هــســت  ــدا  خـ ــه  ــ آن ک از  ــل  ــاف غ

کدام	گزینه	با	بیت	»گر	هزاران	دام	باشد	هر	قدم	/	چون	تو	با	مایی،	نباشد	هیچ	غم«	تناسب	معنایی	دارد؟	- 35
ــــــت ــــــی نیس ــــــه مرهم ــــــن ارچ ــــــم م ــــــا زخ 1( ب
دل در  ــت  ــف ــی گ م ــش  ــم غ ــا  بـ ــوری  ــبـ صـ  )2
ــه او را ــ ــ ــس آن  را ک ــ ــ ــد ز ک ــ ــ ــاک آی ــ ــ ــه ب ــ ــ 3( چ
ــوس ــ ــ ــ ــه داری ه ــ ــ ــ ــت پای ــ ــ ــ ــر رفع ــ ــ ــ گ 4( ا

ــه ســـالمـــتـــی غـــمـــی نــیــســت ــ ــو ب ــ  چـــــون ت
ــم تـــو جــــای مـــن نــگــه  دار ــتـ  کـــه مـــن رفـ
ــی؟ ــاشـ بـ تــــو  نــگــهــبــانــش  و  ــه دار  ــ ــگـ ــ نـ
بـــــــــــــه داد دل ناتوانـــــــــــــان بـــــــــــــرس

انسان اشرف مخلوقات

اینکهانسانبرترینآفریدهخداوشاهکارخلقتاست.اینکهخداوندبالطفوقدرتخودآدمیراخلقکردوازروحخوددرآندمیدوبهاینترتیب،انسان
»اشرفمخلوقات«شد.دراینمفهوم،همچنین،بهاینموضوعاشارهمیشودکههمهموجوداتوپدیدههایدیگردرخدمتانساناند.گاهیشاعربااینمقّدمه

مخاطبرابههشیاریوعدمغفلتدعوتمیکند.

)تجربی 94(- 36 مفهوم	کدام	بیت	با	ابیات	دیگر،	متفاوت	است؟	
ـــــت ـــته اس ــ ـــش بس ــ ـــو را نق ــ ـــود ت ــ ـــر وج ــ ـــا گوه ــ 1( ت
ـــــد ـــــک درکارن ـــــید و فل ـــــه و خورش ـــاد و م ــ ـــــر و ب 2( اب
ـــورده ام ــ ـــاک خ ــ ـــرِ خ ــ ـــه در جگ ــ ـــر غوط ــ ـــــک عم 3( ی
ـــــرده اســـــت ـــــید ک ـــــرق گل خورش ـــــن ع 4( صـــــد پیره

ــل رســـیـــده اســت ــاح جـــان مــحــیــط بـــر لـــب س
نخوری غفلت  ــه  ب و  آرّی  ــف  ک ــه  ب ــی  ــان ن ــو  ت ــا   ت
ــک نــدامــت رســیــده اســت تــا ریـــشـــه ام بــه اشـ
ــت ــده اس ــیـ ــو کـــامـــل رسـ ــود تـ ــ ــا مـــیـــوه وجـ تـ
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اختیارخودراازدستدادن!طوریکهآدمازخودشوچیزهاییکهدراطرافشمیگذرد،بیخبرباشد.اینکه»بیدار«باشی،اّما»هشیار«نباشی.حّسیمیان
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)زبان 97(- 37 بیت	زیر	با	کدام	بیت	قرابت	مفهومی	دارد؟	 
ــر ــی	اث ــر	هـــم	ب ــب ــی	خ ــه	شـــد	هـــم	ب ــ ــر«»آن	کـ ــب خ دارد	 او	 ــه	 ــل ــم ج ــان	 ــیـ مـ از	
گــیــرم خـــویـــش  ــار  ــ ک ــرک  ــ ت ــون  ــنـ کـ ا ــر  گـ ــرم1(  ــی ــش گ ــیـ ــی بـــی بـــرگـــی انـــــــدر پـ ــسـ بـ
خـــرده ای نیست  جــهــان  ــال  م ز  مــا  ــت  دس در  ــم2(  ــری ــی ب ــازار م ــ ــ ب ــه خـــانـــه ز  ــر بـ ــب ــم خ ــ دایـ
نیفتد بــــازار  ــه  ب ــه  ــان خ از  خــبــر  ــی  ــواه خ ــاش3(  ب مـــا  ــۀ  ــان خ در  و  ــذر  ــگ ب بــی خــبــران  از 
ــی  نوشند م او  ــب  ل یـــاد  ــه  ب ــه  ک مقامی  در  خویشتنش4(  از  خبر  بــاشــد  ــه  ک مست  آن  سفله 

)زبان 96(- 38 عبارِت	زیر،	با	کدام	بیت	قرابت	مفهومی	دارد؟		
»گفت:	به	خاطر	داشتم	که	چون	به	درخت	گل	رسم،	دامنی	پر	کنم	هدیه	اصحاب	را.	چون	برسیدم،	بوی	گلم	چنان	مست	کرد	که	دامنم	از	دست	برفت.«	

برخاست1( هـــر کجـــا ســـرو قدی چهـــره چـــو یوســـف بنمـــود زلــیــخــا  ــو  چ ســوخــتــه خــرمــن  عــاشــقــی 
ـــد ـــقی می کن ـــوالن عش ـــتن ج ـــی بی خویش ـــر کس ــوی دوســت2( ه ــاِن کــه در خــواهــد فــتــادن گ تــا بــه چــوگ
بــرفــت3( صـــــورت یوســـــف، نادیـــــده صفـــــت می کردیـــــم کـــار  از  ــن  ــخ زبــــان س ــم  ــدی ــدی ب چـــون 
ـــــی ـــــردم کوته نظـــــر در چـــــاه کنعان ـــــن م ـــــا ای ـــــو ب ــداران4( ت ــری خ را  یــوســف  آیــنــد  پــدیــد  ــا  ت آ،  مصر  ــه  ب

)هنر  95(- 39 بیت	»آن	که	شد	هم	بی	خبر	هم	بی	اثر		/		از	میان	جمله	او	دارد	خبر«	با	کدام	بیت	تناسب	مفهومی	دارد؟	
ز خویـــــش بی خبـــــرم لیـــــک از او خبـــــر دارم1( بـــه ســـوی او روم آن  دم کـــه مـــی روم از خـــود
ــدارد ــ ــیه روز نـ ــ ــف سـ ــ ــم آن زلـ ــ ــمت غـ ــ از ماتـــــم همســـــایه در ایـــــن خانـــــه خبـــــر نیســـــت2( چشـ
بــیــرون ــو  ت عــشــق  مــیــکــده  از  آمـــدم  مــســت  چند3(  ــری  ــب ــی خ ب ــود  شـ نکته  ــن  ایـ از  ــف  ــ واق ــا  ت
دارد خبـــــر  آخر زمـــــان  فتنـــــه  ز  کســـــی  ــر دارد4(  ــ ــو در نظـ ــ ــم تـ ــ ــف و کاکل و چشـ ــ ــه زلـ ــ کـ

)خارج از کشور  94(- 40 بیت	»آن	که	شد	هم	بی	خبر	هم	بی	اثر	/	از	میان	جمله	او	دارد	خبر«	با	کدام	گزینه	قرابت	مفهومی	دارد؟	
ــد ــ ــم کردنـ ــ ــم جانـ ــ ــر از عالـ ــ ــب خبـ ــ 1( در دل شـ
ـــرب ـــان را در ط ـــب آورده ج ـــوخ بوالعج ـــق ش 2( ای عش
ــــــب ــــــرم، نیســــــت غری ــــــش نباشــــــد خب ــــــر از خوی گ 3( ا
4( ســـوی مـــا از یـــار مـــا بـــا آن کـــه می آیـــد خبـــر

خبـــــــری آمـــــــد و از بی خبرانـــــــم کردنـــــــد
ـــر ــ ـــت بی خب ــ ـــان مس ــ ـــر ج ــ ـــب ب ــ ـــر نیم ش ــ آری درآ ه
ـــر؟ ـــب اســـت ز خویشـــش چـــه خب ـــه غری ـــان هر ک در جه
ــــــم ــــــر افکنده ای ــــــتن را بی خب ــــــن ره خویش ــــــا در ای م

)تجربی  93(- 41 بیت	»آن		که	شد	هم	بی	خبر	هم	بی	اثر	/	از	میان	جمله	او	دارد	خبر«	با	کدام	بیت	تناسب	مفهومی	دارد؟	
ــــــر گشــــــت  ــــــر دارد از او کاو در حقیقــــــت بی خب 1( آن خب
ــش ــان ــی ب ــا  ــویـ گـ ــود  ــ شـ ــر  ــ گ را  کـــســـی   )2
ــزن ــ ــ ــم ز ره ــ ــ ــَود بی ــ ــ ــزل نب ــ ــ ــن من ــ ــ 3( در دام
ــم ــ ــ ــم های مخموری ــ ــ ــاده آن چش ــ ــ ــف ب ــ ــ 4( حری

ـــد ـــ ـــان ش ـــ ـــانی بی نش ـــ ـــه او در بی نش ـــ ـــر دارد ک ـــ و آن اث
از ایــــــن ِســــــر باخبــــــر تردامــــــن آمــــــد
را؟ بــی خــبــری  ــر  ــف ــه حـــاجـــت س ــراه چـ ــمـ هـ
ــر مـــا را ــی خــب ــت ب ــاخ ــوان بـــه قـــدح س ــی ت ــم ن

)خارج از کشور  93(- 42 مفهوم	بیت	»آن	که	شد	هم	بی	خبر	هم	بی	اثر	/	از	میان	جمله	او	دارد	خبر«	از	کدام	بیت	استنباط	می	شود؟	
ــــــته دالن ــــــال خس ــــــوی از ح ــــــر نش ــــــی خب ــــــا ک 1( ت
2( بــــده آن بــــاده نوشــــین کــــه نــــدارم ســــرِ خویــــش
3( ز عقــــل و جــــان و دیــــن و دل بــــه کّلــــی بی خبــــر گــــردد
عشق ــش  ز آت بــدو  اســت  نرسیده  دودی  که  هر   )4

ــری ــب ــی خ ب ــاره  ــ ــک ب ــ ی ــک  ــل م ــدل  ــ ع ز  گـــویـــا 
کان کــــه از خویــــش کنــــد بی خبــــرم خویــــش آن اســــت
دارد خبر  مــویــی  ــر  س ــا  دریـ ایـــن  ســـّر  ــز  ک کسی 
ــــــر؟ ــــــه خب ــــــوختگانش چ ــــــاب جگرس ــــــب و ت از ت

مفهوم	عبارت	»گفت:	به	خاطر	داشتم	که	چون	به	درخت	گل	رسم،	دامنی	پر	کنم	هدیه	اصحاب	را.	چون	برسیدم	بوی	گلم	چنان	مست	کرد	که	دامنم	از	- 43
)هنر  92( دست	برفت.«	از	کدام	بیت	دریافت	می	شود؟	

ــان ــروشـ ــی فـ مـ ــا  ــ ب ــه ام  ــتـ ــسـ بـ قـــــــراری   )1 
دوســت از  ســیــنــه  ــای  ــض ف شــد  پــر  ــان  ــن چ  )2 
ســحــرگــاه و  ــام  شـ هــر  کــه  ــم  ــرغ م آن  مــن   )3 
عشق ــت  ــ دول در  مـــن  کـــه  کـــن  پـــر  قـــدح   )4

ــرم ــی ــگ ن ــر  ــ ــاغ ــ س ــز  ــ ــه ج ــ ب غــــم  روز   کــــه 
ــرم ضــمــی از  ــد  ــ ش ــم  ــ گ ــش  ــویـ خـ ــاد  ــ یـ ــه  ــ  ک
صـــفـــیـــرم مـــــی آیـــــد  عـــــــرش  بـــــــام   ز 
ــه پــیــرم ــ ــرچ ــ ــم گ ــانـ ــهـ ــت جـ ــ ــخ ــ ــوان ب ــ ج

خاموشی و رازداری عاشقانه

خاموشیعارفانه؛مفهومیکهگاهمکّملمفهومقبلیاستوبهزبانخودمانییعنیاینکهعارفوواصلوخالصهعاشقِحقیقیاگرعمرشکفافدادوبعداز
آنهمهپایینوباالیراهعشقودردوبالیعاشقی،آخرشبهمعشوقرسیدندوبهاصطالح»بهحقیقتعشقپیبرد«،بایدجنبهداشتهباشدوچفتدهانش
رامحکمببندد.)اگرخودشنبنددبرایشمیبندند!(رازعشقراکهفاشنمیکنند؛آنهمعشقحقیقیراواصاًلعاشقبایدبداندشرطرسیدنهمینبیخبری

وخاموشیاست.
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)خارج از کشور انسانی 98(- 44 مفهوم	ابیات	زیر،	با	همۀ	ابیات	تناسب	دارد؛	به	جز ............ . 
بیاموز ــه	 ــروان پ ز	 عشق	 سحر	 مـــرغ	 »ای	
ــد ــی	خــبــران	ان ب طلبش	 در	 ــان	 ــی ــّدع م ایـــن	
ــاز آمــد ــر بـ ــه پــروانــه دگـ ــگــر ای شــمــع ک ــن 1( ب
بینی بــی خــبــری  در  می بینی  ــه  ک چیز  ــر  2( هـ
لب ــت  اس بسته  ــرا  چ و  ــون  چ ــرف  ح ز  3( واصـــل 
عشق پیمانۀ  ز  ــاد  ــت اف بــی خــبــر  را  4( هـــرکـــه 

نیامد« آواز	 و	 ــد	 ش جــان	 را	 سوخته	 کــان	
نیامد« بــاز	 خــبــری	 شــد،	 خبر	 ــه	 ک را	 کــان	
ــد آم ــاز  ــ ب ــر  ــه پ ــت ــوخ س و  ــد  ــش ب دل  ــی  پـ از 
بنگشاید پــــرده  او  ــه  ــ ّ ــل ال و  ــری  ــب خ بـــا  تـــا 
بـــی زبـــان شــود ــرس  ــت، جـ ــش ــام گ ــم ت ــون ره  چـ
ــد ــاز آم ــ ــر ب ــب ــه خ ــه دیــگــر بـ ــدار کـ ــن ــپ ــو م تـ

)تجربی 97(- 45 بیت	زیر	با	کدام	بیت	ارتباط	مفهومی	دارد؟		
بــی	خــبــران	انــد طلبش	 در	 ــان	 ــی ــّدع م ــن	 »ایـ
دهند شبگیر  ــاده  بـ چنین  ــه  ک را  عاشقی   )1
نیست ــازان  ــان ب ج شیوۀ  ــی  ــاده دل س و  خامی   )2
دادن ــز  جـ ــه  بـ چـــــاره  ــا  ــ وف ــوی  ــ ک در   )3
4( عشق در هر دل که شمع بی قراری برفروخت جا نیست

بــازنــیــامــد« ــری	 ــب خ ــد	 ش خــبــر	 ــه	 ک را	 کـــان	
ــر نـــشـــود بــاده پــرســت ــود گـ ــ ــق ب ــش کـــافـــر ع
ــار ــی ب ــار  ــ ــّی ــ ع ــر  ــبـ دلـ آن  ــر  ــ ب از  ــری  ــبـ خـ
ســالمــت راه  ــبــش  طــل در  ــو  ــج م ــه  کـ ــی  ــن ــع ی
ــود ــار ب ــهـ ــر لـــب اظـ ــه ــه اش م ــ ــروان ــ ــیـــن پ اّولـ

)زبان 97(- 46 بیت	زیر	با	کدام	بیت		قرابت	مفهومی	دارد؟		
ــد ــوق	ان ــش ــع ــان	م ــگ ــت ــش ــان	ک ــقـ ــاشـ »عـ
مرا ــاک  خ از  کــوچــک دلــی  ز  ــت  ــرداش ب عشق   )1
ندانستم ســازم  تهی  دل  گفتم  ناله  و  آه  بــه   )2
ماهیان چو  تا  دهــن  عشق  شــور  به  کن  خــوش   )3
نیست ــر  ــذی ــت پ ک ــرا ش ــشــق  ع ــور  ــی غ کـــار   )4

آواز« کــشــتــگــان	 ز	 ــد	 ــایـ ــیـ ــرنـ بـ
ــود ــب ــر ن ــمــی ــع ــابـــل ت ــۀ مـــن قـ ــ ــران ــ ورنـــــه وی
می گیرد خــون خــوار  لشکر  زیــن  ــان  زب اّول  عشق  که 
ــذیــذ ل ــود  ــ ش ــا  ــ دریـ ــخــی  ــل ت ــو  تـ مـــشـــرب  در 
بـــرآر ــان  ــه ج کـــار  ــه  ــم ه از  ــد  ــق ن بـــه  را  دل 

)ریاضی 87( - 47 بیت		»این	مّدعیان	در	طلبش	بی	خبران	اند	/	کآن	را	که	خبر	شد،	خبری	بازنیامد«	با	مفهوم	کدام	بیت	متناسب	است.	
ــات ــ ــه خراب ــ ــاده ام ب ــ ــا نه ــ ــون پ ــ ــه کن ــ ــن ن ــ  1( م
 2( دم نتــــوان زد بــــه مجلســــی کــــه در آن جــــا
ــت ــ ــه ای نیس ــ ــچ رابط ــ ــو هی ــ ــا ت ــ ــطه را ب ــ  3( واس
ــم ــ ــوق دریدی ــ ــت ش ــ ــه دس ــ ــن را ب ــ ــرده ت ــ 4( پ

اوایــــل ز  بـــــــوده ام  ــه  ــوچـ کـ ایــــن   بـــر ســـر 
گوینده(  =( قــایــل  ــب  ل ــر  ب ــد  زدنـ خموشی   ُمــهــر 
ــل؟ ــای ــد بــه وس ــون رسـ ــال تــو چـ ــ  کــس بــه وص
ــل ــای ح ــو  ــ ت و  ــا  ــ م ــان  ــیـ مـ در  ــود  ــشـ نـ ــا  ــ ت

)هنر 86( - 48 بیت		»این	مّدعیان	در	طلبش	بی	خبران	اند	/	کآن	را	که	خبر	شد،	خبری	بازنیامد«	با	همه	ابیات،	به	غیر	از	بیت	...................	تناسب	معنایی	دارد؟	
ــت دوس وصـــل  طــلــب  در  ــا  م جـــان  ــرود  بـ ــر  گ  )1
ــد ــ ــ ــ ــق آموختن ــ ــ ــ ــرار ح ــ ــ ــ ــه را اس ــ ــ ــ  2( هرک
ــــــت ــ ـــق اس ـــ ــ ـــوزی عش ـــ ــ ـــل ز نوآم ـــ ــ ـــدن بلب ـــ ــ  3( نالی
ــــــــد ــــــــاغر دهن ــــــــزم س ــــــــن ب ــــــــی را در ای 4( کس

ماست جــان  از  دوســت تــر  دوســت،  که  نباشد   حیف 
دوخــتــنــد ــش  ــ ــان ــ ده و  ــد  ــ ــردن ــ ک  ُمـــهـــر 
صـــدایـــی پــــروانــــه  ز  ــم  ــدی ــی ــن ــش ن ــز  ــرگـ هـ
کــــــــــه داروی بی هوشــــــــــی اش دردهنــــــــــد

)تجربی 85( - 49 »آن	را	که	خبر	شد،	خبری	بازنیامد«	با	همه	ابیات،	به	جز	بیت	..........	قرابت	مفهومی	دارد.	
ــــــت ـــوش نیس ـــ ـــز بی ه ـــ ـــوش ج ـــ ـــن ه ـــ ـــرم ای ـــ  1( مح
ــادگار ــ ــ ــی ی ــ ــ ــو هم ــ ــ ــد از ت ــ ــ ــخن مان ــ ــ 2( س

دهــنــد  ســاغــر  ــزم  ــ ب ــن  ــ ای در  را  ــی  ــس ک  )3
ــاز ــ ــ ــ ــرای مج ــ ــ ــ ــت در س ــ ــ ــ ــن دوس ــ ــ ــ 4( از ت

نیست ــوش  ــ گ ــز  جـ ــری  ــت ــش م را  ــان  ــ زبـ ــر   مـ
ــدار ــ م ــه   ــ ــای ــ ــوار م ــ خ چــنــیــن  را  ــخـــن  سـ
کـــــــــه داروی بی هوشـــــــــی اش دردهنـــــــــد
جـــــــــان بـــــــــرون آیـــــــــد و نیایـــــــــد راز

کدام	گزینه	با	بیت	»این	مّدعیان	در	طلبش	بی	خبران	اند	/	 کآن	را	که	خبر	شد،	خبری	بازنیامد«	تناسب	معنایی	دارد؟		- 50
ــار ــ روزگ گــشــت  ــد  ب و  نــیــک  ز  بــی خــبــر  ای   )1 
نگیری خــبــر  ــز  ــرگ ه ــن  م از  ــم  ــرّح ــی  ت ب ای    )2 
ــاش ب خــامــوش  او  ــوی  کـ در  ــی  رسـ ــون  چـ  )3 
ــی ــّدع م ــان  ــب ــی طــب ز  بـــه  نــهــفــتــه  دردم   )4

بـــرآر ســـر  راه  یـــک  آخـــر  غــفــلــت  خــــواب   از 
ــی  تو ب ــذاب  عـ در  ــن  م ــنــّعــم،  ت در  ــو  ت ــن  م ــی   ب
ــاش ب ــوش  ــ گ ــو  تـ ــد  ــش ک گــوشــت مـــی  ــو   او چـ
کنند دوا  ــبــش  ــی غ ــه  ــزانـ خـ از  ــه  کـ بـــاشـــد 

بیت	»ای	مرغ	سحر!	عشق	ز	پروانه	بیاموز	/	کآن	سوخته	را	جان	شد	و	آواز	نیامد«	با	همه	گزینه	ها،	به جز	..........	ارتباط	معنایی	دارد.	- 51
ــان ــان ج حــضــرت  بـــه  ــزن  ــ م ــّرب  ــقـ تـ الف   )1 
درزنـــنـــد ــود  ــه خـ بـ ــش  ــ آت ــه  ــ ــروان ــ پ ــو  چـ  )2
ــــــــــــت ــــــــــــرم راز گش ــــــــــــالکی مح ــــــــــــر س 3( وگ
اسـت گشـته  بی جـا  نالـه  گـرم  بی شـرم  بلبـل   )4

مــقــّرب ــان  ــدگـ ــنـ بـ ــد  ــوش انـ ــمـ خـ ــه  ــ ک  زآن 
ــه بـــه خــــود بــرتــنــنــد ــل ــی نـــه چــــون کـــــرْم پ
ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر وی در بازگش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ببندن
ــور را ــت ــس ــچــه م ــن ــوش بـــایـــد غ ــامـ عـــاشـــق خـ

52 -	 مفهوم		بیت	»این	مّدعیان	در	طلبش	بی	خبران	اند	/	کآن	را	که	خبر	شد،	خبری	بازنیامد«	با	کدام	بیت	متناسب	است؟	
را ــه  ــام ج ــب  ــی ع ــد  ــن ک آشـــکـــار  ــدن  ــی ــوش پ  )1 
ــی  نماند م ــه  وجـ و  ــد  ــی رس م ــار  ــه ب ــی  ــاق س  )2 
بهار در  ــد  ــون ال دامـــن  چــشــمــه ســارِ  ــون  چـ  )3 
ــروش خ کند  صــوفــی  ــه  ک نــارســیــدگــی ســت  از   )4

ـــــوش ـــــان شـــــود مپ ـــــو پنه ـــــب ت ـــــق عی ـــــی ز خل خواه
جوش ــه  ب ــم  غ ز  ــد  آم دل  ــون  خ ــه  ک بکن   فــکــری 
ــم جــوش ــ ــذاران زدی ــ ــه ع ــ ــص ز وصـــل الل ــخــل  ُم
ــود خموش ــی ش ــه بــحــر رســـد م ــالب چـــون ب ــی س
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مفهوم	کدام	یک	از	ابیات	زیر	با	سایر	ابیات	متفاوت	است؟	- 53
1( نشـــــــود عاشـــــــق از فغـــــــان خامـــــــوش
ــد ــالل انـ جـ انـــــدر  عـــاشـــقـــان  چــنــانــت   )2 
یافت ــار  ب نــتــوان  ــرب  ق حریم  در  خموشی  بــی   )3 
لب ــه  ب ــان  ــاشــق ع نــفــس  ــمــی رســد  ن دل  از   )4

ــروش ــ  کــــــار دریـــــــا بــــــود هـــمـــیـــشـــه خـ
ــد ــ ــ الل ان و  ــگ  ــنـ گـ ــی  ــ ــّل ــ ک اهلل  ــت  ــ ــرف ــ  ع
است در  ــرون  ــی ب ــای،  جـ ــی،  ــال ــرزه ن ه از  را   حلقه 
می کند فــریــاد  کــه  ــت  اسـ غــمــی  بــی  ز  بــلــبــل 

پاک بازی عاشق

مرگداوطلبانه؛جانفشانیعاشقانه؛بذلجاندرراهعشق؛اینکهعاشقحاضراستبرایرسیدنبهمعشوقازجلویتیرودهانشیربگذرد؛ازهفتشهرو
هفتدریاعبورکندوازوسطمیدانمینردشود!اینکهاگرخداینکردهُعمرمعشوقسرآمد،جانخودشرابهپایمعشوقبریزدوجنابعزرائیلرامات
ومبهوتکند!سرجمعاینکه،حاضراستباکمالمیلجانشراباالی)یعنیبراِی!(معشوقبدهدودِممردنهماعضایبدنشرابهچندمعشوقنیازمنداهدا

کند!خالصهاینکهازآنمفاهیم»بیرودرواسی1«ستوهرکسیهمجُربزهاشراندارد!

کدام	گزینه	با	بیت	»ای	مرغ	سحر!	عشق	ز	پروانه	بیاموز	/	کآن	سوخته	را	جان	شد	و	آواز	نیامد«	تناسب	معنایی	دارد؟		- 54
ــــت ــــن اس ــــن م ــــان دی ــــودای بت ــــه س ــــت ک  1( روزگاری س
ــــن ــــان باخت ــــای جان ــــر در پ ــــت؟ س ــــق بازی چیس  2(  عش
ــــن ــــحرخوان چم ــــرغ س ــــر آن م ــــد ب ــــت آری  3( رحم
ــی ــ ــرغ وحش ــ ــن م ــ ــه ای ــ ــم را ک ــ ــان دل ــ 4( مرنج

ــــــت ــــــن اس ــــــن م ــــــاط دل غمگی ــــــن کار نش ــــــم ای  غ
ــــــوان باختــــــن ــــــر عشــــــق نت ــــــوی دلب ــــــدر ک ــــــا ســــــر ان  ب
ــروم ــ ــ ــتان مح ــ ــ ــرف گلس ــ ــ ــد ز گل و ط ــ ــ َ  کاو بمان
ــیند ــ ــ ــکل نش ــ ــ ــت مش ــ ــ ــه برخاس ــ ــ ــی ک ــ ــ ز بام

توصیف پیامبر )ص(

بیان فضایل پیامبر اسالم )ص(؛ این که ایشان برتریِن انسان ها و آخریِن پیامبران اند؛ دانا هستند، عادل اند، خوش ُخلق اند، امانت دارند، »رحمٌة للعالمین« اند. خوِد خدا 
گفته؛ یعنی امیدی برای همه آدم ها؛ یعنی همه چیز.

اّما صفات کنکورِی پیامبر )ص(: شفاعت کننده )شفیع(، فرمان روا )ُمطاع(، پیام آور )نبی(، بخشنده )کریم(، صاحب جمال )قسیم(، خوش اندام )جسیم(، خوش بو )نسیم(، 
جٰی ...(، نیکورفتار )َحُسنَت جمیُع ...(، سزاوار سالم و درود )صلّوا علیه ...( دارای نشان پیامبری )وسیم(، بلندمرتبه )َبلََغ الُعلٰی ...(، برطرف کننده تاریکی ها )َکَشَف الدُّ

جی بجمالِه	/	َحُسنَت	جمیُع	خصاله،	َصّلوا	علیه	و	آله«	ارتباط	معنایی	دارد؟	- 55 کدام	گزینه	با	قسمت	مشّخص	شده	بیت	»بَلََغ	الُعلَی	بکماله،	کشَف	الدُّ
 1( صـــــد نـــــوع از ایـــــن کمـــــال بـــــرِ اهـــــل رای و هـــــوش
 2( ظلمـــــت ببَـــــَرد رخـــــت چـــــو خورشـــــید برآیـــــد
ــود را ــال رخ خـــ ــه رخـــــت داد جمـــ ــر لحظـــ  3( هـــ
4( آن مـــــه کـــــه وفـــــا و حســـــن ســـــرمایه اوســـــت

چیست ــیــکــو خــصــال  ن ــی  ــام ع ذات  حــســن   بـــا 
نیست کــســی  ــه  ــان خ در  ــه  ک پـــرده  رخ  ز  ــردار  ــ  ب
ــوت زیبا ــس ــوه بـــه صـــد ک ــل ــده خـــود ج ــ  بـــر دی
اوســـت ــه  ــایـ پـ ــن  ــی ــم ک ــن،  ــسـ حـ ــک  ــل ف اوج 

گنج حکمت: گمان درس یکم

گویندکهبطیدرآبروشناییمیدید؛پنداشتکهماهیاست.قصدیمیکردتابگیردوهیچنمییافت.: نکوهش اسیر توّهمات بودن
دیگرروزهرگاهکهماهیبدیدی،گمانبردیکههمانروشناییاست؛قصدینپیوستی،وثمرتاینتجربتآنبودکههمهروزگرسنهبماند.: نکوهش بدبینی، 

تلش نکردن و ناامیدی

نکوهش قیاس نابجا

پدیدههاییباظاهرمشابهممکناستباطنمتفاوتداشتهباشند؛بنابراین،نبایدپدیدههایمشابهرالزومًایکسانتصورکنیم.خودداریازاین»قیاسنابجا«،یعنی
مقایسهنادرست،خیلیمهماست.دردرس،تصّورنادرستازدوپدیدهمشابهدرقالبداستانمرغابیونورستارهدرآب،ماراازقیاسنابجاپرهیزمیدهد.

مفهوم	عبارت	»دیگر	روز	هر	گاه	که	ماهی	بدیدی،	گمان	بردی	که	همان	روشنایی	است؛	قصدی	نپیوستی،	و	ثمرت	این	تجربت	آن	بود	که	همه	روز	گرسنه	- 56

بماند.«	در	کدام	گزینه	مورد	اشاره	است؟
ــــهریار ــــران و ش ــــق و وادی هج ــــود و عش ــــب ب  1( ش
 2( دردا و حســــرتا! کــــه رســــد مــــردم جــــوان
ــن ــ ــباه بی ــ ــن اش ــ ــن چنی ــ ــزاران ای ــ ــد  ه ــ  3( ص
ــــنه را ــــد گرس ــــی ص ــــیر کن ــــه س ــــود ک ــــه ب 4( زان ب

 ماهـــــــی نتافـــــــت تـــــــا شـــــــود از مهـــــــر هادیَـــــــم
ــه کار او ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــه نیایـ ــ ــ ــت کـ ــ ــ ــه تجربـ ــ ــ روزی بـ
فرقشــــــــــان هفتاد ســــــــــاله راه بیــــــــــن
گـــــــر ســـــــیر می کنـــــــی چشـــــــم گرســـــــنه خـــــــود ا

1-	درستش	»بی	رودربایستی«	ست،	اّما	این	طوری	بی	رودرواسی	تر	است!
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مست  و هشیار / کارگاه منت پژوهی درس دوم

ُمحتِسبمستیبهرهدیدوگریبانشگرفت/مستگفت:»ایدوست،اینپیراهناستافسارنیست«: رفتار نامناسب مأموران حکومتی با مردم
گفت:»مستی،زانسببافتانوخیزانمیروی«/گفت:»ُجرمراهرفتننیست،رههموارنیست«: نامناسب بودن شرایط اجتماعی

گفت:»میبایدتوراتاخانهقاضیبََرم«/گفت:»رو،صبحآی،قاضینیمهشببیدارنیست«: فساد مسئوالن حکومتی
گفت:»نزدیکاستوالیراسرای،آنجاشویم«/گفت:»والیازکجادرخانهَخّمارنیست؟«: فساد مسئوالن حکومتی

گفت:»تاداروغهراگوییم،درمسجدبخواب«/گفت:»مسجدخوابگاهمردمبدکارنیست«: ناآگاهی مجری احکام دین از دین
گفت:»دیناریبِدهپنهانوخودراوارهان«/گفت:»کاِرشرع،کاِرِدرهمودینارنیست«: رشوه خواری و فساد مسئوالن حکومتی

گفت: »ازبَهِرغرامت،جامهاتبیرونُکنَم«/گفت:»پوسیدهاست،جزنقشیزپودوتارنیست«: فقر فراگیر در جامعه 
گفتمست:»ایمحتسببگذارورو/ازبرهنهکیتوانبردنگرو؟«: فقر فراگیر در جامعه

گفت:»آگهنیستیکزسردرافتادتکاله«/گفت:»درسرعقلباید،بیکالهیعارنیست«: نکوهش ظاهربینی و دعوت به خردورزی
گفت:»میبسیارخوردی،زانچنینبیخودشدی«/گفت:»ایبیهودهگو،حرفکموبسیارنیست«: ناآگاهی مجری احکام دین از دین
گفت:»بایدَحدزندُهشیاْرمردم،َمسترا«/گفت:»هشیاریبیار،اینجاکسیُهشیارنیست«: غفلت عمومی مردم و مسئوالن حکومتی

بامحتسبمعیبنگوییدکهاونیز/پیوستهچومادرطلبعیشمداماست: فساد مسئوالن حکومتی
ازبهرتوصدبارمالمتبکشم/گربشکنماینعهدغرامتبکشم: وفاداری و ملمت کشی عاشقانه

زاهدظاهرپرستازحالماآگاهنیست/درحقماهرچهگویدجایهیچاکراهنیست: تقابل عشق و زهد / تنها عاشق حال عاشق را می فهمد.
دورشوازبرمایواعظوبیهودهمگوی/مننهآنمکهدگرگوشبهتزویرکنم: نکوهش ریاکاری و ظاهرسازی 

ریشههایمابهآب/شاخههایمابهآفتابمیرسد/مادوبارهسبزمیشویم: امیدواری
بگفتآنجابهصنعتدرچهکوشند؟/بگفتانُدهخرندوجانفروشند: پاک بازی و جان فشانی عاشقانه
بگفتاجانفروشیدرادبنیست/بگفتازعشقبازاناینعجبنیست: پاک بازی و جان فشانی عاشقانه
بگفتازدلشدیعاشقبدینسان؟/بگفتازدلتومیگویی،منازجان: عاشق شدن با همه وجود

بگفتادلزمهرشکیکنیپاک؟/بگفتآنگهکهباشمخفتهدرخاک: پایداری عاشق در عشق تا دم مرگ
بگفتاوآِنمنشدزومکنیاد/بگفتاین،کیکندبیچارهفرهاد: ترک عشق ناممکن است. / غیرت عاشقانه

فساد فراگیر مسئوالن حکومتی 

»فسادحکومتی«بههرگونهنارسایی،ناهنجاریوزشتکارِیرایجدررفتارحاکمانیکجامعهگفتهمیشود؛مسائلیازقبیل»برخوردناشایستمأمورانحکومت
بامردم،مشکالتاخالقی،رشوهخواریوفساداقتصادی،ظلموبیعدالتی،دوروییوریاکاری،اشرافیگرِیحاکمان«وماننداینها.

)زبان  93(- 57 بیت	»گفت	باید	حد	زند	هشیار	مردم،	مست	را	/	گفت:	هشیاری	بیار،	این	جا	کسی	هشیار	نیست«	با	کدام	بیت	تناسب	مفهومی	دارد؟1
سخن بـــیـــهـــوده  ــه  ــم ه گـــویـــد  ــت  ــس م ــت مــگــیــر1(  ــسـ ــت تــــو بــــر مـ ــسـ ــن مـ ــخـ سـ
ــــظ« ــــی »حاف ــــهر ننوش ــــب ش ــــا محتس ــــاده ب ــدازد2( ب ــ ــام ان ــه جـ ــاده ات و ســنــگ ب ــ ــورد بـ ــ ــه خ ک
ــد ــ ــر دار زن ــ ــه ب ــ ــان را هم ــ ــر باده کش ــ گ ــه ا ــ ــود3( ش ب دار  ــر  بـ ــه  ــم ه عـــامـــی  و  ــارف  ــ عـ ــذر  ــ گ
دان هشــــیارش  نمــــود  ادبــــی  ار  مســــت  گیر4(  ــش  ــت ــس م بــــود  بــــــی ادب  کـــه  ــار  ــی ــش ه

کدام	گزینه	با	بیت	»گفت	از	بهر	غرامت،	جامه	ات	بیرون	ُکنم	/	گفت	پوسیده	ست،	جز	نقشی	ز	پود	و	تار	نیست«	تناسب	معنایی	دارد؟- 58
ــــــز ــــــز خی ــــــم، خی ــــــن ندان ــــــت ای ــــــب گف  1( محتس
ــــــو ــــــتی؟ بگ ــــــه خورده س ــــــتی چ ــــــی مس ــــــت ه 2( گف
رو و  بــگــذار  محتسب  ای  مــســت  ــفــت  گ  )3
ــت آن؟ ــ ــورده ای، آن چیسـ ــ ــه خـ ــ ــت آن چـ ــ 4( گفـ

ستیز ایــــن  بـــگـــذار  و  ــراش  ــ ــتْ ــ م ــت  ــرف ــع  م
سبو ــدر  ــ ان هــســت  کــه  خــــوردم  ــن  ایـ از  ــفــت   گ
گــــرو؟ ــردن  ــ ــ بـ ــوان  ــ ــ تـ کــــی  ــه  ــنـ ــرهـ بـ  از 
آن ــت  ــی س ــف ــخ م ســبــو  در  کـــه  آن  گــفــت 

کدام	گزینه	با	بیت	»گفت	تا	داروغه	را	گوییم،	در	مسجد	بخواب	/	گفت	مسجد	خوابگاه	مردم	بدکار	نیست«	تناسب	معنایی	دارد؟- 59
1( نخواســــــت هیــــــچ خردمنــــــد وام از ایّــــــام
2( بـــه چشـــم عقـــل در ایـــن رهگـــذار تیـــره ببیـــن
3( بـــه شـــوق گنـــج یکـــی تیشـــه بـــر زمیـــن نزدیـــم
از راه 4( چگونـــه راه نمایـــی؟ کـــه خـــود گمـــی 

وام ــد  ــواهـ ــازخـ بـ آشــــوب  و  ــه  ــس ــی دس ــا  بـ ــه   کـ
دام تـــو  راه  بـــه  قـــدر  و  ــضــا  ق ــد  ــران ــت ــس گ  کـــه 
ــقــام ــره بــه ویـــرانـــه ســاخــتــیــم ُم ــی  هــمــی بــه خ
ــی ز احــکــام ــارغ ــه ف ــی؟ ک ــرع ــم ش ک ــا چــگــونــه ح

کدام	گزینه	با	بیت	زیر	تناسب	معنایی	دارد؟- 60
نیست«	»گفــــت	دینــــاری	بــــده	پنهــــان	و	خــــود	را	وارهــــان	 دیــنــار	 و	 ــم	 دره ــار	 ک ــرع،	 ش ــار	 ک گفت	
 1( وقـــــت گذشـــــته را نتوانـــــی خریـــــد بـــــاز
ــدیم از آن ــ ــش او شـ ــ ــو و هیمه کـ ــ ــزدور دیـ ــ 2( مـ
3( در پیـــــش پـــــای بنگـــــر و آن گـــــه گـــــذار پـــــای
او ــام  ن قاضی ست  و  مفتی  ــه  ک سفله ای  آن   )4

 مفـــــروش خیـــــره کایـــــن گهـــــر پـــــاک، بی بهاســـــت
ــرت غذاســـــت ــ ــنه و در فکـ ــ ــفله تن گرسـ ــ ــن سـ ــ  کایـ
ــت ــ ــواره در قفاسـ ــ ــو همـ ــ ــم تـ ــ ــاه و چشـ ــ  در راه چـ
ــوه و رباســـــت ــار جامـــــه اش از رشـــ ــا پـــــود و تـــ تـــ
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بیت	»گفت	نزدیک	است	والی	را	سرای،	آن	جا	شویم	/	گفت	والی	از	کجا	در	خانه		خّمار	نیست؟«	با	کدام	گزینه	تناسب	معنایی	دارد؟	- 61
نوشتند کــه  بــراتــی  تــو  ــاش  ــع م ــه  وجـ در   )1 
یقینم ــت  اس درســـت  ــه  ک زآن  مطلب  بیشی   )2 
نیز او  کــه  مــگــویــیــد  عــیــب  محتسبم  بــا   )3 
است دســت  به  گلیمیش  و  جوینی  که  کس  آن   )4

ــت ــه ز دیـــــوان الــســت اس ــد کـ ــاب ــی  تــغــیــیــر ن
شکسته ست نــگــاریــد  نقش  ایــن  ــه  ک خــامــه   کــآن 
اســت مـــدام  عــیــش  طــلــب  در  ــا  م ــو  چ  پیوسته 
ــزون مــی طــلــبــد آزپـــرســـت اســت ــ ف ــن دو  ــر زیـ گ

کدام	گزینه	با	بیت	زیر	تناسب	معنایی	ندارد؟	- 62
ــت	را	 ــردم	مس ــیار	م ــد	هش ــد	زن ــد	ح ــت	بای ــار	این	جــا	کســی	هشــیار	نیســت«»گف گفــت	هشــیاری	بی
ــد ــردن ک ــی  ــت ــرس ــی پ م تـــرک  ــه  ــم ه رنـــــدان   )1 
بیاموز محتسب  از  ــدی  رنـ طــریــق  دل  ای   )2 
گفت او  ــم  ــش چ بـــدیـــد  ــه  کـ ــس  کـ ــر  هـ  )3 
را ــدان  ــ رن مــکــن  مــنــع  ــو  گ بــیــهــده  محتسب   )4

ــت! اس مــســت  ــی  م ــی  ب ــه  ک شــهــر  محتسب  ــز   ج
ــدارد ن گمان  ــن  ای کــس  او،  حــق  در  و  ــت  اس  مست 
ــه مـــســـت گـــیـــرد؟ ــ ــو مــحــتــســبــی کـ ــ  کـ
ــروز؟ ام اســت  ــدام  ک نیست  می  و  شاهد  با  که  ــان  ک

ظلم و بی عدالتی

ظلموستموتبعیضوبیعدالتیازاّولینمفاهیمشکلگرفتهدراجتماعاتبشریستونوِعانسانبهطورفطریازآنبیزاراست.متأّسفانهبازگوکردِنظلمو
بیعدالتیومبارزهباآندرادبیّاتفارسیتاپیشازدورانمشروطیّتبسیارکمرنگاستوزیِرسایهسنگیِناشعارمدحیدرتعریفوتمجیدازپادشاهان
ستمگروبیلیاقتتقریبًابهفراموشیسپردهشده،اّماپسازانقالبمشروطهتامّدتی،بهمفهوِمدرجهاّوِلادبیّاتمعاصرفارسیتبدیلشدواغلِبنمونههایعالی

اشعارضدّاستبدادیمربوطبهدورانمشروطهوپسازآناست.
و به»ظلم بهطورمستقل اینکهدرآزمونسراسریگاهی به توّجه با اّما اینمفهومهم،زیرمجموعهمفهوم»فسادمسئوالنحکومتی«ست، روشناستکه

بیعدالتی«درصورتسؤالاشارهشده،آنرابهعنوانیکمفهومجداگانهمعّرفیکردیم.

)تجربی 82(- 63 شاعر	در	همه	بیت	ها،	به جز	بیت	..........	به	»بی	عدالتی	و	وضع	نابسامان	دستگاه	حکومت«	اشاره	کرده	است.	

ـــویم ـــا ش ـــرای، آن ج ـــی را س ـــت وال ـــک اس ـــت نزدی 1( گف
گـــه نیســـتی کـــز ســـر درافتـــادت کاله 2( گفـــت آ
ـــی روی ـــزان م ـــان و خی ـــبب افت ـــتی، زآن س ـــت مس 3( گف
بَـــَرم ــاضــی  ق ــه  خــان ــا  ت را  ــو  ت ــایــد  مــی ب گــفــت   )4

گفـــت والـــی از کجـــا در خانـــه خّمـــار نیســـت؟
ــار نیســـت ــر عقـــل بایـــد، بی کالهـــی عـ گفـــت در سـ
ــت ــوار نیسـ ــت، ره همـ ــن نیسـ ــرم راه رفتـ ــت جـ گفـ
گفـــت رو، صبـــح آی، قاضـــی نیمه شـــب بیـــدار نیســـت

بی اعتباری ظواهر

اینکه»سرووضعتچطوراست؟ظاهرتخوببهنظرمیرسدیابد؟ازایننگاههایاینطوری!«اینهاهیچکداممهمنیست!مهماندیشهوباطنتوست!

گه	نیستی	کز	سر	درافتادت	کاله	/	گفت	در	سر	عقل	باید،	بی	کالهی	عار	نیست«	تناسب	معنایی	دارد؟- 64 کدام	گزینه	با	بیت	»گفت	آ
خــاک عــالــمِ  گـــردن کـــشـــاِن  ســر  از  فــکــنــد   )1 
ــردد ــی گ م بـــی   کـــاله  او  ره  در  کـــه  ســـری   )2
3( خــــرد بایــــد انــــدر ســــرِ مــــرد و مغــــز
ــــت ــــن اس ــــر نگی ــــان زی ــــه جه ــــک را ک ــــید فل 4( خورش

ــش ــرویـ ــاق ابـ ــ ــای طـ ــاشـ ــمـ ــل، تـ ــقـ ــاله عـ ــ  کـ
ــردد ــی گ ــد و مـــاه م ــی ــورش  فــلــک ســوار چـــو خ
ــد مـــــرا چـــــون تــــو دســــتــــار نــغــز ــایـ ــبـ  نـ
نیست کلهی  ــر  س ــر  ب ــو  ت ــای  پـ ــف  ک ــاک  خـ ــز  ج

گه	نیستی	کز	سر	درافتادت	کاله	/	گفت	در	سر	عقل	باید،	بی	کالهی	عار	نیست«	اشاره	دارد؟- 65 کدام	گزینه	به	»مفهوم	مقابِل«	بیت	»گفت	آ
است مــن  ــاله  ک آســمــان  بی کلهی؟  ز  غــم  چــه   )1 
هست عــقــل  مــغــز  گـــرت  مپیچ  ــی  ــدگ زن در   )2 
ــی ــرآرای ــاه ــه فــکــر ظ ــردم نــیــفــتــادم ب 3( غــلــط کـ
ک مجوییـــــــد 4( از بی هنـــــــران شـــــــعله  ادرا

اســت ــن  م ــاه  ــارگ ب دشـــت  و  در  و  ــســاط  ب ــن  ــی  زم
ــی بــــود ُگـــــِل دســـتـــار زنــدگــی ــگ ــت ــف ــآش  ک
بایستی ــار  ــت دس طـــّره   ــر  س در  عــقــل  جـــای  ــه   ب
ــت اس ــلــنــد  ب ــار  دســـتـ طــــّره   را  ــه  ــف ــای ط ــن  ــ ای

حال عاشق را تنها عاشق درک می کند.

کسیکهدردعشقرانچشیدهورنجعاشقیرانکشیدهوروزهاتاشبخونگریهنکردهوشبهاتاصبحبیدارنماندهوخالصهشبوروزبهیادمعشوقبهکوه
وبیاباننزدهوعمرخودرادرحسرتواندوهوآوارگیوسرگردانیسپرینکرده،چهمیداند»عشق«چیست؟!

دراینمفهوم،تقابل»عاشق«و»انساِنبیخبرازعشق«دیدهمیشود.اینانسانبیخبرازعشقمیتواند»عاقل«،»زاهد«وماننداینهاباشد.

کراه	نیست	«	تناسب	معنایی	ندارد؟	- 66 گاه	نیست	/	در	حق	ما	هر	چه	گوید	جای	هیچ	ا کدام	گزینه	با	بیت	»	زاهد	ظاهرپرست	از	حال	ما	آ
ـــن ـــون م ـــه هم چ ـــم کســـی دارد ک ـــوز پنهان ـــر از س  1( خب
2( ز رنـــگ  گونـــه زردم چـــو روز گشـــت هویـــدا
ــــد ــــه دان ــــت چ ــــن نیس ــــم م ــــون غ ــــی چ ــــه غم 3( آن را ک
اســت؟ چند  سحر  تــا  کــه  دانــد  کــه  فــراق  شــب   )4

ــســاری ــه رخ الل درد  ز  ــی  داغـ ســیــنــه اش  در  بـــود 
گرچــــــه راز دل خــــــود ز چندگونــــــه نهفتــــــم ا
ــد؟ ــذران ــی گ ــب م ــه ش ــده چ ــ ــو ام دی ــوق ت ــز شـ ک
مگـــر کســـی کـــه بـــه زنـــدان عشـــق در بنـــد اســـت
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کراه	نیست	«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 67 گاه	نیست	/	در	حق	ما	هر	چه	گوید	جای	هیچ	ا کدام	گزینه	با	بیت	»	زاهد	ظاهرپرست	از	حال	ما	آ
ــقان؟ ــال عاشـ ــد ز حـ ــر باشـ ــی خبـ ــالن را کـ 1( عاقـ
حبیب پای  در  که  سرمست  عاشق  آن  خوش  ای   )2 
عمر همه  در  کــه  کسی  نــدانــد  عشق  حدیث   )3
ـــــر از ســـــوز ماســـــت ـــــت بی خب ـــــش نرف ـــــه در آت 4( هرک

ما؟ مــرد  بــاشــد  ــه  آن کـ ــز  ج ــا  م درد  شناسد  ــی   ک
ــدازد ــ انـ ــدام  ــ ــه کـ ــد کـ ــدانـ ــار نـ ــتـ ــر و دسـ  سـ
را ــی  ــرایـ سـ درِ  بـــاشـــد  ــه  ــت ــوف ــک ن ــر  سـ ــه  بـ
ســـوخته دانـــد کـــه چیســـت پختـــن ســـودای خـــام

کدام	گزینه	به	مفهومی	متفاوت	اشاره	دارد؟		- 68
1( عاشـــق و مســـتم بـــرو ای زاهـــد خلوت نشـــین!
ــــق ــــرار عش ــــی از اس گاه ــــد را آ ــــل زه ــــت اه 2( نیس
ــــه کار؟ ــــا چ ــــا م ــــو را ب ــــد ت ــــی، زاه ــــا می ده ــــت م 3( زحم
ــارش ــد کــه آث ــد ای زاه 4( عــدالــت کــن بــه جــای زه

میکده بـــه جـــای  مـــن  ــدارم  ــ نـ ــز  ــرگ ه ــه  ــع  صــوم
عشق ــازار  بـ در  ــاده ســت  ــت اف بی قیمت  ــن  دی نقد 
عقـــل و دیـــن و زهـــد را بـــا عاشـــق شـــیدا چـــه کار؟
ــادت را ــل عبـ ــال اهـ ــاد سـ ــت در هفتـ ــر نیسـ میّسـ

کدام	گروه	از	ابیات	به	مفهومی	مشترک	اشاره	دارد؟		- 69

الــف( بــه	زخم	خــورده	حکایــت	کنــم	ز	دســـت	جراحت
ب( هرکـس	کـه	بیند	حـال	من،	دانـد	کـه	هجران	دیده	ام
است خوش	 تنهایی	 عشق	 در	 بی	کسی،	 محّبت	 در	 ج( 
ـــت؟ ـــر	چیس ـــه	هج ـــد	ک ـــه	دان ـــوده	چ د( دوری	نیازم
ــد ــی	دان ــفی	کسـ ــو	یوسـ ــو	ت ــراق	روی	چ ه( فـ
و( ای	دل!	نگفتمــت	کــه	مــرو	در	کمنــد	عشــق؟

بخروشم مــن	 چــو	 کند	 مالمت	 ــت	 ــن	درس ت ــه	 ک
ـــان	بگـــذرد ـــه	طوف ـــا	ک ـــر	اســـت	آن	ج ـــی	ظاه آری	خراب
ـــت ـــوار	نیس ـــه	بی	غم	خ ـــم	ک ـــر	از	آن	غ ـــادمانی	بهت ش
از	مــــوج	آب،	حــــال	جگرتشــــنگان	مپــــرس
یعقــوب دیــده	 دو	 آب	 شــود	 روشــنش	 کــه	
ــتاب؟ ــی	ش ــرا	می	کن ــش	چ ــد	خوی ــه	قص ــر	ب آخ

4( ب ـ د ـ و 3( ج ـ ه ـ و  2( الف ـ د ـ ه  1( ب ـ ج ـ د 

پايداری عاشق در عشق تا دم مرگ

استقامتعاشقدرعشق؛وفاداریتاپایجان؛»جاودانگیعشق«ایناستکهشاعردرهمهزمانهاومکانهاودرتمامطولدورانزندگیاش،بهمعشوقوفادار
باشد.هرچهقدرکهاینعشقطولبکشدوهرقدرهمکهمعشوقبیوفاییکندوکاردرابهاستخوانعاشقبرساندوحتّیاگرمعشوقبهدنباِلکِسدیگری
برود،یک»عاشقواقعی«بازهمبرسرعشقخودوفادارمیماند.آنقدرعاشقمیماندومیماندومیماندتابمیردوتاآخرینلحظهازعشقدستبرنمیدارد.

دراینمفهوم،عاشقآنقدردرعشقپایداریمیکندتابمیردودرخاکآرامبگیرد.

کدام	گزینه	با	بیت	»بگفتا	دل	ز	مهرش	کی	کنی	پاک؟	/	بگفت	آن	گه	که	باشم	خفته	در	خاک«	تناسب	معنایی	دارد؟	- 70
ــدد  ــو پیونـ ــه تـ ــان بـ ــر جـ ــم گـ ــرگ نیندیشـ  1( از مـ
ـــت ـــرگ نیس ـــت م ـــق اس ـــه عش ـــش ب ـــه زندگی  2( آن را ک
 3( در فراقـــت بی قـــرارم مـــرگ بـــه زیـــن زندگـــی
4( چنـــان بِْربـــود خـــواب مـــن کـــه نایـــد چشـــم مـــن بـــر هم

اســتــی؟! ــوان  جـ عشق  ــر  گ دارد  ــان  زیـ چــه   پــیــری 
بـــَود ــا  ــن ف را  او  مـــر  کـــه  ــر  ــب م ــان  ــم گ ــز  ــرگ  ه
زندگی زیــن  ــه  ب مــرگ  نـــدارم  دل  در  غمت  ــز   ج
باشم کفن  در  خفته  خـــاک،  ــر  زی کــه  وقــتــی  مگر 

کدام	گزینه	با	بیت	»شور	شراب	عشق	تو	آن	نفسم	رود	ز	سر	/	کاین	سر	پرهوس	شود	خاک	در	سرای	تو«	تناسب	معنایی	دارد؟	- 71
ــد ــ ــیاه دل باش ــ ــورزد س ــ ــق ن ــ ــه عش ــ ــی ک ــ 1( کس
ــــد ــــو   ان ــــق ت ــــرب عش ــــان مضط ــــه ذّرات جه 2( هم
ــــز ــــاک درت هرگ ــــر از خ ــــرم س ــــه برگی ــــم ک ــــن آن ــــه م 3( ن
ــــده ــــان و دل زن ــــدارد ج ــــو ن ــــوز عشــــق ت ــــز س 4( کســــی ک

ــجــل بــاشــد ــد بـــرزنـــد خ ــح  چـــو ســـر ز خـــاک ل
نیست آرامـــی  ــو  ت شــوق  از  فلک  چــون  را   خــاک 
باشد ســر  ــر  زی خشتم  خـــاک،  ــر  زی کــه  وقتی   مگر 
دارد ــان  ــردگ م ــر  پ درون  گــورســتــان  ــاک  خ ــه ســان  ب

پاک بازی عاشق

مرگداوطلبانه؛جانفشانی،جانبازی،پاکبازی.»جانبازی«یعنیدرراهعشقباجانخودبازیکردنو»پاکبازی«همیعنیپاک،همههستِیخودراباختن،
جانخودرافدایمعشوقکردنوهمهچیزرادرراهمعشوقازدستدادن.

)هنر 97(- 72 کدام	بیت،	مفهومی	نظیر	بیت	زیر	دارد؟		
داری هـــرچـــه	 بــخــواهــد	 ــر	 گـ ــا	 ــت ــف ــگ »ب
عمر هــمــه  در  ــه  ک مـــرا  رضـــای  خـــالف  مــجــو   )1
داده ام هــوایــت  در  دل  بــنــهــاده ام  ــت  ره در  ســر   )2
تیغ زیــر  ــه  ب فــرقــم  و  قــاتــل  روی  ــه  ب چشمم   )3
گـــواه اســـت  ــه  ــن ــآی ک ــپــرهــیــز  ب ــق  ــل خ آه  ز   )4

زاری« ــه	 ب ــم	 ــواه خ ــدا	 خـ از	 ــن	 ایـ بگفت	
نــمــی جــویــم از خـــدا  ــچ  ــی ــراد تـــو ه ــ بـــه جـــز م
ــن کارها ــت ای ــار مــن اس ــار افــتــاده ام ک ــازه ک مــن ت
خویش ــام  کـ ــه  ب ــدم  ــی رس ــه  ک را  خـــدای  ــت  ــّن م
ــد ــاش ــی ب ــم ن بـــی اثـــر  دم  زمـــانـــه  در  کـــه 
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)خارج از کشور انسانی 97(- 73 بیت	زیر	با	کدام	بیت	قرابت	مفهومی	دارد؟		
نیست ادب	 در	 جــان	فــروشــی	 »بــگــفــتــا	
زنــدگــی ــوان  ــ خ از  ــده ام  ــی ــش ک طــمــع  ــت  دسـ  )1
نمی کند بــــازو  قــــّوت  بـــه  ــی  ــق ــاش ع کـــس   )2
خون نقش  پذیرد  خوش تر  عاشقان  سرنوشت   )3
نیست عشق  ــه  ورن نیست  وصلی  ــارای  ی را  عشق   )4

نیست« عــجــب	 ایـــن	 ــازان	 ــق	ب ــش ع از	 بگفت	
ــان زنـــدگـــی ــ ــس ــ ــرۀ اح ــفـ ــاد سـ ــ ــده بـ ــیـ ــرچـ بـ
مــی خــرنــد خــســتــه  دل  و  ضــعــیــف  تـــن  ایـــن جـــا 
ــد ــرده ان ک ــن  ــگــاری ن ــل  گ چـــون  را  پــروانــه  ــر  پ زان 
ــد ــرده ان ک نفرین  درمـــان ســـوز  ــان  ــرم ح ایــن  گــویــی 

)زبان 91(- 74 همه	ابیات،	به	استثنای	...........	با	یک	دیگر	تناسب	معنایی	دارند.		
1( تــو خــوش می باش بــا »حافظ« برو گو خصــم جان می ده
جانی کنم  پایت  در  کــه  ــی  ــازآی ب تــو  گــر  بــرآنــم   )2
بــود؟ تــو  پسند  کــه  ریـــزم  تــو  ــای  پ در  چــه  مــن   )3
ــه آرم؟ ــ ــ ــه تحف ــ ــ ــو چ ــ ــ ــور ت ــ ــ ــن در خ ــ ــ 4( م

ـــاک از خصـــم دم ســـردم؟ ـــو می بینـــم چـــه ب چـــو گرمـــی از ت
وز ایـــن کم تـــر نشـــاید کـــرد در پـــای تـــو قربانـــی
هست ــداری  ــق م ــه  ک گــفــت  ــوان  ــت ن را  جـــان  و  ــر  س
نیست نـــظـــر  ــک  ــ ی ــای  ــهـ بـ و  ــت  ــ اسـ ــان  ــ جـ
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ــاری ــی ع دوســــت  نــنــهــد  را  دلـــم  ــب  ــل ق گـــر   )1 
ــان ج ــب  ــل ط در  رســــدم  ــر  گـ او  پـــروانـــه   )2 
است عزیز  ــان  ج ــرا  م چــو  لعلش  لــب  »حــافــظ«   )3 
انــدیــش و  ــن  م وفـــای  ز  ــر  س مــکــش  امــــروز   )4

مـــــن نقـــــد روان در دمـــــش از دیـــــده شـــــمارم
بسپارم ــان  جـ دمـــی  ــه  ب دم  ــان  ــم ه شــمــع  ــون   چـ
آرم ــب  ل ــه  ب را  جـــان  ــه  ک لحظه  آن  بـــود  ــمــری   ع
بـــرآرم دســـت  دعـــا  ــه  ب ــم  غ از  ــن  م ــه  ک ــب  ش زآن 
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ــد ــ ــو کنـ ــ ــگ عوعـ ــ ــور و سـ ــ ــانَد نـ ــ ــه فشـ ــ  1( مـ
ـــــور ـــــون منص ـــــه چ ـــــته ام ک ـــــب از آن بس ـــــق ل ـــــرف ح 2( ز ح
ــــــت ــــــداران نیس ــــــت بی ــــــر از محن ــــــگان را خب 3( خفت
4( منصـــــور ســـــر گذاشـــــت در ایـــــن راه و برنگشـــــت

ــد ــن ــی ت ــی بــــر طــیــنــت خـــــود م ــسـ  هــــر کـ
کنم؟ چـــه  مـــی شـــود  دار  مـــرا  ــت  ــ راس ــث  ــدی  ح
ــوری ــخ ــم مــــردم ن ــد غـ ــای ــی ــش ن ــی ــت پ ــم ــا غ  تـ
ــی رود ــت کــه دســتــار مـ ــن غــم اسـ ــد در ایـ ــ زاه
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نخواهد  دوا  ــرو«  ــس »خ ــازی  ــشــق ب ع درد  ــر  ب  )1 
دوش ام  ــو  ت هــجــران  غــم  از  ســرشــک  ســیــالب   )2
3( ســـر کـــه مـــن دارم بـــه نـــام توســـت هـــم پیـــش تـــو روزی
گرفت جــای  جــان  و  دل  در  ام  تو  مهر  آن چــنــان   )4

دردش نصیـــــب مـــــن شـــــد، مـــــن بـــــر دوام خواهـــــم
ــد ــ ــر آمـ ــ ــاالی سـ ــ ــه بـ ــ ــروز بـ ــ ــد امـ ــ ــا دوش بُـ ــ تـ
ــم وامـــی نباشد ــردن ــر گ ب ــا  ت ــم کـــرد  ــواه صـــرف خ
ــرود ــ ــان نـ ــ ــرود از دل و از جـ ــ ــر بـ ــ ــر سـ ــ گـ ــه ا ــ کـ
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دادم ــت  ــّب ــح م ــازار  ــ بـ ســـر  بـــر  جـــان  ــد  ــق ن  )1 
افکندم دوش  ز  بـــود  گـــران  بـــار  بــســی  ــر  س  )2 
کویت؟ ســر  ــاک  خ ــر  ب ــدازم  ــ ان ســر  چــه  خــیــره   )3 
کنیم ــو  ت کــار  ــر  س در  جــان  ــه  ک ــم  ــردی ک عهد   )4

ــم ــدارانـ ــریـ بـــدانـــنـــد کـــه مـــن هـــم ز خـ  تـــا 
ــم ــارانـ ــک بـ ــبـ ــاالر سـ ــ ــه س ــ ــل ــ ــاف ــ ــا ق ــیـ ــالـ  حـ
ــی، دانـــم! ــن ــک ــت ســـر بـــر ن ــای ــه زنـــم پ ــوس  گـــر ب
ــان نــبــرم نـــاَمـــردم! ــایـ ــه پـ ــد بـ ــه ــن ع ــ ــر ای ــ وگ
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را پـــاک بـــازان  ــَود  ــبْ ن عشق  قــمــار  در  ــت  ــدام ن  )1
2( دیـــــن و دنیـــــا هـــــر دو بایـــــد باخـــــت در بـــــازار عشـــــق 
ــــوز؟ ــــق جهان س ــــن عش ــــت در ای ــــه بالیی س ــــارب! چ 3( ی
4( شـــــرط راه عشـــــق باشـــــد هرچـــــه داری باختـــــن

دارد هّمتی  ــس  ک ــر  ه نیست  دیــنــش  و  دنــیــا  ــم  غ
ــــه کار؟ ــــودا چ ــــن س ــــا چنی ــــود ب ــــه را خ ــــردم کم مای م
ــال هست ــود عــاشــق بـــیـــچـــاره، بـ ــ ــه ب هــرجــا کـ
ــاز ــ ــا را ببـ ــ ــن و دنیـ ــ ــی دیـ ــ ــوق جویـ ــ ای دل ار معشـ
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1( ای خوشـــــا دولـــــت آن مســـــت کـــــه در پـــــای حریـــــف
ـــتانت ـــر آس ـــگان ب ـــو س ـــر چ ـــاده ام س ـــب نه ـــه ش 2( هم
باختن جانان  پــای  در  سر  چیست؟  عشق بازی   )3 
ــغ؟ ــی ت بـــه  بـــبـــّرد  گـــر  ســــرت  ــا  ــت ــف ــگ ب  )4

انـــــدازد ــه کـــــدام  ــد کـ ــدانـ نـ ــار  ــتـ ــر و دسـ  سـ
ــد بـــه بــهــانــه گــدایــی ــایـ ــیـ ــب درنـ ــیـ  کـــه رقـ
باختن ــوان  ــت ن ــر عــشــق  ــب ــوی دل انـــدر کـ ــر  ــا س  ب
ــغ دریـ وی  از  ــَود  ــ ــبْ ــ ن قَــــــَدر  ــن  ــ ای ــت  ــف ــگ ب
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دارد بی کران  فضل  و  اســت  محمود  گرچه  تواضع  نشــاید کــرد بیــش از حــد کــه هیبــت را زیــان دارد1( 
ـــم شـــود ـــدرش ک ـــن، بســـیار، ق ـــز باشـــد جـــان م ـــود2( هر چی ـــاز خ ـــتی ن ـــم شکس ـــر، در ه ـــد مب ـــاز از ح ـــیار ن بس
اســت شهنشــاهی  گــدا  هــر  خــود  خانــه  درون  قــدم بــرون منــه از حــّد خویــش و ســلطان بــاش3( 
ــم؟ ــ ــ ــ ــد زنـ ــ ــ ــ ــوده را حـ ــ ــ ــ ــرا دامن آلـ ــ ــ ــ تـــردامـــنـــم 4( چـ ــه  ــ ک شـــنـــاســـم  را  خـــــود  ــه  ــ ک

معنی	واژه	»حد«	در	کدام	گزینه	با	بیت	»	گفت	باید	َحد	زند	هشیار	مردم،	مَست	را	/	گفت	هشیاری	بیار	این	جا	کسی	ُهشیار	نیست«	یکسان	است؟- 82
کجاســــت؟ یــــارم  صبــــح دم،  نســــیم  ای  ــت، غـــم خـــوارم کــجــاســت؟1(  ــذش ــگ ب غـــم ز حـــد 
ــزن م ــرده ای حــــّدم  ــ ــ ک مــســتــم  کـــه  شـــــــرع مســـــــتان را نبینـــــــد حـــــــد زدن2( چـــون 
ــــش ــّد خوی ــ ــــذرد از ح ــــد نگ ــــع کن ــــه تواض ــد3( آن ک ــ ــ ــرون ز حـ ــ ــ ــی بیـ ــ ــ ــتی باقـ ــ ــ ــد او هسـ ــ ــ یابـ
ــردم ک سفر  عشق  در  دردم  بشد  چــو  حــد  از  ــد4(  ــرم آم ــف ــارب چـــه ســعــادت هــا کـــز ایـــن س ــ ی

معنی	»ردیف«	در	همه	گزینه	ها	یکسان	است؛	به جز ............ . - 83
ــــد ــــک و بـــ ــه نیـــ ــ ــد جملـــ ــ ــزو درویش انـــ ــ ــــود او چنیـــــــن درویـــــــش نیســـــــت1( جـــ ــــه نبـــ هرکـــ
ــر ــ ــ ــود را بگیـ ــ ــ ــن خـ ــ ــ ــا دامـ ــ ــ ــت بگشـ ــ ــ نیست2( دسـ ــش  ــ ری ــن  ــ ای ــز  ــش جـ ــ ری ــن  ــ ای مــرهــم 
اســت ــر  ــوه گ ــک  ی ــان  جــه آن  و  ــان  جــه ایـــن  ــت3(  ــ ــش نیسـ ــ ــن و کیـ ــ ــر و دیـ ــ ــت کفـ ــ در حقیقـ
مـــــزن دوری  از  دم  عیســـــی  دمـــــت  ای  ــت4(  ــ ــ ــش نیس ــ ــ ــه دوراندی ــ ــ ــالم آن ک ــ ــ ــن غ ــ ــ م

فعل	»شدن«	در	کدام	گزینه	متفاوت	است؟- 84
ـــت ـــا در اوس ـــه نقش ه ـــش هم ـــد ز نق ـــاده ش ـــون س ــت1( چ ــ ــ ــار نیس ــ ــ ــی شرمس ــ ــ ــاده رو ز روی کس ــ ــ آن س
گلین ــه  ــان خ در  شــد  تــن  ــان  ــزب ــی م ــان  جـ نرفت2(  ــان  ــزب ــی م ــا  ب ــه  ک ــود  بـ دوســـت  ــای  جـ دل 
ـــد ــ ـــاره می رفتن ــ ـــر کن ــ ـــر ب ــ ـــل نظ ــ ـــه اه ــ ـــد آن ک ــ ــب خــامــوش3( ش ــان و ل ــ ــر ده ــه ســخــن ب ــون ــزار گ ــ ه
ــژ ــ ــان ک ــ ــم و دادم نش ــ ــد از غ ــ ــان ش ــ ــّدم کم ــ ــان راســت4( ق ــش ــک ن ــن ــرم ای ــی ــو ت ــم چ بــا عــشــق ه
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خوابوخورتزمرتبهخویشدورکرد/آنگهرسیبهخویشکهبیخوابوخورشوی: نکوهش غفلت / نکوهش دل بستگی به ماّدیّات و تعلّقات 

گرنورعشقحقبهدلوجانتاوفتد/بالَلّـهکزآفتابفلکخوبترشوی: عشق و عنایت خداوند موجب کمال است. 
یکدمغریقبحرخداشوگمانمبر/کزآبهفتبحربهیکمویترشوی: توّکل موجب عافیت است. / ایمن بودن مؤمنان حقیقی از آالیش های ماّدی

ازپایتاسرتهمهنورخداشود/درراهذوالجاللچوبیپاوسرشوی: پاک بازی عاشقانه 
وجهخدااگرشودتمنظرنظر/زینپسشکینماندکهصاحبنظرشوی: ضرورت توّجه به تجلّی خداوند و خداشناسی / خشنودی خداوند موجب کمال است.

بنیادهستیتوچوزیروزبرشود/دردلمدارهیچکهزیروزبرشوی: بی توّجهی به ناپایداری و رنج های ماّدی / ضرورت توّکل
گردرسرتهوایوصالاستحافظا/بایدکهخاکدرگهاهلهنرشوی: پیروی از پیر و مردان حق الزمه رسیدن به مقصود است. / ضرورت تواضع و خاکساری 

برابر اهل فضل و مردان حق 

توصیه به تالش در راه عشق

تالشواستمرارومداومتدرراهعشق؛دراینمفهومحرفازایناستکهدرمسیرعاشقیخیلیکارهاهستکهبایدانجامبدهی.معشوقنزدیکنیستوبه
آسانیهمبهدستنمیآید.خیلیراهداری.تالشمیخواهد.خیلی.خیلی.

در	کدام	گزینه	به	مفهوم	بیت	»ای	بی	خبر	بکوش	که	صاحب	خبر	شوی	/	تا	راهرو	نباشی	کی	راهبر	شوی«	اشاره	شده	است؟- 85
ــد هــنــرورن بــس  مــا  قبیله  ــر،  ــب خ بــی  ای  ــســار1(  ک ــا ــد، خ ــن ــرم ــن ــت ه ــ ــوده اس ــبـ هـــرگـــز نـ
ــی وارهـ اســبــاب  غــم  کــز  ــوش  کـ عــشــق  در  درد دلـــــی مگـــــر دهـــــد از درد ســـــر فـــــراغ2( 
است کافری  طریقت  در  ــش  دان و  تقوا  بر  تکیه  ــدش3(  ــای ب تـــوّکـــل  دارد  ــر  ــن ه صـــد  گـــر  ــرو  ــ راهـ
ــود؟ ش ــی  ک ــم  درهـ ــاق  ــّش ع کشتن  از  ــا  م یــار  شــود؟4(  ــی  ک مــاتــم  نخل  ــاری  ــه ب و  ــاغ  ب چــنــان  آن 
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کدام	گزینه	با	بیت	»ای	بی	خبر	بکوش	که	صاحب	خبر	شوی	/	تا	راهرو	نباشی	کی	راهبر	شوی«	ارتباط	معنایی	دارد؟- 86
ــاده ای1( ای آن کـــــه دل بـــــه عمـــــر ســـــبک رو نهـــــاده ای ــشـ گـ را  مـــیـــان  ــل  ــی س رهـــگـــذار  در 
ـــــد ـــــا نکن ـــــق ره ـــــه ح ـــــو ای دل ک ـــــوش ت ـــــر ک ـــــه صب ــت اهــرمــنــی2( ب ــ ــه دس چــنــیــن عــزیــز نــگــیــنــی بـ
ــــی ــــان طلب ــــل از جه ــــر حاص گ ــــوش، ا ــــق ک ــــه عش نیست3( ب زنــدگــانــی  ــق،  ــش ع بـــی  زنــدگــانــی  کـــه 
ــت ــ ــ ــر اس ــ ــ ــل را رهب ــ ــ ــن بین عم ــ ــ ــر روش ــ ــ ــت4( فک اس تــنــدر  از  ــش  ــی پ ــرق  ــ ب درخــــش  ــون  ــ چ

ضرورت پیروی از راهنما در راه عشق

درراهعشقازراهنمایاینراهبایدکمکگرفت.راهنما،آنچهرابرایادامهراهعاشقیورسیدنبهمعشوقالزماستگوشزدمیکندونسبتبهخطراتو
دشواریهایاینراهبهعاشقهشدارمیدهد.راهنما،رهنما،رهبر،راهبر،پیر،پیرِدیر،پیرطریقت،پیرمغان،مرشدوخضر،نمونههاییازواژههاییهستندکهبه

راهنمایراهعشقاشارهمیکنند.

مفهوم	بیت	»در	مکتب	حقایق	پیش	ادیب	عشق	/	هان	ای	پسر	بکوش	که	روزی	پدر	شوی«	در	کدام	گزینه	دیده	می	شود؟- 87
پسر ای  گــــردی  ــت  ــس ه تـــا  شـــو  نــیــســت  ــر1(  ــ ــ ــ ــردی ای پس ــ ــ ــ ــت گ ــ ــ ــ ــردی پس ــ ــ ــ ور نگ
ــتان ــ ــ ــت بس ــ ــ ــر طریق ــ ــ ــت از پی ــ ــ کآدمـــــی را بتـــــر از علـــــت نادانـــــی نیســـــت2( داروی تربی
رب3( از خـــــــــدا جوییـــــــــم توفیـــــــــق ادب لــطــف  از  گــشــت  ــروم  ــ ــح ــ م بـــــــی ادب 
ــدر پ ــام  ــق م از  ــل  ــاف غ ــدر  پـ ــان  جـ ــاش  ــب م ــدر4(  ــرام پ ــتـ کـــه واجــــب اســـت بـــه فـــرزنـــد احـ

کدام	گزینه	به	مضمون	بیت	»در	مکتب	حقایق	پیش	ادیب	عشق	/	هان	ای	پسر	بکوش	که	روزی	پدر	شوی«	اشا	ره	دارد؟- 88
دان1( هــــان ای دل عبرت بیــــن از دیــــده نظــــر کــــن هــــان ــرت  ــبـ عـ آیــیــنــه  را  مـــدائـــن  ایــــــوان 

ــدازم2( بــــه خــــاک مــــن تــــو را روزی پــــس از مــــرگ ار گــــذار افتــــد ــردن انـ ــر گـ ــو کــفــن ب ــه عـــذر خـــاک پـــای ت ب

ــــــرو ــــــته م ــــــت، پرشکس ــــــاک ره توس ــــــه خ ــــــرم ب ــن مــگــذر3( س ــش مـ ــی ــر ز پ ــ ــم آخ ــن ــی ک نـــمـــاز مـ

مــبــتــال شـــده ای ــشــق  ع بـــه ســلــســلــه  وگـــر  ــت خـــواه4(  ــّم ــر دیـــر ه ــی پ ــده وز  ــک ــی بـــه م بـــرو 

کدام	گزینه	با	بیت	»در	مکتب	حقایق	پیش	ادیب	عشق	/	هان	ای	پسر	بکوش	که	روزی	پدر	شوی«	تناسب	معنایی	دارد؟- 89
ــرا م ــن  کـ ــاد  ــ ــم، ش ــَیـ نـ ــالل  ــ م قــابــل  ــر  گـ گــــر نــمــی کــنــی، آبـــــاد کـــن مــرا1(  ویــــــران ا
ــرت ــاط خ بـــار  شـــوم  ــاد  ــب م افــتــادگــی  ُز  ــرا2(  ــ ــن مـ ــ ــی آزاد کـ ــ ــای رفتنـ ــ ــت پـ ــ ــا هسـ ــ تـ
زود رســنــد  ــزی  ــزی ع ــه  ب کــشــیــدگــان  ــواری  ــ خ ــرا3(  م ــن  کـ ــاد  ــ ی ــی  ــن ک ــاد  ــ ی ــه  کـ ــر  ــش ت ــی پ زان 
بـــی خـــودان رســم ــه  ــل ــاف ق گـــرد  بـــه  ــد  ــای ــرا4( ش م ــن  کـ امــــــداد  ــی  ــت ــّم ه دیـــــر،  ــر  ــی پ ای 

عشق مايه  کمال

درهرجایگاهومرتبهایکهباشی،عشق،توراتاملکوتباالمیبرد.عشقاستکهبهعاشقارزشمیبخشد؛شخصیّتمیدهد؛عاشقرابهاوجکمالمیرساند؛
مایهعّزتواحتراموآبرویعاشقاست.عشقاستکهمنوشماامروزاز»قیِسمجنون«و»فرهادکوهکن«وسایرعاشقاِنزبانزِدتاریخحرفمیزنیمو
سرگذشتشانرامیخوانیموبرایآیندگاننقلمیکنیموایناستکهامروزپسازگذشتقرنها،عاشقانسراسرجهانبهمقامبلندآنهاوشخصیّتواالیشان

وعشقارزشمندووفاداریبینظیرشانادایاحتراممیکنند.

مفهوم	بیت	»گر	نور	عشق	حق	به	دل	و	جانت	اوفتد	/	باهلل	کز	آفتاب	فلک	خوب	تر	شوی«	در	کدام	گزینه	دیده	می	شود؟- 90
زد ــه  ــوط غ ــرم  شـ ــرق  عـ در  تـــو  ــره  ــه چ تـــا  هـــــر آرزو کـــــه در دل مـــــن بـــــود آب شـــــد1( 
آهـــوان نـــاف  در  ــو  ت روی  و  زلـــف  شـــرم  از  ــاب شد2(  ن خــون مشک  و  شــد  خــون  ــار مشک  ب صــد 
را؟ بــحــر  پـــرواســـت  ــه  چ ــاب  ــب ح ــن  ــت رف از  شد؟3(  ــراب  خـ عــالــم  ــه  ک ــه  چ ایــن  از  را  ــو  ت عشق 
عاقبت عــشــق  ــه  ــاذب ج فــیــض  ز  »صـــائـــب«  شــد4(  هــــم رکــــاب  ــن  ــ م ذّره  ــاب  ــ ــت ــ آف ــا  ــ ب

کدام	گزینه	با	بیت	»	گر	نور	عشق	حق	به	دل	و	جانت	اوفتد/	باهلل	کز	آفتاب	فلک	خوب	تر	شوی	«	تناسب	معنایی	دارد؟- 91

بَود مهرت  او  در  تا  باشد  پیوسته  تن  به  جــان   )1 
شده ست محکم  من  طبع  ــدر  ان تو  عشق  غم  تا   )2 
نظری افــتــد  ــت  ــنَ َم ــر  ب ار  ــذرم  ــگ ب ــان  ــم ز آس  )3 
برافکند تــو  روی  ز  ــرده  ــ پ صــبــا  ــاد  بـ تــا   )4

ــردد جــدا ــن گـ ــردد ز ت ــو جـــدا گـ  چـــون ز مــهــر ت
کـــرده ام ــرون  ــی ب طــبــع  از  دیـــگـــران  روی   مــهــر 
ــرســد ن ثـــریّـــا  بـــه  ــد  ــن ــی ــب ن ــر  ــه م تـــا   ذّره 
ــدا ــوی ه ذّره  ــر  هـ ز  ــو  تـ جـــمـــال  ــر  ــه م ــد  شـ
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کدام	گزینه	با	بیت	»دست	از	مس	وجود	چو	مردان	ره	بشوی	/	تا	کیمیای	عشق	بیابّی	و	زر	شوی«	قرابت	معنایی	ندارد؟- 92

کند؟ چه  ــادم  دم اشــک  کشد  شعله  چــون  عشق   )1 
ــت اس ــر  ــرگ ــی ــس ک ا بُـــــَود  ــا  جـ ــر  هـ ــق  ــش ع  )2 
کمال ــه  ب ــد  ــی رس م عــشــق  از  ــی  آدمـ ــود  وجـ  )3 
راه ــردم  ب خــود  نه  خورشید  سرچشمه  به  من   )4

پیـــش خورشـــید صف آرایـــی شـــبنم چـــه کنـــد؟
کســـــــیر، زر اســـــــت مـــــــس ز خاصّیـــــــت ا
ــقــصــان اســت ــی، کــمــاِل ن ــاب ــی ــال ن ــم ــن ک گــر ایـ
ــرد ــ ــ ــاال ب ــ ــ ــرا ب ــ ــ ــو م ــ ــ ــر ت ــ ــ ــودم و مه ــ ــ ذّره ای ب

کدام	گزینه	با	بیت	»دست	از	مس	وجود	چو	مردان	ره	بشوی/تا	کیمیای	عشق	بیابّی	و	زر	شوی«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 93
 1( کم تـــــر از ذّره نـــــه ای پســـــت مشـــــو مهـــــر بِـــــَورز
ـــــرود ـــــد ن ـــــرگ نیای ـــــا م ـــــه ت ـــــت ک  2( عشـــــق داغی س
ـــــت ـــــاده در کوی ـــــوا افت ـــــروز از ه ـــــتم ام ـــــبنم هس ـــــو ش 3( چ
سیم ســیــاه  سنگ  و  ــن  ک زر  تــیــره  ــاک  خ ــو  گ  )4

ــان ــرخ زن ــی چ ــد رسـ ــی ــه ســرچــشــمــه خــورش ــا ب  ت
دارد ــی  ــشــان ن داغ  ــن  ایـ از  ــره  ــه چ بــر  ــه  ــر ک ه
بــــردارم از خــــاک  بیــــا  اال ای آفتــــاب مــــن! 
عشق کیمیای  از  ــی  ــه گ آ ــت  ــاف ی ــه  ک ــس  آن  ک

همه	گزینه	ها	با	بیت	»دست	از	مس	وجود	چو	مردان	ره	بشوی/تا	کیمیای	عشق	بیابّی	و	زر	شوی«	تناسب	معنایی	دارند؛	به	جز ............ .- 94

1( نهـــان شـــدی ز مـــن ای آفتاب چهـــره همانـــا
2( بــودم ز مهــرش ذّره ای، بــودم ز بحــرش قطــره ای
بــری کــیــمــیــای عــشــق  ــی،  ــ ــود ده ــ ــس وج  3( م
زر چو  را  کساران  خا روی  ساخت  عشقت  درد   )4

چــو ذّره شــیفته عمــری نــه در هــوای تــو بــودم؟!
ــــدم ــــان ش ــــای بی پای ــــدم، دری ــــان ش ــــس تاب ــــید ب خورش
ــد؟ ــردن ک ــان  زیـ را  ــه  ک ره  ایـــن  در  ــه  ک بــگــو  بــیــا 
ــد ــ ــاک را زر می کنـ ــ ــودم خـ ــ ــیر وجـ ــ کسـ ــی ا ــ یعنـ

در	کدام	گزینه	مفهوم	بیت	»گر	نور	عشق	حق	به	دل	و	جانت	اوفتد	/	باهلل	کز	آفتاب	فلک	خوب	تر	شوی«	مورد	تاکید	قرار	نگرفته	است؟- 95

آورده ــر  ــرت ب ــرش  عـ از  ــر  س عــشــق  ز  مــنــم  درآورده1(  فــلــک  نـــه  ســـر  پــــای  زیــــر  بـــه 

ــود ــش ن ــه  ــب ــت ــش م عـــشـــق  ــا  ــ ب ــقـــل  عـ ذّره از آفتـــــــــــاب ممتـــــــــــاز اســـــــــــت2( 

عشق ز  رهــش  در  کند  رقــص  که  آن  ذّره  چــون  ــابـــد والیـــتـــی3(  ــاب بـــیـ ــ ــت ــ ــو آف ــ روشــــــن چ

ــود ش ــق  ــش ع پــــای  خــــاک  او  ــه  ــر کـ هـ ــود4(  ــج س ــد  ــن ــن ک او  ــر  ــ ب ــی  ــرسـ کـ و  ــرش  ــ عـ

خاکساری موجب نزديکی به معشوق است.

مفهوممکملیبرایمفهومپیشین؛اینکهعاشقهرچهدربرابرمعشوقبیشترخاکساریکند،مقّربترخواهدشدوسرِآخراینکهخاکساریحقیقیوعاشقانه

کلیدیاستبرایرسیدنبهمعشوق.

)زبان 98(- 96 مفهوِم	کلِی	کدام	ابیات،	یکسان	است؟ 

ــتالــف(	بــه	آســمان	نرســد	هر	کــه	خاک	پــای	تو	نیســت ــو	نیس ــوای	ت ــه	در	ه ــر	ک ــن	ه ــه	زمی ــرو	رود	ب ف

تــا	بــه	اقلیــم	وجــود	ایــن	همــه	راه	آمده	ایــمب(	رهــرو	منــزل	عشــقیم	و	ز	ســر	حــد	عــدم

کمتریــمج(	گفتــی	ز	خــاک	بیشــترند	اهــل	عشــق	مــن خــاک	 از	 کــه	 نــه	 بیشــتر	 خــاک	 از	

ســـواره	هاد(	پســتی	دلیــل	قــرب	بــود	در	طریــق	عشــق از	 بـــود	 پیـــش	 پیـــاده	 این	جـــا	

4( ب ـ د 3( الف ـ د  2( ب ـ ج  1( الف ـ ب 

ترک تعّلقات دنیوی

نکوهشدلبستگیبهلّذتهایجهانماّدی،پرهیزازغفلتودعوتبههشیاری.اینکهدربندخوشیهایزندگیودنیانباشیوگاهینگاهیبهآنطرفماجرا

همبیندازی.»خوابوخور«بهعنواننمادلّذتهاودلمشغولیهایدنیوی،دراینمفهومموردتوّجهاست.

کدام	گزینه	با	بیت	»	خواب	و	خورت	ز	مرتبه	خویش	دور	کرد/	آن	گه	رسی	به	خویش	که	بی	خواب	و	خور	شوی	«	تناسب	معنایی	دارد؟- 97

زدنــد شــمــرده  نفس  ایــن جــا  در  کــه  جماعتی   )1 
ــار ــرگ ــی پ ب بــــود  چــــرخ  دایــــــره  ــنـــوز  هـ  )2 
جهان بـــار  بــرداشــتــنــد  ــه  ک ــروه  گـ آن  خـــوش   )3 
عالم از  دامـــن  فــشــانــدنــد  ــه  ک ســـبـــک روان   )4

وارســتــنــد ــاب  ــت ک و  ــاب  ــس ح ز  ــان  ــه ج آن   در 
بستند مــا  ــوی  ــل گ بــر  را  تــو  عــشــق  ــوق  طـ  کــه 
نشکستند ــاب  ــب ح ــک  ی دل  مــحــیــط،  ــن  ایـ  وز 
ــد ــن َرســت آرزو  ــار  ــ خ و  ــس  خـ ــر و دار  ــ ــی ــ گ ز 
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کدام	یک	از	گزینه	ها	به	مفهوم	بیت	»خواب	و	خورت	ز	مرتبه	خویش	دور	کرد	/	آن	گه	رسی	به	خویش	که	بی	خواب	و	خور	شوی«	اشاره	دارد؟- 98

ــد1( شــــــب و روز و گــــــردان ســــــپهر آفریــــــد ــری آف ــر  ــه م و  ــدّی  ــنـ تـ و  خــــواب  و  ــور  ــ خ

بس و  ســـه  ایـــن  ــت  ــس ه کـــار  ایـــن  ســـّر  هــوس 2(  و  ــت  ــ اسـ ــوت  ــهـ شـ و  ــا  ــیـ دنـ ــرک  ــ تـ

ولیک ــت  ــدن دی ــوان  تـ ــواب  خـ ــه  ب مگر  گفتم  ــواب3(  ــه خ ــز ب ــوان دیــد ج ــت ــواب را ن ــه خـ ــم ک دانـ

را شبنم  نیست  اختیاری  تابان  مهر  حکم  به  می آیم4(  ــرواز  پـ در  ــه  ک ــدان  چــن تــویــی  بــالــم  و  ــر  پ

کدام	گزینه	با	بیت	»یک	دم	غریق	بحر	خدا	شو	گمان	مبر	/	کز	آب	هفت	بحر	به	یک	موی	تر	شوی«	ارتباط	معنایی	دارد؟- 99

ــش ــایـ ــی آسـ بـ ــرخ  ــ ــ چ ــود  ــ ــب ــ ک ــر  ــ ــ زی ــر کــــه بــیــاســایــی1(  ــبـ ــان مـ ــ ــم ــ ــز گ ــ ــرگ ــ ه

ــوی ــر دل بشـ ــق از ضمیـ ــی تعّلـ ــدا خواهـ ــر خـ ــی عــّمــان عشق2( گـ ــاه فــلــس بــر پــیــکــر نــــدارد م

مبر ــان  ــم گ ولــیــکــن  گــشــتــه ایــم  مـــوی  چـــون  ــز شـــاهـــدان مـــوی مـــیـــان در گــذشــتــه ایــم3(  کـ

زیـــن ســـان ــدم  ــ ش ــم  غـ ــر  ــح ب در  غـــرقـــه  ده4(  ــم  ــاتـ ــجـ نـ پــــا  و  دســــــت  مــــی زنــــم 

کدام	گزینه	با	بیت	»	خواب	و	خورت	ز	مرتبه	خویش	دور	کرد/	آن	گه	رسی	به	خویش	که	بی	خواب	و	خور	شوی	«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 100

کن  جهدی  عزیز  ای  ــت  اس ــذر  گ در  عمر  چــو   )1 
آخر خوش عنان  عمر  رفت  غفلت  خــواب  در  را  تو   )2 
کی تــا  کــن  ــرم  شـ اعــمــال  ــب  ــات ک روی  ز   )3 
هشیار ای  بــدانــی  مــســتــی  ــالوت  ــ ح ــر  گـ ا  )4

دریـــاب حاصلی  و  صـــرف  شـــود  خــیــره  ــه  ب  مهل 
آخر روان  آب  ــن  زی تــازه  رویــی  و  ــت  دس  نــکــردی 
ــرد؟ ب خـــواب  و  خـــورد  حـــرف  عملت  ــه  ــام ن ــه   ب
ــاز ــام پـــارســـایـــی ب ــ ــود نــبــری ن ــ ــر خ ــم ــه ع بـ

کدام	گزینه	با	بیت	»	خواب	و	خورت	ز	مرتبه	خویش	دور	کرد/	آن	گه	رسی	به	خویش	که	بی	خواب	و	خور	شوی	«تناسب	معنایی	ندارد؟	- 101

دل پیوند  ســررشــتــه  امـــل  طـــول  از  بگسل   )1 
کــدان خــا زیـــن  کــــرده ام  تعّلق  پیوند  قطع   )2 
ــران گ ــردم  ــی گ ــم ن ــز  ــرگ ه آزادگـــــان  دل  ــر  ب  )3 
هــیــهــات! ــق؟  ــّل ــع ت ــرد  گـ و  مــن  آزاد  دل   )4

چـــرا؟ بــاشــد  ــن  ــ رس ــد  ــی ق در  آزاده  گــــردن 
داغ دارد خــــــار را کوتاهــــــی دامــــــان مــــــن
نیستم بستان  ســـرو  دوش  بـــار  ــمــری  ق  هــم چــو 
گذشت ــهــی دســت  ت ــه  خــان ایـــن  از  ســیــل  ــا  ــاره ب

کدام	گزینه	به	مفهوم	متفاوتی	اشاره	دارد؟- 102

ــواب؟  خـ و  ــور  خـ از  ــی  ک ــا  ت ــام  ــع ان ــو  ــم چ ه  )1 
دارد ــو  ت تــنــگ  دهـــان  ــا  ب گـــر  ا تــعــّلــق  دلـــم   )2 

کرد  دور  خــویــش  مرتبه  ز  خـــورت  و  خـــواب   )3 
دریــاب غفلت  و  ســیــه کــاری  ــه  ب روزت  ــت  رف  )4

االنــــعــــام و  ــت  ــ ــه س ــ ــح ــ ــات ــ ف  نــــوبــــت 
ببستم هــیــچ  ــه  ب دل  ــه  ک بــگــویــم  ــه  ک بـــود  روا 

شوی  خــور  و  ــواب  خ بی  که  خویش  به  رســی  ــه   آن گ
دیـــــواری هست بــر ســر  ــر  اثـ ــد  ــی ــورش ز خ تــا 

کدام	گزینه	به	مفهومی	متفاوت	اشاره	دارد؟- 103

جهــان  در  کــه  غافــل!  دل  ای  گــرد  بیــدار   )1 
نــگاه  2( عاقبــت هر کــه کنــد در رخ و چشــم تــو 
ــب ــور مطل ــواب و خ ــم ز خ ــو بهای ــان چ ــال ج 3( کم
4( بــه خواب و خور مشــو عاشــق چو حیوان گــر نه حیوانی

خــور و  خــواب  بهــر  نیامــده ای  خــران   هم چــون 
ــد روزی ــور آی ــواب و خ ــی خ ــه ب ــچ شــک نیســت ک  هی

کاری  ایــن  بهــر  نــه  زین ســان  تــو  آفریــده  کــه 
می باید خــورد  و  خــواب  ز  فــارغ  ملک  چون  انسان  که 

شرط رسیدن به معشوق ترک وجود ماّدی ا ست.

الزمهرسیدنبهمعشوق،زیرپاگذاشتنخود،ترکنفس،نفِیوجوِدماّدیوبیرونآمدنازقالِباینتِنخاکیست.دلعاشِقواقعی،جاییکنفراست:یا
خودشیامعشوقش.خالص!

مفهوم	بیت	»دست	از	مس	وجود	چو	مردان	ره	بشوی	/	تا	کیمیای	عشق	بیابّی	و	زر	شوی«	از	کدام	گزینه	دریافت	می	شود؟- 104

ــل ــ ــان مهرگسـ ــ ــه نامهربـ ــ ــه آن مـ ــ ــان کـ ــ بـــــه تـــــرک صحبـــــت یـــــاران خـــــود چـــــه آســـــان گفـــــت1( فغـ

بــرســی بـــایـــد  ــه  کـ ــدان  ــ بـ نـــرســـی  حـــّقـــا  تـــــــا تـــــــرک خـــــــود و جملـــــــه خالیـــــــق نکنـــــــی2( 

ــاز س ــن  ــی ــن چ ــازی  ــ سـ ــیــمــیــا  ک ــو  تـ ــر  ــ گ ا ــاز3(  ــ ــ ــن بـ ــ ــ ــا در راه دیـ ــ ــ ــن کیمیـ ــ ــ ــی ایـ ــ ــ ولـ

ــودی4( ز »خواجــــــــو« ســــــــیم و زر داری تمّنــــــــا ــ ــ ــه بـ ــ ــ ــودی چـ ــ ــ ــیم و زر بـ ــ ــ ــر او را سـ ــ ــ گـ
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کدام	گزینه	با	بیت	»دست	از	مس	وجود	چو	مردان	ره	بشوی	/	تا	کیمیای	عشق	بیابّی	و	زر	شوی«	تناسب	مفهومی	دارد؟- 105

گفت نــخــواهــم  مــغــان  پیر  خــدمــت  تــرک  ــه  ب ــم1(  ــ ــود در آن نمی بینـ ــ ــت خـ ــ ــه مصلحـ ــ ــرا کـ ــ چـ

ــته ــ ــود برخاسـ ــ ــش خـ ــ ــد راه رو از پیـ ــ ــرد بایـ ــ ــان بــود2( مـ ــان ــب ج ــال ــه تـــرک جـــان بــگــویــد ط کـــاو ب

ـــر؟ ــ ـــه صب ــ ـــم ب ــ ـــد بی خبران ــ ـــــت کنن ـــد نصیح ــ ــت3( چن اوس درمــــان  ــه  ن صــبــر  حکیم  ای  ــرا  مـ درد 

رسید عشق  بــه  تــا  خسته  دل  ــت  رف ــوش  ه ز  ــواب رود4(  ــه خـ ــه مــنــزل رســـد ب ــه ب ــروی ک ــ ــو ره چ

در	کدام	گزینه	به	مفهوم	بیت	»دست	از	مس	وجود	چو	مردان	ره	بشوی	/	تا	کیمیای	عشق	بیابّی	و	زر	شوی«	اشاره	نشده	است؟- 106
ــی ــوی ــگ ن خـــــود  خـــــــودّی  تـــــرک  ــا  ــ ت ــه خــــــدا خــــــدا نــیــابــی1(  ــ ــا بـ ــ چــــــون مـ
شو جهان  بــدان  رقصان  شو  جان  و  جسم  بگذار  ــردن2(  م اســـت  ــر  ش و  شـــور  ــی  حــال ــه  ــرچ گ ا مگریز 
ــی ــ ــا نیاب ــ ــود صف ــ ــی از خ ــ ــه در حجاب ــ نیابی3( ای خواج ــدا  ــ خ هــرگــز  ــی  ــوی ــگ ن ــود  ــ خ ــرک  ــ ت ــا  تـ
ــا ــ ــ ــیم دنیـ ــ ــ ــرای زر و سـ ــ ــ ــی ز بـ ــ ــ ــا کـ ــ ــ روی؟4( تـ شــــاه  در  بـــه  ــی،  ــن ــی ــش ن اســــب  بـــر 

توّکل

توّکلبهخداوتکیهبهقدرتاوموجبآرامشخاطراست؛کسیکهپشتیبانشخداست،ازهیچچیزنمیترسد.کافیستبهخودشتوّکلکنی.اینکهبخواهی

ازهمهچیزوهمهکس،بهجزخداوندبینیازباشی.اینکهحرفت،خواستهات،درددلت،حاجتترافقطبهخودشبگویی.ازخودشبخواهی.بخواهیکمکت

کندتافقطبهخودشنیازمندباشی،نهبههیچکسوهیچچیزدیگر.

کدام	بیت	در	بر	دارنده		مضمون	بیت	»	یک	دم	غریق	بحر	خدا	شو	گمان	مبر/	کز	آب	هفت	بحر	به	یک	موی	تر	شوی	«	است؟	- 107
کشیدند تــو  ــال  ــی خ ــقــش  ن ــم  دلـ ــوح  لـ بــر   )1 
بخوانی روز  ــک  ی و  ــی  رانـ گـــر  ا ــم  ســال ــد  ص  )2 
نـــدارد بـــاک  ــان  ــه ج ــق  ــل خ ــی  ــن ــم دش از   )3 
ــان درمـ ــل  ــاب ق ــود  بـ ــه  ک دردی  ــه  ن ــو  ت درد   )4

 روزی کـــــه نبـــــود از قلـــــم و لـــــوح حکایـــــت
 جـــــز شـــــکر تـــــو جایـــــی نتـــــوان بـــــرد شـــــکایت
ــت ــ ــت حمایـ ــ ــرف دوسـ ــ ــود از طـ ــ ــه بـ ــ  آن را کـ
ـــــت ـــــه نهای ـــــه رســـــد آن ب ـــــه عشـــــقی ک ـــــو ن عشـــــق ت

کدام	یک	از	گزینه	ها	به	مفهوم	بیت	»بنیاد	هستی	تو	چو	زیر	و	زبر	شود	/	در	دل	مدار	هیچ	که	زیر	و	زبر	شوی«	اشاره	دارد؟- 108
بکند ــا  ــارهـ کـ ــو  تـ ــوز  ــ س ــه  کـ بــســوز  دال  ــال بــکــنــد1(  ــ ــد ب ــ ــع ص ــ ــی دفـ ــب ــم ش ــی ــاز ن ــیـ نـ
بکش ــه  ــان ــاشــق ع ــره  ــه ــری چ پ یـــار  ــاب  ــت ع بکند2(  ــا  ــف ج ــد  ــّی صـ ــالفـ تـ ــه  ــم ــرش ک ــک  یـ ــه  کـ
لیک مشفق  و  ــت  اس مسیحادم  عشق  طبیب  چـــــو درد در تـــــو نبینـــــد کـــــه را دوا بکنـــــد؟3( 
دار و دل خــوش  ــار  ک انـــداز  ــدای خــود  بــا خ تــو  بکند4(  ــدا  ــ خ ــی  ــّدعـ مـ ــد  ــکــن ن ــر  ــ گ ا ــم  ــ رح ــه  کـ

مفهوم	بیت	»بنیاد	هستی	تو	چو	زیر	و	زبر	شود	/	در	دل	مدار	هیچ	که	زیر	و	زبر	شوی«	با	کدام	گزینه	»تقابل	معنایی«	دارد؟- 109

ـــــن ـــــیر م ـــــت س ـــــراد اس ـــــاد م ـــــت ب ـــــر روی دس ــت1( ب اس ــل  ــوّکـ تـ از  ــن  مـ ــی  ــشــت ک بـــادبـــان  ــا  تـ

منهیـــــد2( عّلـــــِت هســـــت و نیســـــت چـــــون ز قضاســـــت علـــــل  را  جهـــــد  و  کوشـــــش 

ــدت روزگــــــــار3( وگـــــر قیمتـــــی گوهـــــری غـــــم مـــــدار ــ ــردانـ ــ ــگـ ــ ــع نـ ــ ــای ــ ــه ض ــ کـ

ــش کـــن کــــار خــــود را4( بـــــه دوش تـــــوّکل منـــــه بـــــار خـــــود را ــویـ ولــی نــعــمــت خـ

خاکساری در برابر مردان حق

مردانخدانمادعاشقانپاکباختهوحقیقیاند.آبرویعاشقیاندوازیکنظر،راهنمایانراهعشقنیزهستند؛بنابراین،شناختآنهاوپیرویازآنهاواظهار
ادبوارادتوفروتنیوخاکساریدرمحضرآنها،ازتکالیفمهّمعاشقاست.همین،برکِتکارعاشقیوزمینهسازوصالمعشوقاست.

کدام	گزینه	به	مفهوم	بیت	»گر	در	سرت	هوای	وصال	است	حافظا	/	باید	که	خاک	درگه	اهل	هنر	شوی«	اشاره	دارد؟- 110

شود وا  جمالت  بر  چشمم  که  صبحی  آن  خوش  ای  ــه در کـــوی تـــوام مـــأوا شــود1(  ــب قـــدری ک ــا ش ی

ـــــرون ـــــردن در ب ـــــر ک ـــــارم صب ـــــان نی ـــــن ای ج ـــــش از ای بـــــر درت چـــــون حلقـــــه ســـــر خواهـــــم زدن تـــــا وا شـــــود2( بی

ــود3( هـــــم در امـــــروز از وصالـــــم شـــــربتی در کام ریـــــز ــ ــردا شـ ــ ــا فـ ــ ــکیباییم تـ ــ ــت آرام و شـ ــ نیسـ

رهت ــردان  مـ ــای  پ ــاک  خ دیـــده  در  کشم  ــر  گ ــود4(  ش بــیــنــا  را  راه  ایـــن  ــزل  ــن م کـــام  و  کـــام 
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آزادی / کارگاه منت پژوهی درس سوم

نالهمرغاسیراینهمهبهروطناست/مسلکمرغگرفتاِرقفس،همچومناست: میهن دوستی / شکایت از رنج اسارت

هّمتازبادسحرمیطلبمگرببرد/خبرازمنبهرفیقیکهبهطرفچمناست: پیام رسانی باد صبا / تلش برای آگاه سازی دیگران

فکریایهموطناندررهآزادیخویش/بنماییدکههرکسنکند،مثلمناست: دعوت به آزادی خواهی و تلش در راه رهایی وطن

خانهایکاوشودازدستاجانبآباد/َزاشکویرانُکنشآنخانهکهبیتالَحَزناست: نکوهش وابستگی به بیگانگان

جامهایکاونشودغرقهبهخونبهروطن/بدرآنجامهکهننگتنوکمازکفناست: میهن دوستی و جان فشانی در راه میهن

آنکسیراکهدراینُملکسلیمانکردیم/ملّتامروزیقینکردکهاواهرمناست: آشکار شدن واقعّیت انسان های پلید / ظلم ستیزی

هّمتاگرسلسلهجنبانشود/مورتواندکهسلیمانشود: دعوت به تلش / هّمت موجب کمال است.

هّمتمبدرقهراهکنایطایرقدس/کهدرازاسترهمقصدومننوسفرم: ضرورت بهره گیری از راهنما در راه عشق و عرفان / استمداد از پیر و مرشد

بدینشکستۀبیتالحزنکهمیآرد/نشانیوسفدلازَچِهزنخدانش؟: آرزوی خبر یافتن از معشوق / رنج عاشقی

]یعقوب[دربیتاالحزاندرآمدونالید،چنانچههرپرندهبرباالیسریعقوببود،بنالید: گدازندگی هجران / تأثیرگذاری ناله عاشقان

فّرخیزجانودلمیکنددراینمحفل/دلنثاراستقاللجانفدایآزادی: جان فشانی در راه آرمان آزادی خواهی و وطن

ظلم ستیزی

زیربارحرفزورنرفتن؛باظلموظالممخالفتودرصورتامکان،مبارزهکردن.دراینمفهومممکناستبهنکوهشظلم،توّجهبهعاقبتوخیمظالمودعوت
بهقیامبرضّدظالماشارهشدهباشد.

کدام	گزینه	با	بیت	»	خانه	ای	کاو	شود	از	دست	اجانب	آباد	/	َز	اشک	ویران	ُکنش	آن	خانه	که	بیت	الَحَزن	است	«	تناسب	معنایی	دارد؟- 111
ــرد ــی گ ظـــلـــم  ــر  ــ ــراس ــ س عـــالـــم  گـــــر  ا داد1(  ــک  ــلـ فـ از  ــوم  ــلـ ــظـ مـ ــچ  ــیـ هـ ــد  ــابـ ــیـ نـ
نیست ــّهـــاری  قـ ــدای  ــ خ ــز  ــه ج ب کــه  ــم  ــ دان نیست2(  ــاری  ــ بـ ــی  ــس ک ــم  ــل ظ از  ــرم  ــاطـ خـ ــر  بـ
ــت3( تســـلیم می کنـــد بـــه ســـتم ظلـــم را دلیـــر اس ــه  ــانـ زمـ از  فـــــزون  ــاز  ــه سـ ــانـ زمـ جــــرم 
بــیــرون4( ز پیـــری می کشـــد از ظلـــم دســـت خویـــش هـــم ظالـــم ــی  ــدگ ــّرن ب از  ــر  گ آرد  را  تــیــغ  خــمــیــدن 

کدام	گزینه	با	بیت	»	آن	کسی	را	که	در	این	ُملک	سلیمان	کردیم/	مّلت	امروز	یقین	کرد	که	او	اهرمن	است	«تناسب	معنایی	دارد؟- 112
ــار ــ روزگ ــت  دسـ ســتــم  بــه  را  ــم  ظــل اربــــاب  ــد1(  ــرن ــی ب ب ــان  ــ ــت ــ درخ ــه  کـ ــد،  ــنَـ ــرکـ بـ ــخ  ــی ب از 
ــد ــ ــ ــ ــ ــن باش ــ ــ ــ ــ ــم بیخ ک ــ ــ ــ ــ ــرد را ظل ــ ــ ــ ــ ــد2( م ــ ــ ــ ــ ــن باش ــ ــ ــ ــ ــار ت ــ ــ ــ ــ ــدل و دادش حص ــ ــ ــ ــ ع
ــــــــــن ــــــــــک بَک ــــــــــاغ مل ــــــــــم ز ب ــــــــــخ ظال بــشــکــن3( بی دیـــــن  درخــــــت  از  ظـــلـــم  شـــــاخ 
ـــم ـــ ـــخ آن ظالــــ ـــ ـــ ـــت و بیـ ـــ ـــاخ اســــ ـــ ـــ ـــم شـ ـــ ـــ دایـــــم4( ظلـ پــــــــــــروَرد  ــخ  ــ ــی ــ ب را  شـــــــاخ 

کدام	گزینه	با	بیت	»فکری	ای	هم	وطنان	در	ره	آزادی	خویش	/	بنمایید	که	هر	کس	نکند،	مثل	من	است«	تناسب	معنایی	دارد؟- 113
ــد ــ ــ ــ ــ ــع دربن ــ ــ ــ ــ ــه طب ــ ــ ــ ــ ــندی را ب ــ ــ ــ ــ ــد1( خرس ــن ــرس ــت خ ــسـ ــه هـ ــ ــدان چـ ــ مــــی بــــاش بـ
ــــــــــرد ــــــــــش گی ــــــــــه اوِج خوی ــــــــــه ن ــــــــــی ک ــرد2( مرغ ــیـ ــش گـ ــ ــی ــ ک پ ــارِ هــــــــال ــ ــجـ ــ ــنـ ــ هـ
ــی؟ ــای ــف ق هـــر  بـــه  نــهــی  چـــه  گـــــردن  ــر جــفــایــی؟3(  ــ ــه ه ــ ــه شـــــوی ب ــ راضــــــی چ
ــبک رای ــ ــ ــ ــ ــت از آن سـ ــ ــ ــ ــ ــردد بخـ ــ ــ ــ ــ ــای4( برگـ پـ ــد  ــشـ کـ خـــــود  گــلــیــم  ز  ــزون  ــ ــافـ ــ کـ

کدام	گزینه	با	بیت	»	آن	کسی	را	که	در	این	ُملک	سلیمان	کردیم/	مّلت	امروز	یقین	کرد	که	او	اهرمن	است	«		تناسب	معنایی	ندارد؟- 114
ــان ــ ــ ــ ــ ــاغ بنش ــ ــ ــ ــ ــدل را در ب ــ ــ ــ ــ ــال ع ــ ــ ــ ــ ــن1( نه ــ ــ ــ ــ ــخ برک ــ ــ ــ ــ ــم را از بی ــ ــ ــ ــ ــت ظل ــ ــ ــ ــ درخ
ــــــلم ــــــم بگس ــــــر ظل ــــــه ه ــــــر ریش ــــــت قه ــــــا دس بشکنم2( ب ــور  ــ ج ــر  هـ ــشــه  شــی ــدل  ــ ع ــگ  ــن س ــا  بـ
کـــــرده ام ــا  ــم ه ــت س خــــود  بـــر  ــم  ــم ــال ظ شــــــــــعله ای را در بغــــــــــل پــــــــــرورده ام3( 
ــاد ــراب آب خ ــم  عــال ایـــن  در  ــه  ک کسی  خــوشــا  ــهــاد4(  ن داد  بـــنـــای  و  ــد  ــن ــک ف ــم  ــل ظ اســـــاس 

کدام	گزینه	با	بیت	»	فکری	ای	هم	وطنان	در	ره	آزادی	خویش	/	بنمایید	که	هر	کس	نکند،	مثل	من	است	«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 115
ــد                                           ــای ب ــه  ــ ک بـــنـــا  ــن  ــ ایـ ــن  ــ ب ز  ــن  ــرکـ بـ بـــرکـــنـــد1(  ــم  ــ ــل ــ ظ بــــنــــای  ریــــشــــه  از 
تخت(    =( ــاه  گـ ــر  ب ــن  ک ــخ  ــی ــازه ب ت را  عـــدل  چـــاه2(  در  ــن  ــ کـ ــخ  ــ ــی ــ ــارم ــ چ را  ظـــلـــم 
بگسل ظــلــم  بــیــخ  عــقــل  دســــت  بـــه  بشکن3(  خــصــم  پــشــت  ــت  ــ ــ دوس مــشــت  بـــه 
ــا بـــی خـــودان تــظــّلــم حــســرت کــجــا بــریــم؟ بلند4( م ــا  ــچ ج ــی ه ــد  ــش ن ــق  ــش ع غـــریـــق  دســــت 
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در	کدام	گزینه	به	»مفهوم	مقابِل«	بیت	»آن	کسی	را	که	در	این	ُملک	سلیمان	کردیم	/	مّلت	امروز	یقین	کرد	که	او	اهرمن	است«	اشاره	شده	است؟- 116

است ــور  ش حــالوتــش  بــا  شکر  کــه  لبی  آن  بــر  ــور اســت1(  ــای یــک مـ ــه ــزار مــلــک ســلــیــمــان ب ــ ه
بسی ســـت اهرمـــن  وسوســـه  عشـــق  راه  در  کن2(  ســـروش  ــام  ــی پ ــه  ب دل  ــوش  گـ و  آی  پــیــش 
ـــت ـــه یاف ـــار کوفت ـــو م ـــود چ ـــر خ ـــاه س ـــدل ش ــه ظــلــم ویــــران کــرد3( ز ع ــوری ب ــ ــه م ــان ــه خ کــســی ک
عاشقان شــمــار  ــردی  ــی ک م قتل  بهر  ــه  ک دی  مـــــن یقیـــــن کـــــردم کـــــه پیشـــــت در حســـــابی نیســـــتم4( 

میهن دوستی

عشقبهوطن؛اینکهدلدادهمیهنودلبستهزادگاهودلسپردهشهرودیارودوستدارمرزوبوموشیفتهسرزمینتباشی.میهندوستیجداازآزادگیوحفظ

هویّتواصالتنیستوشاعرونویسندهباابرازتعلّقخاطرعمیقبهوطنش،خودراآمادهجانفشانیوفداکاریدراینراهمعّرفیمیکندوهموطنانرانیزبه

اینامردعوتمیکند.بهاینترتیب،اینمفهومدربسیاریمواردبا»ظلمستیزی«آمیختهاست؛زیراجاندادندرراهمیهنوقتیموضوعبحثاستکهشخص

یاعّدهظالمیچشمطمعبهآنداشتهباشند.

کدام	گزینه	با	بیت	»جامه	ای	کاو	نشود	غرقه	به	خون	بهر	وطن/	بدر	آن	جامه	که	ننگ	تن	و	کم	از	کفن	است«	تناسب	دارد؟- 117

1( گــر نیارامــم دمــی بــی همدمــی نبــود غریــب
2( یـــا رب ایـــن آب حیـــات از چه وطن می جوشـــد؟
ـــن ـــن را ز م ـــن ت ـــن ای ـــی ک ـــی نمی گردد وطن خال 3( خال
ـــز ـــاک عزی ـــن خ ـــر ذّره از ای ـــر ه ـــر س ـــان ب ـــان   فش 4( ج

وطن در  تنها  کــه  ــه  ب غربت  ــه  ب تن ها  ــا  ب ــه  زان کـ
ــه مــکــان مــی آیــد؟ ــا رب ایـــن نـــور صــفــات از چ یـ
مســـت اســـت جـــان در آب و گل ترســـم کـــه درلغـــزد قـــدم
ـــت ـــزی نیس ـــدن چی ـــان و دل و روح و ب ـــن، ج ـــی  وط ب

کدام	گزینه	با	بیت	»	جامه	ای	کاو	نشود	غرقه	به	خون	بهر	وطن/	بدر	آن	جامه	که	ننگ	تن	و	کم	از	کفن	است	«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 118

ــاخت ــن س ــه وط ــان ک ــر ج ــو ه ــدان ت ــاه زنخ 1( در چ
2( در ره عشـــق وطـــن از ســـر و جـــان خاســـته ایم
3( گـــــر رســــد دشــمــنــی بـــه ســــوی وطــن
ــتـــنـــده ایـــم ایـــران پـــرسـ و  4( وطـــــن خـــــواه 

ــد  ــ ــ ــرخ برآی ــ ــ ــر چ ــ ــ ــو ب ــ ــ ــــف ت ــ ــــن زل ــ زود از رس
ما ــۀ  ــردانـ مـ ــت  ــّم ه ــنــد  ک چــه  ره  ــن  ایـ در  تــا 
جـــــــــــان و دل رایـــــــــــگان بیفشـــــــــــانیم
ــم ــ ــده ای ــ ــیــــن زن ــا عـــشـــق ایــــران زمــ ــ ــه ب ــ ک

کدام	گزینه	با	بیت	»ناله	مرغ	اسیر	این	همه	بهر	وطن	است	/	مسلک	مرغ	گرفتاِر	قفس،	هم	چو	من	است«	هم	خوانی	ندارد؟- 119

ــوار وطن1( زنــده بــاد آن کــس کــه هســت از جــان هــوادار وطــن ــم خ ــوار او هــم اوســـت غ ــم خ ــن غ هــم وط
ــی وطــنــی2( کســـی کـــه بـــد بـــه وطـــن گفـــت بی وطـــن بـــادا ــر ب ــی ــن نــزنــد طــعــنــه غ ــ ــر وط ــه بـ کـ
گــردد3( بـــود حـــّب وطـــن ز ایمـــان وطـــن جـــان را بـــود جانـــان ــن  وط ــان  قــرب ــه  ب ــان  ج شناسد  گــر  را  ــن  وط
دارد در خلـــوت میخانـــه کـــه وطـــن  رنـــدی  دارد؟4(  ــرا  چـ ــه  ــش ــدی ان نــبْــود  ــرا  سـ دو  هــر  گــر 

مفهوم	بیت	»جامه	ای	کاو	نشود	غرقه	به	خون	بهر	وطن/	بدر	آن	جامه	که	ننگ	تن	و	کم	از	کفن	است«	از	همه	گزینه	ها	دریافت	می	شود؛	به جز .......... .- 120

بود افــســر  ــن  وط ــودای  سـ ز  ســر  ــر  ب را  هــر کــه  ــر بــود1(  ــن را س ــل وطـ ــد تــنــی اهـ ــاش ــر کــجــا ب ه

ــود2( هر کـــــه از نـــــام وطـــــن دارد کالم او نشـــــان ــ ــر بـ ــ ــر دفتـ ــ ــت اوراق هـ ــ ــر زینـ ــ ــش آخـ ــ نامـ

اســت ــه  طــفــالن ــد  ــج اب را  ــظــر  ــغ ن ــال ب ــدۀ  ــ دی هرچـــه غیـــر از نقطـــۀ وحـــدت در ایـــن دفتـــر بـــود3( 

ـــود4( مهـــــر میهـــــن، پرتـــــو مردانگـــــی، عزمـــــی قـــــوی ــ ـــور ب ــ ـــن کش ــ ـــا دوای درد ای ــ ـــا تنه ــ ـــه ت ــ ـــن س ــ ای

کدام	گزینه	می	تواند	مصداق	مناسب	تری	برای	بیت	»جامه	ای	کاو	نشود	غرقه	به	خون	بهر	وطن/	بدر	آن	جامه	که	ننگ	تن	و	کم	از	کفن	است«	باشد؟- 121

بــدگــوهــریــم و  ــار  ــه کـ ــنـ گـ ــا  ــ م گـــــر  ا  )1 
مستمند ــو ام  ــ ــ ت پــیــش  ــه  ــ ب ــک  ــنـ ایـ ــن  ــ م
چیست؟ بـــیـــداد  اســـت  داد  مـــرگ  گـــر  ا  )2 
نــیــســت گــــــاه  آ ــو  ــ ت ــان  ــ جـ راز  ــن  ــ ایـ از 
خــویــش ــد  ــون ــی پ و  ــوم  ــ ب و  ــر  بـ ــر  ــه ب ز   )3 
ــن دهــیــم ــشــت ــه ک ــن بـ ــر تـ ــه سـ ــر بـ ــه سـ ــم ه
ــر ــرتـ دیـ ــی  ــکـ یـ ســــــازد  زود  ــی  ــکـ یـ  )4 
کن خــرســنــد  ــه  ــتـ رفـ ــن  ــدیـ بـ را  دل  تـــو 

ــه انــــــدر خـــوریـــم ــ ــن پـــادشـــاهـــی ن ــدیـ  بـ
بــبــنــد بـــبـــنـــدی  ور  کـــشـــی،  ــر  ــ گ بـــکـــش 
 ز داد ایــــــن همــــــه داد و فریــــــاد چیســــــت؟
بدیــــــن پــــــرده انــــــدر تــــــو را راه نیســــــت
ــش ــوی خ فـــرزنـــد  و  خــــرد  کـــــودک  و   زن 
ــه دشـــمـــن دهــیــم ــی بـ ــت ــی ــه گ بِـــــهْ آیــــد کـ
ــد گـــذر ــ ــاش ــ ــر مــــــرگ ب ــ  ســــرانــــجــــام بـ
ــن ــد ک ــ ــن ــ ــردم ــ هـــمـــه گــــــوش ســــــوی خ
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ابیات	کدام	گزینه	با	یک	دیگر	تناسب	معنایی	دارند؟- 122
ـــز ـــن	گری ـــک	م ـــی	از	اش ـــی	و	می	کن ـــف(	ماهی	تنّ آب؟	ال ــر	 زیـ ــاه	 ــگ ــن وط کــنــنــد	 ــان	 ــی ــاه م نـــه	
بـــاد بـــه	 خاکـــت	 ز	 گـــر	 ذّره	ای	 َرود	 ــادب(	 ــ ــ ــته	ب ــ ــ ــن	آن	ذّره	آغش ــ ــ ــون	م ــ ــ ــه	خ ــ ــ ب
ـــه؟ ـــه	چ ـــه،	ک ـــا	را	ن ـــگ	وطنی	دارد	و	م ـــر	درت	س ـــرا؟ج(	ب ـــت	چ ـــا	نیس ـــه	م ـــت	و	ب ـــری	هس ـــگانت	نظ ـــه	س ب
من وطـــن	 فـــدای	 بـــاد	 ــن	 م ــن	 ت و	 جـــان	 آری	بـــه	فـــدای	وطنـــم	جـــان	و	تـــن	مـــند(	

مباده(	چـــو	ایـــران	نباشـــد	تـــن	مـــن	مبـــاد تـــن	 یـــک	 ــده	 ــ زن بـــر	 و	 بـــوم	 ــن	 ــدی ب

ـــودو(	چـــو	مـــرغ	خانـــه	گرفتـــم	در	ایـــن	دیار	وطـــن ـــیانه	نم ـــو	آش ـــمم	چ ـــه	چش ـــار	ب ـــن	دی ـــه	ای ک

4( ج - د - و 3( الف - ه - و  2( الف - ب - ج  1( ب - د - ه 
 بیگانه ستیزی

وابستگیبهبیگانه،ذلّتپذیریوفراموشکردنهویّتواصالترانکوهشمیکندودعوتمیکندبهخودباوری،بهخواستن،بهعّزتنفس،بهاینها.میگویدحتّی

اگرتسلطبیگانههابرکشورظاهراًفایدهایهمدارد،آنفایده،اصِلزیانوعیِنآسیباست.

کدام	گزینه	مفهوم	بیت	»خانه	ای	کاو	شود	از	دست	اجانب	آباد	/	َز	اشک	ویران	ُکنش	آن	خانه	که	بیت	الَحَزن	است«	را	در	خود	دارد؟- 123
گشـــتم توانگـــر  اشـــک  و  رخ  ســـیم  و  زر  از   )1
ــس ــک نفـ ــر و یـ ــن از مصـ ــوی پیرهـ ــت بـ 2( بفرسـ
اســت؟ گشته  خــم  ــرا  چ دانــی  ــن  وط ــام  م پیکر   )3
خبر را  شــهــر  ــردم  مـ ــن  م حـــال  ســـّر  ز  کـــرد   )4

ــن اســت ــر دل ویــــران م ــو ب ــم ت ــه گــنــج غ ــا ک ت
ــان کـــن بــیــت الــحــزن رسـ ــه ســـا ــی بـ ــ ــش ــ آرام
وطــن ــار  ــرب س ــد،  ــواه ان ــی خ ــب ــن اج مشتی  ــه  ک زان 
ــه کو ــو ب ــه ک ــه خــان ــه ب ــی رود خــان ــ ــه م ــن ک ــه م ــال ن

بلند هّمتی

عّزتنفس؛مناعتطبع؛بلندنظری؛آزاداندیشی؛درویشَمنِشی؛شرافتمندی؛آزادگی،و»آزادگی«یعنی»ارزِشوجودِیخودراحفظکردن«.اینکههراتّفاقی
بیفتد،هرچههمکهدرتنگناوفشارقراربگیری،ارزشخودتراحفظکنی.اینکهیکهدفبلـندداشـتهباشیوآنراقربانِیهیچچیزنکنی؛کهخودتراو

عقیدهاترانفروشی؛آزادهباشـی.

گر	سلسله	جنبان	شود/	مور	تواند	که	سلیمان	شود«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 124 کدام	گزینه	با	بیت	»هّمت	ا
ـــم ـــاغر کن ـــاهد و س ـــرک ش ـــه ت ـــدم ک ـــه آن رن ـــن ن 1( م
ــا ــک دارم گنج هـ ــل اشـ ــوت و لعـ ــه از یاقـ ــن کـ 2( مـ
ـــت ـــه دس ـــلطانی ب ـــج س ـــی گن ـــه دارم در گدای ـــن ک 3( م
هّمتم از  بــاد  شــرم  فــقــرم  گــردآلــود  گــرچــه   )4

کنم ــر  ــم ت ک ــا  ــاره ک ایـــن  ــن  م ــه  ک ــد  دانـ محتسب 
کـــی نظـــر در فیـــض خورشـــید  بلنـــد اختـــر کنـــم؟
کنم؟ ــرور  ــ دون پـ ــردون  ــ گ ــردش  گـ در  طــمــع  ــی  ک
کنم ــر  ت ــن  ــ دام ــد  ــی ــورش خ چشمه  آب  ــه  ب ــر  گ

گر	سلسله	جنبان	شود/	مور	تواند	که	سلیمان	شود«	با	کدام	گزینه	تناسب	ندارد؟- 125 بیت	»هّمت	ا
1( هّمــــــــت عالــــــــی ز فلــــــــک بگــــــــذرد
2( دریـــا و کـــوه در ره و مـــن خســـته و ضعیـــف
بلند هــّمــت  بـــا  کـــه  دار  ــلــنــد  ب هــّمــت   )3
4( هرکــــــه را یــــــک ذّره هّمــــــت داد دســــــت

ــذرد ــگـ بـ ــک  ــلـ مـ ز  ــت  ــ ــّم ــ ه ــه  ــ بـ مــــــرد 
ــــــم  ـــه هّمت ـــ ـــن ب ـــ ـــدد ک ـــ ـــته م ـــ ـــر پی خجس ـــ ای خض
ــواره ای ــ سـ ــردون  ــ گـ ــن  ــوس ت بـــه  روی  جـــا  هـــر 
پســــــت ذّره  زآن  را  خورشــــــید  او  کــــــرد 

گر	سلسله	جنبان	شود	/	مور	تواند	که	سلیمان	شود«،	»تقابل	معنایی«	دارد؟- 126 کدام	گزینه	با	بیت	»هّمت	ا
جــایــی ــی  ــال ع ــت  ــّم ه ــک  ــل ف زیـــر  ــد  ــرس ن  )1
ـــد ـــ ـــم ش ـــ ـــله جنبان دل ـــ ـــون سلس ـــ ـــو چ ـــ ـــف ت ـــ 2( زل
غمش بــا  دارد  ــس  ان ــود  خ خانه  در  ــر  گ ا ــور  م  )3
خویش ــر  س تـــرک  کند  ــه  ک ــد  ــوان ت ــده  ــوری ش  )4

هرکـــه جایـــی رســـد، از هّمـــت پســـت اســـت این جـــا
ــام بـــرآمـــد ــ ــی ام نـ ــ ــگ ــ ــوان ــ ــه دی ــ ــه ب ــ ــس ک ــ ب
اســت ســلیمان خوش تــر  ملــک  از  مــور  آن  خانــه 
ــد ــوان ــت ــو گـــرفـــتـــن ن ــ ــر کـــــوی ت ــ تـــــرک س

 ضرورت پیروی از راهنما در راه عشق

قباًلدربارهاینمفهومخواندی.دیدیکهراهعشق،طریقت،سیروسلوک،عرفان،راهنماییداردکهشناختناووبهرهبردنازراهنماییهایشبرایعاشقیک
ضرورتاست.آنجاخواندیکهراهنمانسبتبهخطراتودشواریهایراهبهعاشقهشدارمیدهدوهمینطوربابعضیازمهمترینواژههاییکهبهراهنما

اشارهمیکنندآشناشدی:راهنما،رهنما،رهبر،راهبر،پیر،پیرِدیر،پیرطریقت،پیرمغان،مرشدوخضر

کدام	گزینه	با	بیت	»هّمتم	بدرقه	راه	کن	ای	طایر	قدس!	/	که	دراز	است	ره	مقصد	و	من	نوسفرم«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 127
ـــاید ـــ ــ ـــد، کاری نمی گش ـــ ــ ـــیخ و مرش ـــ ــ ـــر و ش ـــ ــ 1( از پی
ــو در ره روی ــ ــ ــ ــه ت ــ ــ ــ ــد ک ــ ــ ــ ــری بای ــ ــ ــ 2( رهب
رفت ــراج  ــع م ــر  ب خــورشــیــد  ــاره   ــظّ ن از  شبنم   )3
4( ســـــالک راه خـــــدا شـــــد آن  کـــــه رهبـــــر یافتـــــه

عــالیــق از  بـــْرهـــانـــم  ــت،  ــای ــن ع از   دریـــابـــم 
شــوی ــره  ــمـ گـ َروی،  ــر  ــبـ بـــی   رهـ تـــو   ور 
ــرا؟ چ ــل  ــام ک ــد  ــرش م روی  ز  ــوشــی  ــی پ م  چــشــم 
شد گــمــراه  ــدا  خ راه  در  ــت  اس خـــودرأی  وآن  کــه 
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کدام	گزینه	با	بیت	»هّمتم	بدرقه		راه	کن	ای	طایر	قدس!	/	که	دراز	است	ره	مقصد	و	من	نوسفرم«	تناسب	معنایی	دارد؟- 128
 1( بـــی درِد طلـــب همرهـــی خضـــر وبـــال اســـت
نمی ترســـم پیـــروی  از  راهـــزن  تیـــغ  ز   )2 
 3( خضـــر ره اربـــاب طلـــب عـــزم درســـت اســـت
ــت ــوس اسـ ــارم هـ ــال رخ یـ ــم و خـ ــر قدسـ 4( طایـ

 گـــــر درِد طلـــــب هســـــت غـــــم راهنمـــــا چیســـــت؟
 کـــــه مـــــن ز راهنمـــــا پیـــــِش رو ســـــپر دارم

ــت   ــ ــا رفـ ــ ــی راهنمـ ــ ــه پـ ــ ــس کـ ــ ــد آن کـ ــ  آواره شـ
ســـــوی گلـــــزار جمالـــــش پـــــی آن دانـــــه روم

کدام	گزینه	به	مفهوم	متفاوتی	اشاره	دارد؟- 129
ــی کــو؟ ــت، خــضــر راهـ ــر ظــلــمــات اسـ ــذار ب  1( گـ
ــدس! ق ــر  ــای ط ای  ــن  ک راه  ــه   ــدرق ب هــّمــتــم   )2
ــرو را ــاند زود رهـ ــد می رسـ ــه مقصـ ــبک باری بـ 3( سـ
بــیــابــان مــرگ خــودســری  از  عــاقــبــت  ــد  ــون ش  )4

بــبــرد! مـــا  آب  مـــحـــرومـــی  ــش  ــآتـ کـ ــاد  ــبـ  مـ
ــوســفــرم ن مـــن  و  مــقــصــد  ره  ــت  ــ اس دراز   کـــه 
نمی باشد گـــران بـــاری  ــون  چ راهـــی  سنگ  را  سفر 
ــد ــا ندهنـــ ــ ــه رهنمـ ــت ارادت بـــ ــه دســـ ــان کـــ کســـ

دفرت زمانه درس سوم

هرگزدلمبرایکموبیشغمنداشت/آرینداشتغمکهغمبیشوکمنداشت: دل بستگی موجب رنج است. / بلندنظری و قناعت
دردفترزمانهفتدنامشازقلم/هرملّتیکهمردمصاحبقلمنداشت: ارزشمندی اصحاب قلم

درپیشگاهاهلِخردنیستمحترم/هرکسکهفکرجامعهرامحترمنداشت: دعوت به محترم  شمردن توده مردم
باآنکهجیبوجاممنازمالومیتهیاست/مارافراغتیستکهجمشیدجمنداشت: بلندنظری و قناعت / نکوهش دل بستگی / آسایش در قناعت است.

انصافوعدلداشتموافقبسیولی/چونفّرخیموافقثابتقدمنداشت: ستایش عدل و انصاف و گله از سستی مردم زمانه در طلب عدل و انصاف

قناعت و عّزت نفس

قانعبودن؛قانعی؛بََسندگی؛بهداشتهاندِکخوداکتفاکردنونسبتبهبیشازآنطمعنداشتن؛دقیقًامخالِفمفهوِم»طمعکاری،حرص،آزوفزونی«است.
سؤاالتاینمفهوم،معموالًمفهومبلندهّمتی،مناعتطبع،بلندنظریوحفظعّزتنفسرانیزدرخوددارند.

کدام	گزینه	با	بیت	»	با	آن	که	جیب	و	جام	من	از	مال	و	می	تهی	است/	ما	را	فراغتی	ست	که	جمشید	جم	نداشت	«	تناسب	معنایی	دارد؟		- 130
ــا داد ــج دنیـ ــه گنـ ــت بـ ــج قناعـ ــه کنـ ــر آن کـ 1( هـ
نشود کــم  ــه  ــان ــارخ ک ــن  ایـ ــق  ــ رون کــه  ــا  ــی ب  )2
دیـــدن نـــمـــی تـــوان  حـــــوادث  ــاد  ــدب ــن ت ز   )3
نکند ــا  ره حــق  کــه  دل  ای  تــو  ــوش  ک صبر  بــه   )4

ـــی( ـــی )= بهای ـــن ثمن ـــه کم تری فروخـــت یوســـف مصـــری ب
ــه فسق هــم چــو منی ب ــا  ی تــویــی  ــه زهــد هــم چــو  ب
ــا سمنی ی اســـت  بـــوده  گــلــی  ــه  ک چــمــن  ایـــن  در 
ــی ــن ــرم ــت اه ــ ــه دس ــن عـــزیـــز نــگــیــنــی بـ ــی چــن

کدام	گزینه	با	بیت	»	با	آن	که	جیب	و	جام	من	از	مال	و	می	تهی	است/	ما	را	فراغتی	ست	که	جمشید	جم	نداشت	«	تناسب	معنایی	ندارد؟		- 131
ــاز ــ ــ ــی بسـ ــ ــ ــه نانـ ــ ــ ــره بـ ــ ــ ــکم خیـ ــ ــ 1( ای شـ
2( چنـــــدان کـــــه تهـــــی می شـــــود ایـــــن پشـــــت زمیـــــن
خمیر ــردن  ــ کـ ــه  ــت ــف ت ــن  ــ آه ــت  ــ دس ــه  بـ  )3
ــــــکم ــــــر ش ــــــر ز به ــــــو خ ــــــرد هم چ ــــــرِد خ 4( م

ــت دوتــــا ــ ــدم ــ ــت بــــه خ ــشـ تــــا نـــکـــنـــی پـ
ــوز ــن ــاک ه ــ ــن شــکــم خـ ــ ــود ایـ ــشـ ــی نـ ــر مـ ــ پ
ــر ــی ام پـــیـــش  ــه  ــن ــی س ــر  ــ ب ــت  ــ دسـ از  ــهْ  ــ ــ ِ ب
ــد ــن ــه زیــــــر بــــــار ک ــ پـــشـــت نـــبـــایـــد کـ

کدام	گزینه	با	بیت	»	هرگز	دلم	برای	کم	و	بیش	غم	نداشت/	آری	نداشت	غم	که	غم	بیش	و	کم	نداشت	«	تناسب	معنایی	ندارد؟	- 132
ــت ــّن م از  ــن  ــ ک ــذر  ــ حـ بـــتْـــوانـــی  ــا  ــ ت  )1
خــویــش دیــــده  ــون  ــ خ ــه  بـ فـــــرو زن  ــان  ــ ن  )2
3( بـــــا خیـــــال او قناعـــــت می کنـــــم، مـــــن کیســـــتم
قناعت و  صــبــر  ــود  ــش ن مــیــّســر  ــه  ک را  آن   )4

ــش جــــان اســت ــاهـ ــت خــلــق کـ ــّنـ ــن مـ ــایـ کـ
وز در هیـــــــچ ســـــــفله ســـــــرکه مخـــــــواه
بــگــذرد؟ ــدوارم  ــ ــیـ ــ اّمـ دل  در  ــش  ــالـ وصـ ــا  تـ
ــر خـــدمـــت و طــاعــت ــم ــدد ک ــن ــب ب ــه  بـــایـــد کـ

کدام	گزینه	با	بیت	»	هرگز	دلم	برای	کم	و	بیش	غم	نداشت/	آری	نداشت	غم	که	غم	بیش	و	کم	نداشت	«	ارتباط	مفهومی	ندارد؟		- 133
دارم  ــرس  دســت گــونــه  ــن  ای از  قناعت  ــر  ب چــو   )1
نمود  بــســتــه  چــو  تــو  ــار  کـ ــن  ایـ از  ــیــش  ب  )2
ــد  ــرده انـ بـ ظـــاهـــر  ــه  بـ را  ــن  ــ ای راویــــــان   )3
آزاده  مــرد؟  قیمت  باشد  چــه  از  دانـــی  هیچ   )4

ــس دارم؟ ــ ــ ــتن ز پ ــ ــ ــن و از آن خویش ــ ــ ــرا از ای ــ ــ چ
آز دیـــــــــده  بـــــــــدوز  ــت  ــ ــاع ــ ــن ــ ق بــــــه 
ــد ــ ــرده ان ــ ک قـــنـــاعـــت  ــورت  ــ ــ ص آن  ــر  ــ ب ــم  ــ ه
است کـــردن  کــوتــه  ــت  دس خسیسان  خـــوان  ســر  ــر  ب

مفهوم	بیت	»هرگز	دلم	برای	کم	و	بیش	غم	نداشت	/	آری	نداشت	غم	که	غم	بیش	و	کم	نداشت«	از	چند	بیت	دریافت	می	شود؟- 134
الـــف(	ای	نفـــس	شوخ	چشـــم	مـــرو	در	قفای	نـــان
بُــَوم بََتــر	 از	ســگ	 پلنگ	هّمتــی	 ایــن	 بــا	 ب(	
ج(	خـــون	جگـــر	خـــورم	نخـــورم	نـــان	ناکســـان
دار شــرم	 ــان	و	 ــرِ	دونـ بـ ــرو	 ــان	م ــر	دو	ن ــه ب د(	
ـــاد ـــده	ب ـــم	بری ـــه	زبان ـــان؟		ک ـــان	و	ن ـــد	ن ـــا	چن ه(	ت

جانـــت	مـــده	بـــه	بـــاد	هـــوا	در	هوای	نـــان
ـــان ـــای	ن ـــدر	قف ـــگ	َدَوم	ان ـــو	س ـــپس	چ ـــن	س ـــر	زی گ
نــان ــای	 ــن آش ــوم	 ــش ن ــوم	 شـ ــان	 جـ ــون	 خـ در	
بــهــای	نــان ــی	 ــروش ف روی	 کـــآب	 اســـت	 حــیــف	
ــان ــرد	امـــیـــد	عـــطـــای	ن ــ ــآب	امـــیـــد	ب ــ ک

4( دو 3( سه   2( چهار   1( پنج  
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باتوّجهبهامکاناتمحدودمهندسیودیدوتسلّطدشمن،قبولواجرایاینطرحخیلیسختبود.بهویژهکهالزمبوددرفاصلهزمانیشبتاسپیدهدماجراواحداث

میگردید،ولیایشانبهاجرایاینطرحایمانداشتوباقاطعیّتمیگفت:»خاکریزراصبحتحویلمیدهیم.«: تحّمل کارهای دشوار با تکیه بر ایمان

اتمامخاکریزروحیّهعجیبیدربینبرادرانجهادگرورزمندهایجادکرد: رسیدن به هدف موجب تقویت روحّیه است.

اینکارشهیدساجدیراراضینمیکرد.اوپیشبینیمیکردکهباتوّجهبهتسلّطدشمنبرارتفاعاتروبهرووارتفاعاتپشت،امکانزیرآتشگرفتنبّچهها

میرفت؛بههمیندلیلمرحلهدومکارراشروعکرد.خاکریزیبهطولچندکیلومتردرپشتخاکریزاّولکهازآنبهعنوانخاکریزدوجدارهیادمیشود،

احداثنمود: عاقبت اندیشی

عاقبت انديشی

آیندهنگری؛فکرآخرعاقبتکارراکردن؛بیگداربهآبنزدن؛عالِجواقعهقبلازوقوع؛پیشگیریبهترازدرمان؛ازاینحرفهایخوب.ازمفاهیمیستکه
دردورهجوانیآدماساسًافراموششمیکندودرزمانپیریهمتازهیادشمیافتدکهبهآنتوّجهکند،»مورچه«باتوّجهبهاینکهتمامسالمشغولذخیره

غذاست،ازحرفهایهاِیاینمفهومبهشمارمیآید!

)تجربی  92(- 135 مفهوم	کّلی	همه	ابیات،	به استثنای	بیت	............	یکسان	است.		

 1( یکـــــی طفـــــل بـــــردارد از رخـــــش بنـــــد
ــود نیســـــت ــ ــدر او سـ ــ ــخن کانـ ــوی آن ســـ ــ  2( مگـ
 3( شـــــرط عقـــــل اســـــت صبـــــر تیرانـــــداز
ــرد ــان کـــ ــده بی جـــ 4( نیـــــک ســـــهل اســـــت زنـــ

ــد رســـتـــم انــــــدر کــمــنــد ــ ــه ص ــ ــد ب ــایـ ــیـ  نـ
نیست دود  جـــز  ــره  ــهـ بـ ــت  ــشـ آتـ آن   کـــز 
بـــاز ــایـــد  نـــیـ کـــمـــان  از  رفـــــت  ــو  ــ چ ــه  ــ  ک
ــرد کـ نــــتــــوان  زنـــــــده  ــاز  ــ ــ ب را  کـــشـــتـــه 

کدام	گزینه	با	عبارت	»این	کار	شهید	ساجدی	را	راضی	نمی	کرد.	او	پیش	بینی	می	کرد	که	با	توّجه	به	تسّلط	دشمن	بر	ارتفاعات	روبه	رو	و	ارتفاعات	- 136
پشت،	امکان	زیر	آتش			گرفتن	بّچه	ها	می	رفت؛	به	همین	دلیل	مرحلۀ	دوم	کار	را	شروع	کرد.	خاکریزی	به	طول	چند	کیلومتر	در	پشت	خاکریز	اّول	

که	از	آن	به	عنوان	خاکریز	دو	جداره	یاد	می	شود،	احداث	نمود.«	تناسب	معنایی	دارد؟
1( تخــــت و تــــاج و ملــــک و هســــتی جملــــه را در هــــم  شــــکن
2( دل چــــو خــــون گردیــــد، بی حاصــــل بــــود تدبیرهــــا
حریر هم چون  شو  نرم  خواهی  سینه  آن  صحبت   )3
ــــدم ــــن ق ــــت اّولی ــــر اس ــــرک س ــــه ت ــــن راه را ک 4( ای

نقــش و مهــر نیســتّی و مفلســی بــر جــان نــگار
کاش پیــش از خــون شــدن دل از تــو برمی داشــتم
ــاش ــن مب ــون جوش ــخت چ ــداری س ــکان ن ــت پی طاق
از ســــر گرفته انــــد و بــــه پایــــان همی برنــــد

کدام	گزینه	با	عبارت	»این	کار	شهید	ساجدی	را	راضی	نمی	کرد.	او	پیش	بینی	می	کرد	که	با	توّجه	به	تسّلط	دشمن	بر	ارتفاعات	روبه	رو	و	ارتفاعات	- 137
پشت،	امکان	زیر	آتش	گرفتن	بّچه	ها	می	رفت؛	به	همین	دلیل	مرحلۀ	دوم	کار	را	شروع	کرد.	خاکریزی	به	طول	چند	کیلومتر	در	پشت	خاکریز	اّول	

که	از	آن	به	عنوان	خاکریز	دو	جداره	یاد	می	شود،	احداث	نمود.«	تناسب	معنایی	دارد؟	
بردن جان  نیست  میّسر  حق  قضای  از  تدبیر  به   )1
تیر افـــکـــنـــد  ــا  ــرجـ هـ عـــشـــق  ــان  ــمـ کـ  )2
دامــــن ــش  ــکـ بـ کـــیـــدشـــان  ــش  ــ ــ ز آتـ  )3
راه هــیــچ  ــه  ب خــالصــی  ــو  ت از  نــیــابــد  دل  ــا  ت  )4

نــمــی گــیــرد را  ــی  ــان ــم آس ــالی  ــ ب ــش  ــی پ ــر  ــپ س
ســــــپــــــرداری نـــبـــاشـــد کــــــار تــدبــیــر
ــن ــرم خ ســــــوزدت  کـــه  دم  آن  از  پــیــش 
ــدی ــی رهـــبـــر آمـ ــه ــدّی و گ ــ ــه راهـــــزن شـ گـ

توّکل

نیرویفوقالعادهتوّکل؛ایمانبهقدرتیباالترازهمهقدرتها؛تکیهبهچنینقدرتیموجبآرامشوامنیّتخاطراست.کسیکهپشتیبانشخداست،ازهیچچیز
نمیترسد؛کسیکهخداهوایشراداشتهباشد،درتنگناهاومشکالتترسبهدلشراهنمیدهد.

در	کدام	گزینه	به	»مفهوم	مقابِل«	عبارت	زیر	اشاره	شده	است؟- 138
»با	توّجه	به	امکانات	محدود	مهندسی	و	دید	و	تسّلط	دشمن،	قبول	و	اجرای	این	طرح	خیلی	سخت	بود؛	به		ویژه	که	الزم	بود	در	فاصله	زمانی	
شب	تا	سپیده	دم	اجرا	و	احداث	می	گردید،	ولی	ایشان	به	اجرای	این	طرح	ایمان	داشت	و	با	قاطعّیت	می	گفت:	خاکریز	را	صبح	تحویل	می	دهیم.«

ـــز ـــاک ری ـــر خ ـــا ب ـــون م ـــاز و خ ـــفته س ـــزه را آش 1( غم
2( ای دل ار جانانْـــت خواهـــی منزل انـــدر جان مکن
مکـــن یـــاد  ســـپهر  وز  بگشـــا  دل  ز  گـــره   )3
رخ می نمایـــد  غنچـــه  از  گل  کـــه  ســـپیده دم   )4

ــازه کن تـ و خــون بــهــایــی  گــمــار  ــب  ل ــر  ب را  خــنــده 
دســـت خویـــش از دیـــن بشـــوی و تکیـــه بـــر ایمـــان مکـــن
نگشاد ــره  گـ چــنــیــن  مــهــنــدس  هــیــچ  ــکــر  ف کــه 
نـــوای بلبـــل شـــوریده در چمـــن چـــه خـــوش اســـت
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ازسیمبهسریکیُکلهُخود/زآهنبهمیانیکیکمربند: تصویر نشستن برف بر قلّه کوه

تاچشمبشرنبیندتروی/بنهفتهبهابر،چهِردلبند: مردم گریزی

تاوارهیازَدمستوران/وینمردمنحِسدیومانند،

باشیرسپهربستهپیمان/بااخترسعدکردهپیوند: پرهیز از هم نشینی با بدان / نکوهش اهل زمانه / تصویر بلندی کوه 

ایمشِتزمینبرآسمانشو/برویبنوازضربتیچند: دعوت به قیام و ظلم ستیزی

توقلِبفسردهزمینی/ازدرد،ورمنمودهیکچند: دردمندی جامعه ایران / تصویر بلندی کوه

تادردوورمفرونشیند/کافوربرآنضمادکردند: تصویر نشستن برف بر قلّه کوه

شومنفجرایدلزمانه/وانآتشخودنهفتهمپسند: دعوت به قیام و ظلم ستیزی / دعوت به سخن پردازی و بیان حقایق 

خامشمنشینسخنهمیگوی/افسردهمباش،خوشهمیخند: دعوت به قیام و ظلم ستیزی / دعوت به سخن پردازی و بیان حقایق 

پنهانمکنآتشدرونرا/زینسوختهجان،شنویکیپند: دعوت به قیام

گرآتشدلنهفتهداری/سوزدجانت،بهجانْتسوگند: سکوت در برابر ظلم، موجب رنج و آسیب است. 

برکشزسراینسپیدمعجر/بنشینبهیکیکبوداورند: دعوت به قیام و ظلم ستیزی 

بگرایچواژدهایگرزه/بخروشچوشرزهشیِرارغند: دعوت به قیام و ظلم ستیزی

بفکنزپیایناساِستزویر/بگسلزهمایننژادوپیوند: دعوت به قیام و ظلم ستیزی

برَکنزبناینبناکهباید/ازریشه،بنایظلمبرکند: دعوت به قیام و ظلم ستیزی

زینبیخرداِنسفلهبستان/داِددِلمردِمخردمند: دعوت به قیام و ظلم ستیزی

سریرُملکعطادادکردگارتورا/بهجایخویشدهدهرچهکردگاردهد: عدالت خداوندی

دردناکاستکهدردامشغالافتدشیر/یاکهمحتاجفرومایهشودمردکریم: رنج اسارت و سختی روزگار برای آزادگان / رنج آور بودن مّنت برای بلند نظران

دالخموشیچرا؟چوُخمنجوشیچرا؟/برونشدازپردهراز،توپردهپوشیچرا؟: افشاگری عشق

مردم گريزی

انزوا،گوشهگیری،گوشهنشینی؛ُعزلتگزینی؛فراریبودنازمردم.»انزوا«گاهینشانهیأسیاافسردگیست،گاهییکرفتارعارفانهاستبرایخلوتباخود

وتزکیهنَْفس)پاکیزهکردندرون(،وگاهینشانهاعتراضبهجامعهنادانودرخوابغفلتفرورفتهاست.

)تجربی 90(- 139 مفهوم	بیت	»تا	چشم	بشر	نبیندت	روی	/	بنهفته	به	ابر،	چهِر	دل	بند«	با	کدام	بیت	تناسب	بیشتری	دارد؟	

1( آزاد شــــــــــــــــوّی و برخروشــــــــــــــــی
کنی مــعــلــوم  ــه  ک بــیــن  ــرو  سـ و  ــوســن  س در   )2 
ــی آری؟ ــم ــرو گــفــت کــســی مــیــوه ای ن ــه سـ ب  )3 
خلق ــزد  نـ ــه  ب ــرزد  ــی ن ــه  ک ــن  ــزی گ ــی  ــ آزادگـ  )4

ــد ــن ب از  ــه  ــتـ ــسـ جـ دیـــــــو   مــــانــــنــــده 
ــت اس ــت  ــه دسـ ــوتـ کـ و  زبـــــــــان دراز   کـــــــآزاده 
ــد ــت ان ــی دس ــه ت آزادگــــــــان  ــه  کـ داد   جـــــواب 
ــان ــی ــان جــه روی  دیـــــدن  ــه  بـ جـــهـــان  ــک  ــل م

مفهوم	بیت	»تا	چشم	بشر	نبیندت	روی	/	بنهفته	به	ابر	چهر	دل	بند«	با	کدام	بیت	تناسب	دارد؟- 140

 1( پـــری از شـــرم تـــو از چشـــم بشـــر پنهـــان شـــد
کـــرد پنهـــان  دیـــده ام  ز  مـــرا  خورشـــیِد   )2 
می کـــرد اندیشـــه  چـــون  مـــاه  آن  خلـــق  ز   )3 
4( بگشـــت و ویـــس را ُجســـت از همـــه جـــای

ــــــــاد ــــــــر افت ــــــــک زی ــــــــام فل ــــــــو از ب ــــــــر از رشــــــــک ت  قم
ــــــــد؟ ــــــــدا ش ــــــــا پی ــــــــر از کج ــــــــه اب ــــــــن لّک  ای
می کــــــــرد پیشــــــــه  دوری  و  شــــــــکیبایّی 
ندیـــــــــــــد آن روی دل بنـــــــــــــد و دل آرای

کدام	گزینه	با	بیت	های	زیر	تناسب	معنایی	دارد؟	- 141
»تــــــــا	وارهــــــــی	از	َدم	ســــــــتوران

ــان ــم ــی ــه	پ ــت ــس ــر	ب ــه ــپ ــا	شـــیـــر	س ــ ب

ــِس	دیـــْومـــانـــنـــد ــحـ ــن	مــــــردم	نـ ــ  ویـ

ــد« ــون ــی ــا	اخـــتـــر	ســـعـــد	کــــــرده	پ ــ ب
1( بکوشــــــید و پیمــــــان مــــــا مشــــــکنید
ــوی ــ ــم شـ ــ ــتانه خـ ــ ــر راسـ ــ ــق گـ ــ ــوی حـ ــ  2( سـ
3( گـــــر فتـــــد ذّره ای از خشـــــم تـــــو بـــــر اوج ســـــپهر
4( مــرگ از صحبــت ایــن قــوم پریشــان خوش تــر

ــد ــی ــن ــرک ب بــــد  ــد  ــونـ ــیـ پـ و  ــخ  ــیـ بـ و   پــــی 
ــوی شـ ــرم  ــ ــح ــ م اخـــــتـــــران  از   وارهــــــــی 
انــــدر تب ســپــهــر  ــر  ــی ش تـــو  هــیــبــت  از   گــــردد 
ــی را ــای ــه ــن ــه ت ــوشـ ــم گـ ــدهـ بـــه جــهــانــی نـ
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کدام	گزینه	با	دو	بیت	زیر،	متناسب	نیست؟		- 142

»تـــــــــا	وارهـــــــــی	از	َدم	ســـــــــتوران

ــان ــم ــی ــه	پ ــت ــس ــر	ب ــه ــپ ــا	شـــیـــر	س ــ ب

ــِس	دیـــْومـــانـــنـــد ــحـ ــن	مــــــردم	نـ ــ  ویـ

ــد« ــون ــی ــا	اخـــتـــر	ســـعـــد	کــــــرده	پ ــ ب
ــــق ــــت خل ــــید وحش ــــت کش ــــه عزل ــــه گوش ــــرا ب  1( م
ــــو ــــود ش ــــین( خ ــــس )= هم نش ــــان جلی ــــق جه 2( از خل

ـــو زندانی ســـت پروحشـــت  ـــر ت ـــی ب ـــان از تنگ خلق  3( جه
وحشـــتگاه ایـــن  در  کـــه  مـــردم  ز  بگریزنـــد   )4

آرد بــــرون  ــی  ــن ــأم م از  ســـر  کـــه  رهـــی  ــا  ــوش خ
ــود شــو ــ ــ ــس خ ــ ــی ــ ــان ان ــیـ ــتـ ــشـ ــن وحـ ــ ــ زی
ــن داری ــق حسـ ــر ُخلـ گـ ــت ا ــتان اسـ ــه یوسفسـ وگرنـ
باشد گـــریـــزان  خــلــق  از  ــه  ک ــت  اسـ آن  از  فــتــح 

)کارشناسی ارشد 88(- 143 مفهوم	کدام	بیت	با	ابیات	دیگر	متفاوت	است؟		

1( از ایـــــن دیـــــو مـــــردم کـــــه دام و ددنـــــد
ــت ــ ــ ــادا صحبـ ــ ــ ــل مبـ ــ ــ ــردم نااهـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ 2( بـ
3( صحبـــت دنیـــا بـــه  ســـوی عاقـــل و هشـــیار
ــت ــر صحب ــالن ببُ ــی ز نااه ــت همی ترس ــر از زحم 4( گ

ــد ــدن ــان شــــو کــــه هـــم صـــحـــبـــتـــان ب ــ ــه ــ  ن
ــود ــر صــحــبــت نــــااهــــل بـ ــتـ  کــــز مـــــرگ بـ
ــت اس نــگــار  و  ــش  ــق ن ز  ــر  پـ دیـــــوار   صــحــبــت 
سیمرغ(  =( عنقا  رسته شد  عزلت  به  زبون گیران  دام  از  که 

دعوت به سخن پردازی

ضرورتسخنگفتندرموقعلزوم؛کاماًلمخالِفسکوتوخاموشیاست.بههمیندلیلهم،جانمیدهدبرایطّراحیسؤالاز»مفهوممقابِل«؛چنانکهدرادامه

میبینیآنجامیگفت:»حرفنزن«!اینجامیگوید:»بزن«!دّقتکنکهدراینمفهوم،بهطورکلّیمخاطببه»سخنگفتن«دعوتمیشود.حاالاین»سخن«

میتواندسخنازرازهاینگفته،ظلموفسادحاکمبرجامعه،شرحغمعشقیاموارددیگرباشد.

کدام	گزینه	با	بیت	»خامش	منشین،	سخن	همی	گوی	/	افسرده	مباش،	خوش	همی	خند«	تناسب	معنایی	دارد؟	- 144

ــــت ــــه گفتنی س ــــوی آن چ ــــرس و بگ ــــخن مت ــــت س 1( وق
خموش مــی بــاشــد  شــکــوه  ــان  زبـ را  ــان  ــوان ــات ن  )2
ــچ دســـت ــدا از هیـ ــه تنهایـــی صـ ــزد بـ  3( برنمی خیـ

4( بیهـــده هم نشـــین مبـــر وقـــت مـــن از ســـخن که نیســـت 

شمشــــیر روز معرکــــه زشــــت اســــت در نیــــام
ــا ــ ــاک مـ ــ ــش دود از خاشـ ــ ــه آتـ ــ ــزد بـ ــ برنمی خیـ
زود رســـــوا می شـــــود رازی کـــــه دارد محرمـــــی
ــان غرامتـــش ــر دو جهـ ــاد او هـ ــه یـ ــم بـ ــک نفسـ یـ

کدام	گزینه	با	بیت	»	دال	خموشی	چرا؟	چو	ُخم	نجوشی	چرا؟/	برون	شد	از	پرده	راز،	تو	پرده	پوشی	چرا؟«	تناسب	معنایی	دارد؟	- 145

1( تیـــــغ را گـــــردد زبـــــان ُکنـــــد از ســـــپر انداختـــــن
نشـــنیدن بدگـــو  چـــاره  بـــود  دوســـت!  ای   )2 
ــی زدن ــر خاموشـ ــب مهـ ــر لـ ــرف بـ ــام حـ  3( در مقـ
ــت ــر نیسـ ــان میّسـ ــغ زبـ ــه تیـ ــوق بـ ــان شـ 4( بیـ

ما مــغــلــوِب  ــی  ــادگ ــت اف ُز  ــود  ــی ش ــب م غــال  خــصــمِ 
ــان اســت ــ ــغ زب ــی ــر ت ــی کـــه بـــود کـــر، ســپ ــوش گ
تیــغ را زیــر ســپر در جنــگ پنهــان کــردن اســت
محیـــــط را گـــــذر از نـــــاودان میّســـــر نیســـــت

کدام	گزینه	به	»مفهوم	مقابِل«	بیت	»خامش	منشین	سخن	همی	گوی	/	افسرده	مباش	خوش	همی	خند«	اشاره	دارد؟	- 146

ــام ــ ــ ــک ع ــ ــ ــا ز رش ــ ــ ــل، اّم ــ ــ ــرم ز بلب ــ ــ 1( گویات
بگـــوی خاموشـــم  لعـــل  زآن  ســـخن  یـــک   )2 
 3( کار شـــبنم از خموشـــی ایـــن چنیـــن بـــاال گرفـــت
ــد ــاره می رفتنـ ــر کنـ ــر بـ ــل نظـ ــه اهـ ــد آن کـ 4( شـ

ــت ــ ــم آرزوس ــان ــغ ــت بــر دهــانــم و اف ــر اسـ ــه  ُم
ــوی ــگ ب ــم  ــوشـ نـ از  شــیــریــن تــر  نـــکـــتـــه ای 
ــــاش ــــوش ب ــــن خام ــــرغ چم ــــی ای م ــــرب گل می خواه ق
خــامــوش ــب  ل و  دهـــان  در  ســخــن  ــه  ــون گ هـــزار 

کدام	گزینه	به	»مفهوم	مقابِل«	بیت	»پنهان	مکن	آتش	درون	را/	زین	سوخته	جان،	شنو	یکی	پند«	اشاره	دارد؟- 147

1( پشـــت پـــا زن بـــر دو عالـــم تـــا فلک پیمـــا شـــوی
ــا ــوگان فنـ ــوی چـ ــی گـ ــاب از خودنمایـ ــد حبـ 2( شـ
ــه حـــرف ــد بـ ــه می آیـ 3( طوطـــی از خاموشـــی آیینـ
ــود ب ــن  ــاط ب دیــــده  ــار  ــب غ ــر  ــاه ظ بــیــنــش   )4

ــوی ــ ــا ش ــ ــا رعن ــ ــز ت ــ ــن برخی ــ ــا و دی ــ ــر دنی ــ  از س
ــــوی ــــدا ش ــــق ناپی ــــط عش ــــا در محی ــــن ت ــــعی ک  س
مهــــر خاموشــــی بــــه لــــب زن تــــا بــــه دل گویــــا شــــوی
ـــوی ـــا ش ـــان بین ـــه ج ـــا ب ـــر ت ـــم ظاه ـــاک زن در چش خ
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دعوت به تالش و تکاپو 

نکوهشافسردگی،پژمردگی،دلمردگی،خمودگیوبیحالیوبیتحّرکی،ودعوتبهحرکتوهیجانوجنبوجوشوسعیوکوششوتالشوتکاپو.غّصه
نخوردنوبهجایشتکانخوردن!میگویداین»ِدپرس«بازیهاراکناربگذاروتکانیبهخودتبده1!دراینمفهوممعموالًازشاعر،اینحرفهارامیشنوی:

شاعِرروانشناس:بهغمبگو:»نه«!
شاعِرروانشناستر:کودِکدرونترافّعالکن!

شاعِریّکهبزن:کافهروبیریزبههم!
شاعِرتروریست:منفجرشکن!!

شاعِرباستانیکار:پاشوبیاتوگود!
شاعِررمانتیک:پنجرههاروواکن!

شاعِرنوازنده:بفرماوسط!
شاعِربیرودرواسی:پاشوخوْدتوجمعکنبّچه!

شاعِرعاقل:افسردگیراکناربگذاروبنشینبرلبجوی،درهمینمّدتباقیماندهبرایکنکورتکاریکنکههیچوقتدیرنیستحافظا!

گر	نه	لنگی«	با	کدام	بیت	تناسب	مفهومی	دارد؟- 148 گر	نه	سنگی	/	رهوارتر	آی	ا بیت	»افسرده	مباش	ا

1( ابـــر و نباریـــدن؟ چـــه رنگ اســـت ایـــن؟ چه رنگ اســـت؟
2( کـــــس نمی فهمـــــد زبـــــان شـــــکوه خونیـــــن دالن

ــته  ــداد بسـ ــر بیـ ــنه بـ ــردی دشـ ــه مـ ــردی بـ  3( مـ
4( نشـــان مایه داری هـــای معنـــی چیســـت؟ خاموشـــی

است؟ ننگ  چه  ایــن؟  است  ننگ  چه  نبّریدن؟  و  تیغ 
ــــتم ــــن برداش ــــت از ده ــــان دس ــــم غنچه س ــــن گرفت م
بــســتــه ــاد  ــ ــری ــ ف قـــامـــت  خـــامـــشـــی هـــا   در 
بسته در  ــه  ک را  ــی  ــرای س بــاشــد  بــی گــمــان  متاعی 

)زبان 84(- 149 گر	نه	لنگی«	کدام	است؟	 گر	نه	سنگی	/	رهوارتر	آی	ا »مفهوم	مقابِل«	بیت	»افسرده	مباش	ا

زمــیــنــی فـــــســـــرده  قــــلــــِب  تـــــو   )1 
ــوی ــی گ ــم ه ســخــن  ــن  ــشــی ــن م ــش  ــامـ خـ  )2
3( شــــــــــو منفجــــــــــر ای دل زمانــــــــــه!
شو آســـمـــان  بـــر  زمـــیـــن!  ــت  ــش م ای   )4

یک چنـــــــــــــــد نمـــــــــــــــوده  ورم  درد،  از 
ــد ــن ــی خ ــم ــرده مــــبــــاش، خـــــوش ه ــ ــسـ ــ  افـ
ــســنــد ــپ م نــهــفــتــه  خــــــود  آتــــــش  وآن 
بنــــــــواز ضربتــــــــی چنــــــــد بــــــــر وی 

ظلم ستیزی

مخالفتباظلموستم؛ایستادگیدربرابرستمکاران.قباًلنمونههاییازاینمفهومرادیدی.اینجاصراحتًا»دعوتبهقیامعلیهبیدادگر«است.

کدام	گزینه	با	بیت	زیر	تناسب	معنایی	ندارد؟		- 150

بــایــد ــه	 کـ ــا	 ــن ب ــن	 ــ ای ــن	 بـ ز	 ــن	 ــرکـ ــد«»بـ ــن ــرک ب ظــلــم	 ــای	 ــنـ بـ ــه	 ــشـ ریـ از	
ــاد ــراب آب خ عــالــم  ایــن  در  ــه  ک کسی  خــوشــا   )1
ک بکـــــن 2( بیـــــخ ظلـــــم از دل خـــــود پـــــا
ــن ــ ــ ــ ــک بک ــ ــ ــ ــاغ مل ــ ــ ــ ــم ز ب ــ ــ ــ ــخ ظال ــ ــ ــ 3( بی
نبــــــَود ار در محــــــّل خــــــود  4( نیکــــــی 

ــاد ــ ــ ــای داد نه ــ ــ ــد و بن ــ ــ ــم فکن ــ ــ ــاس ظل ــ ــ اس
ــن ــشــک ــه ســـیـــاســـت ب ــ ــم بـ ــ ــال ــ  شــــــاخ ظ
بــشــکــن دیـــــن  درخــــــت  از  ــلـــم  ظـ  شـــــاخ 
ــَود ــبـ ــه بــــد نـ ــ ــ ــدش ارچـ ــ ــن ــ ــوان ــ ــم خ ــلـ ظـ

کدام	گزینه	با	بیت	»برکن	ز	بن	این	بنا	که	باید	/	از	ریشه	بنای	ظلم	برکند«	تناسب	معنایی	ندارد؟		- 151

ببـــرد نیـــرو  ُملـــک  دســـت  و  دل  از  ظلـــم   )1 
گـــر ســـوخت چـــه بـــاک؟  2(  آشـــیان مـــن بیچـــاره ا
گـــر کشـــد بـــه فلـــک ســـر بنـــای ظلـــم و ســـتم  3( ا
4( چـــه حاصـــل آن کـــه کنـــی یـــاد رنـــج مظلومـــان؟

بــبــرد نـــیـــکـــو  ــام  ــ ــ ن زمــــانــــه  ز   عـــــــادل 
کنید صـــّیـــاد  ــه  ــانـ خـ شــــدن  ویــــــران   فــکــر 
کنید ــراب  ــ خ را  ــه  ــان خ آن  کــه  ــت  اسـ  ضــــرورت 
ــوش تـــا ثــمــر ظـــالـــمـــان دهــــی بـــر بــاد ــکـ بـ

کدام	گزینه	با	بیت	»آشیان	من	بیچاره	اگر	سوخت	چه	باک؟	/	فکر	ویران	شدن	خانه	صّیاد	کنید«	تناسب	معنایی	ندارد؟		- 152

ــمــی ســت ظــال ــا  ــج ک ــر  هـ ــر  بـ ــای  ــش ــخ ــب م  )1 
ــد ــای ب کـــه  بــنــا  ایــــن  بُــــن  ز  بـــرَکـــن    )2 
ــو؟ ت ــدی  ــن ــس پ ــون  ــ چ ــم  ــل ظ ــه  ــم ه ــن  ــ ای  )3 
اســـت؟ ــن  ــؤم م ــم چـــه جـــای  ــال ظ درگــــه   )4

ــمــی ســت ــال ع بـــر  جــــور  او  بـــر  رحـــمـــت   کـــه 
بـــرکـــنـــد ــم  ــ ــل ــ ظ بــــنــــای  ریــــشــــه   از 
 دســــــت ظــــالــــم چــــــرا نـــبـــنـــدی تـــو؟
اســـت ــن  ــمـ ــاایـ نـ رود  آتـــــش  در  هـــرکـــه 

1-	»تکانی	به	خود	دادن«	کنایه	از	»جنب	و	جوش	برای	کسب	یک	لقمه	نان	حالل«	است	و	معنی	دیگری	ندارد	و	اصالً	آن	جور	وصله	ها	به	این	مفهوم	نمی	چسبند!
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روان خواین: جاسویس که االغ بود! درس پنجم

حاجی!شماهرچهدستوربدهیدبهدیدهمنّت: ضرورت فرمان برداری از مقام باال دست
االنبگوچاهبَِکنم،بگوازدیوارراستباالروم،بگوبادستهایمبرایتخاکریزبزنم،اصاًلبگوتایکماهبهمادرزنمزنگنزنم،تماماینکارهاشدنیاست،اّمابه

مننگوکهبااینپانزدهتامینیکهبرایمانمانده،دشتبهاینبزرگیرامینگذاریکنم!: نپذیرفتن حرف غیرمنطقی
دشمنعنقریباستکهتویایندشتوسیععملیّاتکند.توّکلتبهخداباشد: ضرورت توّکل

چهبساهمینپانزدهتامینهمبرایمانکاریافتاد.خداراچهدیدیبرادرمن؟ازقدیمگفتهاندکاچیبهازهیچی!شماهمینپانزدهتامینرامقابلدشمنکار
بگذارید،خداوندکریماست: ضرورت توّکل / بهره گیری از کم ترین داشته ها

درستمثلایناستکهبخواهیمبایککاسهماست،باآبیکدریاچهدوغدرستکنیم: غیرمنطقی و ناممکن بودن خواسته
ماپانزدهتامینداریموغیرازاینهمنداریموراهچارهایهمفعاًلنداریم.بایدبهتکلیفمانعملکنیم.برویدوبههروسیلهایکهشدهاینمینهاراتویدشت،

روبهرویدشمنکاربگذارید.خداوندکریماست.برویدومعّطلنکنید: ضرورت توّکل / بهره گیری از کم ترین داشته ها
بااینکهتهدلمازاینکاربینتیجهسردرنمیآورم،اّمافرمانحاجیبرایماجرانشدنینیست.چارهایندارم،بایداینکارراانجامبدهم: تسلیم شدن در برابر مقام باالدست

احمد.اینخر،خِرخوبینیست.خیلیچموشاست.منمیدانمکهکاردستمانمیدهد!ازچشمانششرارتوحیلهگریمیبارد!: ظاهر آیینه باطن است.
همینکهمیخواهیماّولینمینرابرداریم،ناگهانخرسرشراباالمیگیردوباصدایبلندشروعبهعرعرمیکند: غیر قابل پیش بینی بودن مشکلت 

اینجایکاررادیگرنخواندهبودیم: غیر قابل پیش بینی بودن مشکلت 
ایلعنتبردهانیکهبیموقعبازشود: غیر قابل پیش بینی بودن مشکلت / سنجیده گویی

بادیدنچهرههایعرقکردهوسرهایپایینافتادهمانمثلاینکهماجراراحدسزدهباشدمیگوید:بهبه!دوتاپهلواناحمد!چهقدرزودبرگشتید؟باألخره
کارخودتانراکردید؟!:ظاهر آیینه باطن است.

توّکل

توّکلبهخداوندوتکیهبهقدرتاوموجبآرامشوامنیّتاست؛کسیکهپشتیبانشخداست،ازهیچچیزنمیترسد؛کسیکهخداهوایشراداشتهباشد،در
تنگناهاومشکالتترسبهدلشراهنمیدهد.نیرویایمانوتوّکلسببمیشودکهحتّیاگرهمهشرایطواتّفاقاتبرخالفمیلآدمپیشمیرود،دلتقرص

باشدکهکسیهستکههوایترادارد.

کدام	گزینه	با	عبارت	»ما	پانزده	تا	مین	داریم	و	غیر	از	این	هم	نداریم	و	راه	چاره	ای	هم	فعالً	نداریم.	باید	به	تکلیفمان	عمل	کنیم.	بروید	و	به	هر	- 153
وسیله	ای	که	شده	این	مین	ها	را	توی	دشت،	روبه	روی	دشمن	کار	بگذارید.	خداوند	کریم	است.	بروید	و	معطّل	نکنید.«	تناسب	معنایی	دارد؟	

آز1( شــــــــــوق، کوتــــــــــاه کنــــــــــد راه دراز در  ببنــــــــــدد  مــــــــــرد  رخ  بــــــــــر 
ــد! ــ ــو بنـ ــ ــای تـ ــ ــان پـ ــ ــباب جهـ ــ ــد؟!2( ای در اسـ ــ ــ ــ ــله چن ــ ــ ــ ــن سلس ــ ــ ــ ــدن از راه بدی ــ ــ ــ مان
ــذار ــ ــازگ ــ ب ــدا  ــ خـ ــه  ــ ب را  ــود  ــ خـ ــار  ــ کـ ــار3(  کـ بــهــتــر  ایـــــن  از  نــمــی بــیــنــم  کــــه 
دانـــســـت ــوان  ــ ــت ــ ن ــو  ــ ت کـــــار  غـــایـــت  ــت4(  ــسـ ــه اســــــــرار تــــو نــــتــــوان دانـ ــ ــن ــ ُک

ابیات	کدام	گزینه	با	عبارت	»ما	پانزده	تا	مین	داریم	و	غیر	از	این	هم	نداریم	و	راه	چاره	ای	هم	فعالً	نداریم.	باید	به	تکلیفمان	عمل	کنیم.	بروید	و	به	- 154
هر	وسیله	ای	که	شده	این	مین	ها	را	توی	دشت،	روبه	روی	دشمن	کار	بگذارید.	خداوند	کریم	است.	بروید	و	معطّل	نکنید.«	تناسب	معنایی	ندارد؟	

ـــت ـــوس	اس ـــم	و	ه ـــا	غ ـــه	تکیه	ه ـــن		هم ـــف(	 ای ــتال ــت	خــــدای	بـــس	اس ــم ــه	رح ــه	گ ــکــی ت
ـــرد ـــوان	ک ـــا	نت ـــف	دوت ـــه	آن	زل ـــت	در	حلق ـــردب( دس ـــوان	ک ـــا	نت ـــاد	صب ـــو	و	ب ـــد	ت ـــر	عه ـــه	ب تکی
ـــد؟ ـــا	چن ـــباب	ت ـــر	اس ـــه	ب ـــان	تکی ـــو	دون ــاف	خـــداونـــدج( چ ــطـ ــر	الـ ــن	بـ ــل	کـ ــوّکـ تـ
فــریــادرسد( در	بـــال	یـــاری	مخـــواه	از	هیـــچ		کـــس ــدا	 خـ جــز	 نــبــَود	 کــه	 زآن	
را ــود	 خ ــرده	ام	 ــپ س ــل	 ــوّک ت ــدای	 ــاخ ن ــه	 ب نیسته	(   ــا	 دریـ مـــوج	 ز	 ــر	 خــاط ــرّدد	 ــ ت مـــرا	
ــاه	کـــرد ــاید	بـــه	جـ ــاد	نشـ کــردو( یـــک	ذّره	اعتمـ تــکــیــه	گــاه	 ــوان	 ــت ن را	 مـــوج	 ــوار	 ــ دی

4( ب ـ  ه  3( ج ـ  ه   2( ب ـ  و  1( الف ـ  د 

ظاهر، آيینه  باطن 

ازکوزههمانبرونتراودکهدراوست.ظاهرهرچیزنشاندهندهدرونآناست.از»صورت«میتوانبه»سیرت«پیبرد.مثاًلسخنوحتّینگاهمیتواندنشانه
سوزوگدازدرونیباشد.حالتچهرهانسانهممیتواندنشاندهندهحاالتدرونیاشباشد.

با	عبارت	»احمد،	این	خر،	خِر	خوبی	نیست.	خیلی	چموش	است.	من	می	دانم	که	کار	دستمان	می	دهد!	از	چشمانش	شرارت	و	حیله	گری	- 155 کدام	گزینه	

می	بارد!«	تناسب	معنایی	دارد؟
ــت اس ــت  ــ زش ارچــــه  ــه صــــورت  بـ ــد  ــرزنـ فـ  )1 
ــاش خــلــق اهلل را ــرب حــق جــویــی؟ رضــاجــو ب 2( ق
امـــور صـــالح  در  تـــو  عـــدل  ــامــت  ــق اســت ز   )3
4( ســـیرت بـــد، صـــورت نیکـــو نمی گیـــرد بـــه خـــود

ــت ــ ــ ــ ــ ــت اس ــ ــ ــ ــ ــدر نکوسرش ــ ــ ــ ــ ــم پ ــ ــ ــ ــ در چش
ــــــــا راه، آن درگاه را ــــــــاق دل ه ــــــــر از ط ــــــــت غی نیس
شـــراب ــع  ــب ط ز  بــــرون  ــرت  ــ ــط ــ ــرارت ف ــ  رود ش
می شود ــرو  ابـ چین  ــرد  ــذی پ ــورت  صـ چــون  خشم 

ٰٰ
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مفهوم	عبارت	زیر	را	در	کدام	گزینه	می	توان	یافت؟- 156
»با	دیدن	چهره	های	عرق	کرده	و	سرهای	پایین	افتاده	مان،	مثل	این	که	ماجرا	را	حدس	زده	باشد،	می	گوید:	به	به!	دو	تا	پهلوان	احمد!	چه	قدر	زود	

برگشتید!	باألخره	کار	خودتان	را	کردید؟!«
نیست ــچ  ــی ه ظـــاهـــر  ــای  ــبـ زیـ ــورت  ــ صـ  )1
ــتــد اوف گــل  بــر  ــرق  عـ تــو  ــره  ــه چ ــرم  شـ از   )2
ــکین را ــف مش ــان زل ــت پهلوان ــو مش ــردی چ ــره ک 3( گ

4( حــــــال مــــــن دور از آن جمــــــال مپــــــرس 

بـــیـــار زیــــبــــا  ســــیــــرت  بـــــــــرادر   ای 
روی ــالب  گـ ــون  چـ ــرق  عـ از  ــی  ــوی ش کــه  ــه  ــرگ  ه
کــردی پهلوان  را  ــاده ای  ــت اف فــن  و  نیرنگ  صــد  بــه 
ــرس ــ ــ ــال مپ ــ ــ ــن و ح ــ ــ ــم ببی ــ ــ ــگ و روی ــ ــ رن

مفهوم	عبارت	»با	دیدن	چهره	های	عرق	کرده	و	سرهای	پایین	افتاده	مان،	مثل	این	که	ماجرا	را	حدس	زده	باشد،	می	گوید:	به	به!	دو	تا	پهلوان	احمد!	چه	قدر	- 157

زود	برگشتید!	باألخره	کار	خودتان	را	کردید؟!«	در	همه	گزینه	ها،	به	جز	گزینه	..........	دیده	می	شود.
مـــرا کـــوزه مـــفـــروش  ــورت  ــ ص ــر  ــ ــوزه گ ــ ای ک  )1
ــــار ــــان اختی ــــن عن ــــبوی م ــــت س ــــت در دس  2( نیس
ــــات ــــی هیه ــــع کن ــــی طم ــــگالی و نیک ــــو بدس  3( ت
4( بیــــان شــــوق چــــه حاجــــت کــــه ســــوز آتــــش دل

دارد؟  روان  جـــوی  کاو  کـــس  آن  کنـــد  کوزه چـــه 
ــذور دار ــ ــد معـ ــ ــر کنـ ــ ــراوش گـ ــ ــق از دل تـ ــ  راز عشـ
ــر ــ ــر، شـ ــ ــد از شـ ــ ــراوش نمایـ ــ ــر تـ ــ ــر، خیـ ــ  ز خیـ
تـــــوان شـــــناخت ز ســـــوزی کـــــه در ســـــخن باشـــــد

ضرورت فرمان برداری

اطاعتازدستورمافوق،پیرویازامرمقامباالدست،پذیرفتنفرمانکسیکهبهاوارادتداریمیانسبتبهاووظیفهفرمانبرداریداریم.

کدام	گزینه	با	عبارت	زیر	تناسب	معنایی	دارد؟- 158
»با	این	که	ته	دلم	از	این	کار	بی	نتیجه	سر	در	نمی	آورم،	اّما	فرمان	حاجی	برایم	اجرا	نشدنی	نیست.	چاره	ای	ندارم،	باید	این	کار	را	انجام	بدهم.«

ــردن طــوع ــ گ و  ــاد  ــه ن ــد   ــای ــب ب ــول  ــب ق ــر   ــداد اســت1( سـ ــی ــه ب ــادل کــنــد ن ــم عـ ک ــه هــرچــه حــا ک
ــاز! ن و  کشّی  بــه  آدمـــی  ای  ــرو  م ــر  ب ــاک  خ بــه  ــو آدمــــی زاد است2(  ــم چــون ت ــو ه ــای ت ــاک پ ــه خ ک
بنـــدی آخـــرت  در  دل  معرفتـــی،  اهـــل  گـــر  اســت3(  ــاد  ــت آب ــن ــح م کـــه  ــا  ــی دن نـــه در خـــرابـــه 
فــریــاد مــی کــنــد  ــه  آن  ک ــری  ــگ درن نــیــک  ــو  چ اســت4(  ــاد  ــری ف ــه  ب خویشتن  ــد  ب خـــوی  دســـت  ز 

کدام	گزینه	با	عبارت	»با	این	که	ته	دلم	از	این	کار	بی	نتیجه	سر	در	نمی	آورم،	اّما	فرمان	حاجی	برایم	اجرا	نشدنی	نیست.	چاره	ای	ندارم،	باید	این	کار	را	- 159
انجام	بدهم.«	تناسب	مفهومی	دارد؟

ــا ــ ــتغفار م ــ ــه اس ــ ــت در میخان ــ ــه دل نیس ــ 1( از ت
2( ز شـــوق کعبـــه گـــو حاجـــی، بیابـــان گیـــر و زحمـــت  کـــش
ــم ــ ــ ــی آن کن ــ ــ ــه گوی ــ ــ ــش هرچ ــ ــ ــیخ گفت ــ ــ 3( ش
ــل ــم ز وصـ ــده کامـ ــوزانم بـ ــود مسـ ــراق خـ 4( در فـ

ــا ــ ــدار مـ ــ ــده بیـ ــ ــرده دارد دیـ ــ ــا در پـ ــ خواب هـ
ــس باشد ــو ب ــر کـــوی ت ــواف عــاشــقــان گـــرد س  طـ
کنم ــان  ــرمـ فـ ــان  ــ ج ــه  بـ ــی  ــای ــرم ف ــه  چـ  وان 
ــاز ــاره س چ ــدارم  ــ ن ــو  ت ــز  ج زاری ام  ــر  ب ــن  ک رحـــم 

مفهوم	عبارت	»حاجی!	شما	هر	چه	دستور	بدهید،	به	دیده	منّت.«	از	کدام	گزینه	برمی	آید؟- 160
است دل  در  مقصود  کعبه  ــه  ک بیا  صــوفــی   )1 
فرمانم مطیع  ــی  ــوی گ ــو  ت هــرچــه  چــشــم  ــه  ب  )2 
بسوخت دل  نیز  منت  چشم  آب  ــر  ب آخــر   )3 
ــود ب مـــا  بـــا  ــار  ــی ــت اخ گـــر  ا حــشــر  روز  بـــه   )4

اســت ــه  ــت ــرف گ ــان  ــاب ــی ب راه  ــرزه  ــ ه بــه  ــی  ــاج  ح
ــم ــر جــان ــاده بـ ــهـ ــو مـــّنـــت نـ  قـــبـــول امــــر تـ
نــبــود آبــــرو  درت  بـــه  ــرا  ــ م ــود  ــ خ کـــه  گــیــرم 
ــن ــ ــار از مـ ــ ــما و یـ ــ ــه در او از شـ ــ ــت و هرچـ ــ بهشـ

سنجیده گويی

پروردهگویی،کمگوییوگزیدهگوییوایجاز.ازآنمفاهیمپدرانهاست.هیگفتهمیشود،هیشنیدهنمیشود؛گفتهمیشود،شنیدهنمیشود؛میگوید:اینقدر

حرفنزن؛یکُخردههمزبانبهکامبگیرآخر!بگذارنفستجابیاید.خودمانیاش:»حرِفزیادینزن«؛ادیبانهاش:»فضیلتخاموشی«و»ترجیحخاموشی

بربیهودهگویی«!بههمهاینهادریکبیانکلّی»خاموشی«گفتهمیشود؛یعنیخاموشی)بهمعنیسکوتمطلق(راگاهیباسنجیدهگویی)بهمعنیبجاحرف

زدن(یکساندرنظرگرفتهاند.

کدام	گزینه	با	عبارت	»لعنت	بر	دهانی	که	بی	موقع	باز	شود.«	متناسب	نیست؟- 161

ذوفـــنـــون ای  ــن  ــخ س ــن  ــ ای ــی  ــدانـ نـ ــو  تـ  )1
2( بســــــیج ســــــخن  گفتــــــن آن گاه کــــــن
ــالف ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــینان ز کرامـ ــ ــ ــا خرابات نشـ ــ ــ 3( بـ
ــش ــ ــ ــی ز پیـ ــ ــ ــا نبینـ ــ ــ ــخن تـ ــ ــ ــال سـ ــ ــ 4( مجـ

اســت ــر  ــگ دی ــی  ــان ــک م از  رمـــز  ایـــن   زان  کـــه 
ســخــن گـــیـــرد  کـــــار  در  ــه  ــ ک دانــــــی  ــه  ــ  ک
دارد ــی  مــکــان نــکــتــه  هــر  و  ــی  ــت وق ســخــن   هــر 
ــش ــوی ــن مــبــر قــــدر خ ــت ــف بـــه بـــیـــهـــوده گ
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غیر   قابل پیش بینی بودن مشکالت

روبهروشدنبادشواریهایپیشبینینشده.پیشمیآیدکهحینانجامکاریبامشکلیمواجهمیشویکهاصاًلفکرشراهمنمیکردی!قرارنبودپیشبیاید.
آنهماینطور،اینوقت،اینجا،یکدفعه،بیمقّدمه.بیخبر.بیشترماترجیحمیدهیمدرچنینمواقعیبهجایتمرکزوچارهاندیشیوپیداکردنراهحل،بزنیم

تویسرخودمانوبهزمینوزمانبدوبیراهبگوییم!
دراینمفهوممعموالًبهآیندهنگرینکردنوغفلتازمشکالتاحتمالیدرآینده،اشارهمیشود؛بهاینکه»نمیدانستم،نفهمیدم،غفلتکردم...«واینها.

کدام	گزینه	به	مفهوم	عبارت	»همین	که	می	خواهیم	اّولین	مین	را	برداریم،	ناگهان	خر	سرش	را	باال	می	گیرد	و	با	صدای	بلند	شروع	به	عرعر	می	کند.«	اشاره	دارد؟- 162
عشق آســتــانــه  ــر  ب ــادی  ــه ن پـــای  ــه  ک همین   )1 
ــی ــ راه ــزم  ــ عـ ــردم  ــ ــ ک ــوده  ــ ــال آس ــ ــی ــ خ  )2 
تو ســمــن  ــون  چـ رخ  ــازه  ــ ت ــل  گ ــک  رشـ ای   )3

ــز  ــ ــ ــ ــی گری ــ ــ ــ ــا توان ــ ــ ــ ــر ت ــ ــ ــ ــش خط ــ ــ ــ 4( ز پی

ــه دســـت از جــهــان فــروشــویــی ــه دســـت بـــاش ک  ب
ــی ــاه ــم کــــه مـــی افـــتـــم بــــه  چ ــتـ ــسـ ــدانـ  نـ
تو ــن  ــم چ ــرو  ــ س ــو  چـ ــّد  ــ ق از  ــل  ــج خ  عـــرعـــر 
ــا پــنــجــه تــیــز ــضـ ــن بــــا قـ ــکـ ــن مـ ــکـ ــیـ ولـ

مفهوم	»غافل	گیری	و	قابل	پیش	بینی	نبودن	مشکالت«	که	در	عبارت	»این	جای	کار	را	دیگر	نخوانده	بودیم.«	به	آن	اشاره	شده،	از	کدام	گزینه	دریافت	نمی شود؟- 163
می نمود شیرین  سخت  کــارم  آغــاز  ــان  ز آســم  )1 
نیاز بــزم  در  ــه  ک غــافــل  و  ــردم  کـ مصّفا  دل   )2 
مــنــزل ــه  بـ ــا  تـ ــی  ــق ــی رف ــم  ــت ــف گ دل  ــه  بـ  )3 
نــخــوانــدم عــمــر  ــت  ــذش گ غفلت  ــه  ب آن چـــه   )4

ــاب داشــت ــر ن ــوده زه  کــی گــمــان بـــردم کــه شــهــدآل
است ــوده  بـ خــودبــیــن  کــار  گشتن  آیینه   صــاحــب 
ــق نـــیـــمـــه راهـــی ــ ــیـ ــ ــم رفـ ــ ــت ــ ــس ــ ــدان ــ  ن
ــت ــرام غ ــه  بـ خــــدا  از  ــم  ــواهـ خـ دگــــر  ــر  ــم ع

ضرورت تالش، صرف نظر از نتیجه

اینکههمهداشتههایترا-هرچههمناچیزباشد-بهکاربگیریوبرایرسیدنبهچیزیکهمیخواهیتالشکنی،صرفنظرازاینکهبهآنمیرسییانه.
مهمتالشاستونهنتیجه.اصل،ایناست.

در	کدام	گزینه	به	مفهوم	عبارت	»چه	بسا	همین	پانزده	تا	مین	هم	برایمان	کاری	افتاد.	خدا	را	چه	دیدی	برادر	من؟	از	قدیم	گفته	اند	کاچی	به	از	- 164
هیچی!	شما	همین	پانزده	تا	مین	را	مقابل	دشمن	کار	بگذارید؛	خداوند	کریم	است.«	اشاره	شده	است؟

ــی ــ ــ ــته نشناس ــ ــ ــی ز رش ــ ــ ــه کاچ ــ ــ ــو ک ــ ــ 1( ت
بکنیم ـــاری  کـ کـــه  ــد  ــی ده ــم ن دســـت  گـــر   )2 
ــاه ــاه گ گ ــیــن  ــاز مــی ب ب را  ــان  ــادگ ــت ــاراف ک ــار  کـ  )3
ــد ــ ــه از دور می کنـ ــ ــز کـ ــ ــگاه عجـ ــ ــر از نـ ــ 4( غیـ

دیــــــــو نیــــــــز از فرشــــــــته نشناســــــــی
ــم؟ ــی بزنیـــ ــت و پایـــ ــه دســـ ــ ــم از آن کـ ــر کـــ ــ آخـ
است ــاده  ــت اف ــار  ک ز  ــاو  ک را  ــاده ای  ــت ــار اف ک خــاصــه 
دیــده ای؟ مســکین چــه  ز »صائــب«  ای ســنگ دل 

انتظار غیر منطقی

نکوهشانتظارغیرواقعیوناممکنبودِنخواسته.زیرسوالبردنکاریکهانجامآنغیرممکناست.دردلاینمفهوم،بهنوعی،دعوتبهخردورزیواندیشیدنهمهست.

مفهوم	عبارت	»درست	مثل	این	است	که	بخواهیم	با	یک	کاسه	ماست،	با	آب	یک	دریاچه	دوغ	درست	کنیم.«	در	کدام	گزینه	دیده	می	شود؟- 165
 1( از قناعـــــت دســـــتگاه شـــــکر می گـــــردد وســـــیع
ـــــم شـــــد ـــــه اشـــــکم گ ـــــه دریاچ ـــــواب ب  2( کشـــــتی خ
ـــــه ای ـــــون ن ـــــت چ ـــــی در محّب ـــــتی می نمای ـــــو مس  3( ور ت
ـــــاختن ـــــان س ـــــوزه پنه ـــــر را در ک ـــــن بح ـــــت ممک 4( نیس

کاســـــه گـــــردون پـــــر از نعمـــــت ز چشـــــم ســـــیر ماســـــت
تـــــو بـــــه چشـــــمم کـــــه نشـــــینی دل دریـــــا داری
نیست مست  او  خــورد  دوغ  و  خــورد  دوغ  گوید  عشق 
عاقـــــالن را در دل اســـــرار الهـــــی ره نیافـــــت

ین انمه / کارگاه منت پژوهی درس شمش

بشنوایننیچونشکایتمیکند/ازجداییهاحکایتمیکند: گدازندگی غم هجران 
کزنیستانتامراببریدهاند/درنفیرممردوزننالیدهاند: عشق به خداوند در سرشت همه موجودات است. / گدازندگی غم هجران

سینهخواهمَشرحهَشرحهازفِراق/تابگویمشرِحدرِداشتیاق: حال عاشق را تنها عاشق درک می کند.
هرکسیکاودورماندازاصِلخویش/بازجویدروزگاِروصِلخویش: بازگشت به اصل

»ُکّلشیٍءیرجُعالیاصلِِه«)هرچیزیسرانجامبهاصلخودبازمیگردد.(: بازگشت به اصل
منبههرجمعیّتیناالنشدم/جفِتبدحاالنوخوشحاالنشدم: انعطاف پذیری عارف / جست و جوی نشانه های معشوق میان قشرهای گوناگون 

خودشدیارمن/ازدرونمننُجستاَسراِرمن: شناخت هرکس به اندازه ظرفّیت اوست. هرکسیازظِنّ
منازنالهمندورنیست/لیکچشموگوشراآننورنیست: سخن، معّرف راز درون است / ناتوانی حواس مادی از درک معنویّات  سِرّ

تنزجانوجانزتنمستورنیست/لیککسرادیِدجاندستورنیست: ظاهر آیینه باطن است. / هر کسی لیاقت و ظرفّیت درک عشق را ندارد.
آتشاستاینبانِگنایونیستباد/هرکهاینآتشندارد،نیستباد: سوز عشق / هرکه عاشق نیست، الهی بمیرد!

آتِشعشقاستکاندرنیفتاد/جوشِشعشقاستکاندرمیفتاد: سوز عشق / عامل هر حرکتی در جهان، عشق است.
نی،حریِفهرکهازیاریبُرید/پردههایشپردههاِیمادرید: همراهی نی با عاشق هجران کشیده / افشاگری عشق / نی بیان کننده راز عشق است.

همچونیزهرّیوتریاقیکهدید؟/همچونیدمسازومشتاقیکهدید؟: عشق، هم »درد« و هم »درمان« / جمع شدن مفاهیم متضاد در عشق
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نیحدیِثراِهپُرخونمیکند/قّصههاِیعشِقمجنونمیکند: دشواری های راه عشق / نی، بیانگر حال عاشق است.
َمحرِماینهوشجزبیهوشنیست/مرزبانرامشتریجزگوشنیست: رازداری عاشقانه / تنها عاشق محرم راز عشق است.

درَغِمماروزهابیگاهشد/روزهاباسوزهاهمراهشد: سپری شدن عمر در راه عشق / گدازندگی غم هجران
روزهاگررفت،گورو،باکنیست/توبمان،ایآنکهچونتوپاکنیست: عاشق تنها به معشوق نیازمند است.

هرکهجزماهی،زآبشسیرشد/هرکهبیروزیاست،روزشدیرشد: تنها عاشق حقیقی ارزش معشوق را درک می کند. / پایان ناپذیری اشتیاق عاشق حقیقی / 
ملل آور بودن زندگی بی عشق

درنیابدحاِلپختههیچخام/پسسخنکوتاهباید،والّسالم: حال عاشق را تنها عاشق درک می کند. / توصیه به خاموشی
چهنیکوگفتباجمشیددستور/کهباناداننهشیونبادنهسور: پرهیز از هم نشینی با بدان

مکراومعکوساوسرزیرشد/روزگارشبردوروزشدیرشد: هر چه بکاری همان را درو می کنی. / از ماست که بر ماست. 
بیگاهشدبیگاهشد،خورشیداندرچاهشد/خورشیِدجانعاشقاندرخلوتاهللاشد: خلوت عاشق با معشوق حقیقی
عشقچونآیدبردهوشدلفرزانهرا/دزددانامیکشداّولچراغخانهرا: تقابل عشق و عقل / غلبه عشق بر عقل

دررهعشقنشدکسبهیقینمحرمراز/هرکسیبرحسبفکرگمانیدارد: هیچ کس محرم راز عشق نیست.
زمانهگربزندآتشمبهخرمنعمر/بگوبسوزکهبرمنبهبرگکاهینیست: پاک بازی عاشقانه

مستمعصاحبسخنرابرسرکارآورد/غنچهخاموش،بلبلرابهفریادآورد: مخاطب شایسته عامل انگیزه و اشتیاق سخن گوست.
شانهمیآیدبهکارزلفدرآشفتگی/آشنایانرادرایّامپریشانیبپرس: ضرورت توّجه و دل جویی در هنگام پریشانی

عشقبریکفرشبنشاندگداوشاهرا/سیل،یکسانمیکندپستوبلندراهرا: بی اعتباری ظواهر و جایگاه های دنیوی در وادی عشق

غم هجران

اشارهبهرنجدوریازمعشوق؛جدایی؛هجران؛فراق؛غمفراقدردناکتریناتّفاقدرراهعاشقیاستوایناستکهپیوستهوهموارهوهمیشهومداموهرلحظه
روحعاشقرامیخوردوجگرشرامیسوزاند.همهدشواریهایراهعشقدردورانفراقپیشمیآیندوزمینهسازاینبالهااصاًلهمیندوریازمعشوقاست.

معشوقکهباشد،کجاعاشقاینطورگرفتاررنجوبالباقیمیماند؟

همه	گزینه	های	زیر،	به جز	گزینه	..........	با	بیت	»کز	نیستان	تا	مرا	ببریده	اند	/	در	نفیرم	مرد	و	زن	نالیده	اند«	ارتباط	مفهومی	دارد.- 166
1( ز تــــاب آتــــش دوری شــــدم غــــرق عــــرق چــــون گل
ــت ــ ــ ــر بگداخ ــ ــ ــطه دوری دلب ــ ــ ــم از واس ــ ــ 2( تن
می سوخت ــجــران  ه ــاب  ت ز  ــم  دل ــه  ک دیــشــب   )3 
نیست حــجــاب  ــازل  ــن م بُــعــد  عــشــق،  راه  در   )4

ــم ــ ــیمی زآن عرق چین ــ ــبگیری نس ــ ــاد ش ــ ــار ای ب ــ بی
ــوخت ــ ــه بسـ ــ ــر رخ جانانـ ــ ــش مهـ ــ ــم از آتـ ــ جانـ
مــی ســوخــت گـــریـــان  دیــــده  در  ــه  ــم ه ــم  ــک  اش
ــال وصـ مــانــع  بــــَود  ــه  کـ ــر  ــب م گــمــان  دوری 

تأثیر سوز عشق

اثرگذاریعشقازمفاهیمدامنهداروگستردهاستونمونههاومصداقهاوزیرمجموعههایمختلفدارد.چیزیکهاینجاموردتوّجهاست،تأثیرعشقدر
برآوردنفریادونالهوزاریعاشقاناست.

)زبان  93(- 167 بیت	»کز	نیستان	تا	مرا	ببریده	اند	/	در	نفیرم	مرد	و	زن	نالیده	اند«	با	کدام	بیت	ارتباط	مفهومی	دارد؟	
1( نظـــر ز چـــاره بیمـــار خـــود مپـــوش خـــدا را
2( گشـــاده چهره بیـــا در حضـــور خـــازن جّنـــت
3( مریـــض عشـــق تـــو را جـــان بـــه لـــب رســـیده و ترســـم
نشسته که  خسته ای  قلب  هر  به  عشق  خدنگ   )4

چنینش؟ ــو  ت کــــرده ای  ــه  ک را  دلـــی  ــم  ــری ب کــجــا 
برینـــش بـــر کســـی نگشـــاید در بهشـــت  کـــه 
بازپســـینش نـــگاه  نیفتـــد  تـــو  رخ  بـــر  کـــه 
حزینش نــالــه هــای  ز  ــد  ــال ــن ب ــگ  ــن س نــهــاد 

حال عاشق را تنها عاشق درک می کند.

میگویدتاکسیعاشقیراتجربهنکردهباشدوخودشایندردرانکشیدهوتلخیوشیرینیاشرانچشیدهباشد،حالواحوالعاشقرانمیفهمد.همصحبتیبا
کسیکهعشقوعاشقیسرشنمیشود،فقطباعثعذابعاشقاست.دربعضیبیتهاازچنینکسیباعنوان»خام«نامبردهشده،دربرابِر»پخته«کههمانعاشق
باشد؛میتواندنصیحتگوومالمتگرباشد؛میتواندیکزاهدریاکارباشد؛وماننداینها. بهطورکلّیـ باشد.این»خام«میتوانداشارهبههرانسانبیخبرازعشقـ

)تجربی 98(- 168 مفهوِم	کدام	بیت	با	ابیات	دیگر	متفاوت	است؟	
اســت گــشــتــن  ــی  ــان ف ــشــوق  ــع م در  ــشــق  ع  )1
ــد ــی دان م کــســی  عــشــق  ســوخــتــۀ  دل  ــال  حـ  )2
مــی دانــد ــا  پـ آبــلــه  راهـــــــروان  ــا  مـ ــال  ــ ح  )3
نفس راحــت  در  تــو  کــه  نگویم  تــو  بــا  دل  غــم   )4

اســت ــن  ــت ــش گ ــی  ــانـ ــدگـ زنـ را  او  مـــــردن 
زد ــم  ــره م ــوض  عـ در  را  ــو  ت داغ  دل  ــه  ب ــه  ک
است ــاده  ــت اف روان  ــگ  ری در  سوخته  نفس  ــه  ک
المند در  ــان  ــگ ســوخــت ــر  جــگ کـــه  نــشــنــاســی 

)تجربی 97(- 169 مفهوم	کّلی	همۀ	ابیات	یکسان	است؛	به	جز ............ .  
نبریم ــف  ــوس ی ــداری  ــریـ خـ ــام  نـ ــر  دگـ مـــا   )1
عمر همه  در  نشد  گــرفــتــار  ــه  ک زورمـــنـــدی   )2
ــت دوس ــا  ب دیــبــا  اطــلــس  خــوابــگــه  در  خفته   )3
ریش دل  دوای  جست  ــوان  ــت ن طبیبی  از   )4

ــش ــدارانـ ــریـ ــد خـ ــان انـ ــهـ ــزان جـ ــ ــزی ــ کـــه ع
ــش ــاران ــت ــرف گ احـــــوال  از  بــاشــد  ــر  ــب خ ــه  چـ
ــش ــدارانـ ــیـ بـ دیــــــدۀ  از  گـــهـــی  آ نـــبـــود 
ــش ــاران ــم ــی ب عـــّلـــت  از  ــر  ــب خ ــد  ــاش ــب ن ــه  کـ
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)اختصاصی انسانی 97(- 170 بیت	زیر	با	کدام	بیت	قرابت	مفهومی	دارد؟		
مســـکین »حافظ«	 دل	 ســـوز	 مجلســـیان	 »ای	
1( شـــمعی که به ســـویش من جان ســـوخته از شوق
2( هیچ کس را بـــر من از یاران مجلس دل نســـوخت
3( شـــمع، خود ســـوزِ دل خویش نهان داشـــت ولی
4( شـــمع مســـکین نه که ســـوزنده و ســـرکش باشد

از	شـــمع	بپرســـید	که	در	ســـوز	و	گداز	اســـت«
پروانه صفـــت بـــاز کنـــم بـــال و پـــر این جاســـت
شـــمع را بینـــم که اشـــکش مـــی رود بـــر روی زرد
می کـــرد رســـوا  دل ســـوخته  و  می آمـــد  اشـــک 
قســـمت ایـــن بـــود کـــه پروانـــه در آتش باشـــد

)ریاضی 87(- 171 بیت	»در	نیابد	حال	پخته	هیچ	خام	/	پس	سخن	کوتاه	باید،	والّسالم«	با	کدام	بیت	ارتباط	معنایی	ندارد؟	
اغــیــار ــرِ  بـ نــگــویــد  ــار  یـ 1( »ســـعـــدی« ســخــن 
خویش ــش  ُدردی ک به  خوش گفت  چه  میخانه  پیر   )2
بــســوزد ــه ای  ــخــت ــاپ ن دوزخ  داغ  ــه  ب ــردا  ــ ف  )3
ماست ــوز  س از  بی خبر  نرفت  ــش  آت در  هرکه   )4

ــه بـــه خــامــی ــّص ــز نـــبـــَرد ســوخــتــه ای ق ــرگ ه
چند ــی  ــام خ ــا  ب ســوخــتــه  دل  ــال  حـ مــگــو  ــه  ک
خامی نــبُــرد  وی  از  ــق،  ــش ع ــش  آتـ ــامـــروز  کـ
خام ســـودای  پختن  چیست  ــه  ک دانـــد  سوخته 

)خارج از کشور 96(- 172 مفهوِم	کلّی	کدام	بیت،	با	سایر	ابیات	متفاوت	است؟	
زیبایــــــی مجموعــــــه  دالرایــــــت  روی  ای   )1
لیکن می رسد،  گوشش  به  فریادم  که  همی  دانــم   )2
نباشد ــاز  ب خمار  و  خــواب  ز  دیــده  کــه  را  تــو   )3
گـــر درد عشـــق پـــای نـــداری گریـــز 4( گفتـــی ا

مجمـــوع چـــه غـــم دارد از مـــن کـــه پریشـــانم؟
چـــه غـــم آســـوده خاطر را ز حـــال ناشـــکیبایی
ــی؟ دان چــه  نشسته  سحر  ــا  ت شــب  ــِن  م ــِت  ــاض ری
ــو کــمــنــدم کشی؟ ــا ت ــم گــریــخــت ت ــوان ــت چـــون ب

)هنر  95(- 173 مفهوم	بیت	»درنیابد	حال	پخته	هیچ	خام	/	پس	سخن	کوتاه	باید	والّسالم«	،	با	کدام	بیت	تناسب	دارد؟	
تــو ــن  ــکـ ــیـ ولـ ــن  ــخـ سـ گــفــتــی  خـــــام   )1
2( فـــــردا بـــــه داغ دوزخ، ناپختـــــه ای بســـــوزد
3( افســـوس خلـــق می شـــنوم در قفـــای خویـــش
4( از عشـــق تـــو زاهـــد را دم گـــرم نخواهـــد شـــد

ــه چـــــون بـــگـــویـــی خـــام ــت ــخ ــی پ ــت ــس ــی ن
خامی ــرد  ــب ن وی  از  ــق،  ــش ع ــش  آتـ ــروز  ــامـ کـ
شد ــام  خ ــودای  سـ ســر  در  ــه  ک بین  پخته  کــایــن 
ــد خــامــی ــرس ــز ن ــرگ ــدان آتـــش ه ــ ــرا کـــه ب ــ زی

)انسانی93(- 174 مفهوم	کدام	بیت	با	سایر	ابیات	تفاوت	دارد؟		
خــام هــیــچ  ــه  ــت ــخ پ حــــال  ــد  ــابـ ــیـ در نـ  )1
بــی خــوابــی و  ــراغ  ــ ــ چ دود  ــه  ــ ب ــن  ــ ت  )2
ــد ــی دان م ــســی  ک عــشــق  ــه  ــت ــوخ دل س ــال  حـ  )3
4( مگـــــــــر نشـــــــــنیدی از گیتی شناســـــــــان

ــالم ــ ــّس ــ ــاه بـــایـــد وال ــ ــوت ــ ــس ســـخـــن ک ــ پ
ــی؟ ــ ــاب ــ ــا ی ــ ــج ــ ــر ک ــ ــن ــ ــادی ه ــ ــهـ ــ ــنـ ــ نـ
زد مرهـــم  عـــوض  در  را  تـــو  داغ  دل  بـــه  کـــه 
ــان؟ ــ ــاره جـــنـــگ آسـ ــ ــظ ــ ــر ن ــ ــد ب ــاشـ ــه بـ ــ ک

)خارج از کشور 91(- 175 مفهوم	کدام	بیت	با	سایر	ابیات	متفاوت	است؟ 
خــام هــیــچ  ــه  ــت ــخ پ حــــال  ــد  ــابـ ــیـ درنـ  )1
ـــک ـــفق، لی ـــت و مش ـــیحادم اس ـــق مس ـــب عش 2( طبی
گفت نتوان  که  ــزن  م دم  ــدی  رن از  ــد  زاه پیش   )3
4( راز درون پـــــرده ز رنـــــدان مســـــت پُـــــرس

ــن کــــوتــــاه بـــایـــد والــــّســــالم ــخـ پــــس سـ
چـــــو درد در تـــــو نبینـــــد کـــــه را دوا بکنـــــد
پــنــهــانــی درد  ــال  ــ ح نـــامـــحـــرم  ــب  ــی ــب ط ــا   بـ
ــام را ــق ــی م ــال ــد ع ــ ــســت زاهـ ــی ــال ن ــ کـــایـــن ح

)انسانی 90(- 176 مفهوم	همه	ابیات،	به استثنای	بیت	..........	با	یک	دیگر	تناسب	دارد.	
خــام هــیــچ  ــه  ــت ــخ پ حــــال  ــد  ــابـ ــیـ در نـ  )1 
خامی ــود  شـ پخته  ــا  ت ــد  ــای ب ســفــر  بــســیــار   )2

3( بـــــا نیم پختـــــگان نتـــــوان گفـــــت ســـــوز عشـــــق 
خویش  ــش  ُدردی ک به  گفت  خوش  چه  میخانه  پیر   )4

ــالم ــ ــّس ــ ــد، وال ــ ــای ــ ــاه ب ــ ــوت ــ ــس ســـخـــن ک ــ  پ
ــد جــامــی ــش ــک ــا درن  صــوفــی نــشــود صــافــی تـ
ــود ب ــر  ــب ــی خ ب ــان  ــگ ــت ــوخ س ــذاب  ــ عـ از  ــام  ــ  خ
چند ــی  ــام خ بـــا  ــه  ســوخــت دل  حـــال  ــو  ــگ م کـــه 

)ریاضی 87( - 177 بیت	»در	نیابد	حال	پخته	هیچ	خام	/	پس	سخن	کوتاه	باید،	والّسالم«	با	کدام	بیت	ارتباط	معنایی	ندارد؟	
اغــیــار ــرِ  بـ ــگــویــد  ن ــار  یـ  1( »ســـعـــدی« ســخــن 

خویش  ــش  ُدردی ک به  خوش گفت  چه  میخانه  پیر   )2 
بــســوزد ــه ای  ــخــت ــاپ ن دوزخ  داغ  ــه  ب ــردا  ــ ف  )3
4( هرکـــه در آتـــش نرفـــت بی خبـــر از ســـوز ماســـت

ــه خــامــی ــَرد ســـوخـــتـــه ای قــّصــه بـ ــبـ  هــرگــز نـ
چند ــی  ــام خ بـــا  ــه  ســوخــت دل  حـــال  ــگــو  م  کـــه 
خــامــی نـــبُـــرد  وی  از  ــق،  ــش ع آتـــش  ــروز  ــامـ کـ
ــام ــودای خـ ــه چیســـت پختـــن سـ ــد کـ ــوخته دانـ سـ

)تجربی 87( - 178 مفهوم	بیت	»در	نیابد	حال	پخته	هیچ	خام	/	پس	سخن	کوتاه	باید،	والّسالم«	در	کدام	گزینه	وجود	ندارد؟	
عـــود ــوی  ــ بـ بـــرنـــیـــایـــد  ــوزد  ــ ــس ــ ن ــا  ــ ت  )1
ــــــش ــــــو آت ــــــت چ ــــــن از سوختگی هاس ــــــاد م 2( فری
ــی ــ ــوز نهانـ ــ ــن سـ ــ ــم در ایـ ــ ــه بپختیـ ــ 3( دردا کـ
گرفت خلق  در  ــه  ک زیــن گــونــه  ــو  ت روی  ــش  آت  )4

نیست ــام  ــ خ ــا  بـ ــن  ــخ کـــایـــن س ــد  ــ دانـ ــه  ــخــت  پ
و خــروشــم ــوش  ــَود جـ ــب ن ــی  ــام ز خ ــاده  ــ ب ــون  چـ
ــت ــام اسـ ــه خـ ــت کـ ــا نیسـ ــش مـ ــر از آتـ وآن را خبـ
ـــت ـــب اس ـــی عج ـــه خام ـــت ک ـــوختگی نیس ـــب از س عج
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کدام	گزینه	با	بیت	»سینه	خواهم	شرحه	شرحه	از	فراق	/	تا	بگویم	شرح	درد	اشتیاق«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 179

دارد ــر  ــب خ ــســی  ک نــیــمــه شــبــانــه  ســـوز  ز   )1
2( حدیــث عشــق ندانــد کســی کــه در همــه عمــر
 3( چنــدت کنــم حکایــت؟ شــرح این قــدر کفایــت
4( بــا تــو صــد ســال زبــان قلــم ار شــرح دهــد

تـــا ســحــر دارد ــی زنــــده  ــب  کـــه چـــون چــــراغ ش
را ســـرایـــی  در  ــد  ــاشـ بـ ــه  ــت ــوف ــک ن ســـر   بـــه 
غــمــگــســاران بـــه  ااّل  ــت  ــف گ نــمــی تــوان  ــی  ــاق  ب
ــرد ــان نــتــوان ک ــی ب ــّمـــه ای از غــم عــشــق تــو  شـ

کدام	گزینه	با	بیت	»سینه	خواهم	شرحه	شرحه	از	فراق	/	تا	بگویم	شرح	درد	اشتیاق«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 180

1( بــه زخم خــورده حکایــت کنــم ز دســت جراحــت
2(  چـــــه غـــــم از ســـــیل حـــــوادث دل دریـــــا دارد؟
ــا؟ دان مــردم  گوید  چــه  را  عاشق  مــالمــت گــوی   )3
ــد؟ ــن نیســت چــه دان ــم م ــه غمــی چــون غ 4( آن را ک

بخروشم ــن  م ــو  چ کــنــد  ــت  ــالم م تـــن درســـت  ــه   ک
ــی طـــوفـــانـــی ما ــت ــش ــد ک ــن ــک ــل ن ــاحـ  یــــاد سـ
ساحل ــر  ب خفته  ــد  ــدان ن ــا  دریـ در  غــرقــه  ــال  ح ــه   ک
ــد ــذران ــی گ کـــز شـــوق تــــو ام دیــــده چـــه شـــب م

بیت	»درنیابد	حال	پخته	هیچ	خام	/	پس	سخن	کوتاه	باید،	والّسالم«	با	کدام	گروه	از	ابیات،	تناسب	مفهومی	دارد؟ - 181

الف(	 زآشفتـــــــگّی	حــــــــال	مـــــــن	آگاه	کی	شـــــــود؟	
ب( نـــوای	گـــرم	نـــی	از	فیـــض	آتشین	نفسی	ســـت	
ج( زاهـــد	خـــام	کـــه	انـــکار	مـــی	و	جـــام	کنـــد
د( بـــا	اهـــل	هنـــر	گـــوی	گریبـــان	بگشـــای
ه	(	 اهـــــل	کام	و	نـــــاز	را	در	کـــــــوی	رندی	راه	نیست
ـــن	 ـــه	م ـــون	ک ـــه	ده	زآن	آب	آتش	گ ـــک	جرع ـــاقیا	ی و( س
ـــدار	 ـــوش	م ـــر	و	دل	و	ه ـــع	صب ـــون	طم کن ـــن	ا ز( از	م

آن	را	کـــه	دل	نگشـــت	گرفتـــار	ایـــن	کمنـــد
ما ــه	 ــرانـ تـ گــرمــی	 ــود	 ــ ب ــه	 ــن ســی ــوز	 ــ س ز	
ــدازد انـ خـــام	 ــی	 م ــر	 ب نظر	 ــو	 چ ــردد	 گـ پخته	
ــش ــ ــ ــن	درکـ ــ ــ ــام	دامـ ــ ــ ــالن	تمـ ــ ــ وز	نااهـ
بی	غمی	 خامی	 نــه	 جــهــان	ســوزی	 بــایــد،	 رهـــروی	
در	میـــــان	پختـــــگاِن	عشـــــق	او	خامـــــم	هنـــــوز
آمد ــاد	 ب ــر	 ب همه	 دیـــدی	 ــو	 ت ــه	 ک تحّمل	 ــآن	 ک

4( الف ـ د ـ ه 3( ب ـ د ـ ز  2( ب ـ ج ـ و  1( الف ـ ج ـ ه 

بازگشت به اصل

ازمفاهیمنابودستاّولدرعرفان؛اینکههرچیزیبهاصلخودبرمیگردد؛جسمبهخاکوروحبهعالَِماَرواح.دّقتکنکهگاهیدرشعربهجایعالماَرواحو
ملکوت،ازیکفضایگستردهمانند»دریا«یا»آسمان«نامبردهمیشود.»بازگشتبهاصل«درمفاهیمعرفانییعنی:»همهازخداییموبهسویاوبرمیگردیم«،

بهسویحقیقت؛بهسوینور؛بهعالمباال؛بهبهشت.یکروزازبهشتبیرونمانکردهاندوبههرقیمتیشدهبایدبرگردیمهمانجا!

)خارج از کشور  94(- 182 بیت	»هر	کسی	کاو	دور	ماند	از	اصل	خویش	/	بازجوید	روزگار	وصل	خویش«	با	کدام	گزینه	قرابت	مفهومی	دارد؟	

ــــت ــــق اوس ــــای عش ــبنم دری ــ ــره ای ز ش ــ ــی  رود1( دل، قط ــمـ هـ دریـــــا  بـــه  بــــاز  دیـــــده  راه  کـــز 
ــــود ــــه خ ــــردد ب ــــز برنمی گ ــــده، هرگ ــــیل دریادی ــل شــود2( س ــر عاق ــون شــد دگ ــه مجن نیســت ممکــن هــر ک
ــازگــشــت ب ــل  ــاح س ســـوی  دریــــا  ز  چـــون  ــا ســـــاز گــشــت3(  ــ ــوی ب ــنـ ــثـ ــر مـ ــعـ ــنـــگ شـ چـ
ــد ســـروری4( ســروری را اصــل و گوهــر برتریــن ســرمایه اســت ــاب ــی ن ــر  ــوه ــی گ مــــردم بـــی اصـــل و ب

)ریاضی 88( - 183 مفهوم	بیت	»ما	ز	دریاییم	و	دریا	می	رویم	/	ما	ز	باالییم	و	باال	می	رویم«	با	کدام	بیت	تناسب	ندارد؟	

فتد صـــحـــرا  در  ــو  چـ ــا  ــ دریـ از  مـــاهـــی   )1 
خرد نــزد  هست  و  فــرع  شــود  بــاز  اصــل  ــه  ب  )2 
روزی مــــردم؛  شــخــص  ــت  اسـ ــان  ــه ج ــزو  جـ  )3 
خاک نشیب  ــدر  ان کس  که  مکن  طلب  سیری   )4

ــد ــت ف دریــــــــا  در  بــــــاز  ــا  ــ تـ  مـــی تـــپـــد 
شده( زده   =( مضروب  مثل  این  هم  مسّلم  این حدیث   مر 
 بــــاز شــــود جــــزو بـــی گـــمـــان بـــه ســــوی کل
نشد ــا  ــت ــاش ن ــز  جـ و  ــد  ــام ــی ن ــب  ــه ل ــن ــش ت ــز  جـ

)هنر 88( - 184 مفهوم	بیت	»ما	ز	دریاییم	و	دریا	می	رویم	/	ما	ز	باالییم	و	باال	می	رویم«	با	کدام	بیت	تناسب	دارد؟	

ــم رویـ خــرمــابــن  ــوی  ــ س مـــریـــم  هـــم چـــو    )1 
ــم ــدی آم مـــــادون  ــوی  ــ س گـــــردون  ز  ــا  مـ   )2
ــد ــ ــ ــین ای امی ــ ــ ــزم و منش ــ ــ ــین ای ع ــ ــ 3(  برنش
ــب ــ ــ ــرش غی ــ ــ ــد از ع ــ ــ ــی می رس ــ ــ 4( دود و بوی

بــیــد ــاخ  ــ شـ نـــــــدارد  ــی  ــایـ ــرمـ خـ ــه  ــ ک  زآن 
ــد ــی ــش ــرک ب گــــــــردون  ســـــوی  را  مــــا   بـــــاز 
ــد نـــویـــد ــ ــز رســـــوالنـــــش پـــیـــاپـــی شـ ــ کـ
ای نهانــــــــان ســــــــوی بــــــــوی آن پریــــــــد

)ریاضی 87( - 185 مفهوم	عبارت	»ُکّل	شیٍء	یَرجُع	الی	اصِلِه«	در	کدام	بیت	وجود	ندارد؟	

فــتــاد بـــر خــشــکــی  ــک،  ــش ــم خ ــس ــر ج ــی س  )1 
اســت وی  ــاِن  ــ ــوی ــ ج ــد،  ــ ــرزن ــ ف مـــــادر   )2
3( دل تــــــو را در کــــــوی اهــــــل دل کشــــــد
ــا ــال ه ب گـــــردون  ــوی  ــ س ــاده  ــشـ گـ ــان،  ــ جـ  )4

ــاد ــ ــ ــا نهـ ــ ــ ــا در دل دریـ ــ ــ ــان، پـ ــ ــ ــیر جـ ــ ــ سـ
اســـت ــی  ــ پ در  را  ــا  ــ ــرع ه ــ ف ــر  ــ م ــا  ــ ــل ه ــ اص
کشـــــد گل  و  آب  حبـــــس  در  را  تـــــو  تـــــن 
چنگال هـــــــا زمیـــــــن  انـــــــدر  زده  تـــــــن، 
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کدام	گزینه	به	مفهوم	بیت	»هر	کسی	کاو	دور	ماند	از	اصل	خویش	/	بازجوید	روزگار	وصل	خویش«	اشاره	دارد؟- 186
1( مــرغ جــان هــر نفســی بــال گشــاید کــه پــرد
ــه بـــازروم ــان آمـــدم ک ــن ــه چ ــو ن ــوی ت ــه کـ  2( ب
بنشست ــان  ج ــرغ  م چــو  زلــفــت  حلقه  مــیــان   )3 
تیر! شهپر  ای  هّمتی  ــدم  ش دل تــنــگ  سخت   )4

مـــی نـــرود ــن  تـ ز  دوســـــت  ــر  ــظ ن امـــیـــد   وز 
بـــازآری ــه  ک بــــرده ای  ــان  ــه چــن ن ــن  م ز  ــه دل   ک
دوســت! ای  ــان  ــی آش دام  آن  از  ــر  خــوش ت  نــدیــد 
وطنم ســـوی  ــه  ب بـــاز  بکش  و  دام  ایـــن  بشکن 

مفهوم	عبارت	»ُکّل	شیٍء	یرجُع	الی	اصِلِه«	در	همه	ابیات	زیر،	به جز	بیت	..........	دیده	می	شود.	- 187
کجا از  خـــاک  ــم  ــال ع ــا،  ــج ک از  پـــاک  ــر  ــوه گ  )1 
مرا مــی بــایــد  عشق  بــســتــان ســرای  در  جــای   )2 

صفیر  ــد  ــن ــی زن م ــرش  عـ ــگــره  ــن ک ز  را  تـــو   )3 
اســت هـــزار  ــد  ص خـــود  در  شعله  ــک  ی گـــر  ا  )4

جاست؟! چه  ایــن  کنید  ــار  ب آمــدیــت؟  ــرود  ف چه   بر 
ــاده ام؟ ــتـ افـ ــرا  ــم س ــات م در  چــه  از   عــنــدلــیــبــم 
ــاده ســت ــت اف ــه  ــه چ ــگ ــه در ایـــن دام ــمــت ک ــدان  ن
ــت ــلـــش بــــازگــــردی یـــک شـــــرار اس بـــه اصـ

کدام	گزینه	با	عبارت	»کّل	شیٍء	یَرجُع	الی	اصِلِه«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 188
شدن خواهد  قفس  زین  وحشی  مرغ  این  عاقبت   )1 
پرد ــه  ک گشاید  بــال  نفسی  ــر  ه جــان  مــرغ   )2 
شاه ــوز  ــت آم دس ــرغ  م ای  وجـــود،  ــاز  ب ای  باید   )3
4( در آرزوی دیـــــدن روی تـــــو مـــــرغ جـــــان

ــد شــدن ــواه ــدســی هــم نــفــس خ ــا نــواســنــجــان ق  ب
مـــی نـــرود ــن  تـ ز  دوســـــت  ــر  ــظ ن امـــیـــد   وز 
ــّران شــدن ــ ــِد ســلــطــاِن جـــان پ ــاع  بـــاز ســمــت س
تن آشـــیـــان  از  ــت  ــب ــاق ع شـــد  جـــدا  خـــواهـــد 

کدام	گروه	از	بیت	ها	به	مفهوم	مشترکی	اشاره	دارند؟- 189
الف(	 بلبل	مســتیم	و	در	گلشــــن	نوایـــــی	مـــی	زنیم	
ب( در	گلشــنی	کــه	گل	هــا	دامن	کشــان	گذشــتند	
ــرد	 ــان	ک ــا	طوف ــر	رخ	م ج( اشــک	حســرت	ز	غمــش	ب
د( چنیــن	قفــس	نه	ســزای	چــو	مــن	خوش	الحانی	ســت	
ــد ــم	از	تـــــن	می	برنـــ ــان	جانـــ ــوی	جانـــ ه( ســـ

ــا	 ــای	م ــن	از	غوغ ــن	گلش ــت	ای ــر	گرف ــی	دیگ رونق
ــت ــیان	اسـ ــر	آشـ ــاده	لوحی	در	فکـ ــل	ز	سـ بلبـ
ــرد ــان	کـ ــل	خوش	الحـ ــش	بلبـ ــنی	را	ز	غمـ گلشـ
بــه	گلشــن	رضــوان	کــه	مــرغ	آن	چمنــم روم	
ــد ــرن مــی	ب ــلــشــن	 گ بـــه	 ــی	 ــرغ م ــس	 ــف ق از	

4( ب ـ ج 3( د ـ ه   2( ج ـ ه  1( الف ـ د 

سخن، معّرف راز درون 

اززیرمجموعههایمفهوم»ظاهر،آیینهباطن«است.اینجاحرفازایناستکهچیزیکهباطنراآشکارمیکند،سخناست؛اینکهسخن،ارزشواعتبار
گویندهرامعلوممیکند؛کهطرزبیان،نشاندهندهنوعتفّکراست؛کهصحبتکردن،»فرهنِگ«آدمرانشانمیدهد؛واینکه»تامردسخننگفتهباشد/عیب

وهنرشنهفتهباشد«

)زبان 81( - 190 مفهوم	بیت	»سّر	من	از	ناله	من	دور	نیست	/	لیک	چشم	و	گوش	را	آن	نور	نیست«	با	کدام	گزینه	متناسب	است؟	
اســت گــفــتــن  از  ــرون  ــ ب کــنــون  ا مــن  ــال  حـ  )1 
سیم؟ جــای  به  فروشی  چه  گل  گــل فــروش!  ای   )2 
بلند دار  ســـرِ  گــشــت  او  ــز  ک یـــار  آن  گــفــت   )3 
نهان اند خــویــش  سخن  در  رنگین سخنان   )4

ــت ــن اس ــوال مـ ــ ــ ــه اح ــه مــی گــویــم نـ ــن چـ  ایـ
ــمِ گــل؟ ــی ــه س ــه ســتــانــی ب ــر، چ ــزت ــزی ــل ع  وز گ
ــدا مــی کــرد ــوی ــه اســــرار ه ــود ک ــن بـ ــش ایـ ــرم  ج
گل جـــدا  حـــال  ــر  ه ــه  ب نیست  خـــود  نکهت  از 

عجز عقل از درک معنوّيات

اینکهعقلتواناییدرکمسائلمعنویراندارد؛شعوِرفهمیدِنحرفهایخوبراندارد!عشقرانمیفهمدوازاسرارآنسردرنمیآورد.دّقتکنکهدراین
مفهومومفهومقبلی،بیتموردسؤالیکساناست:»سّرمنازنالهمندورنیست/لیکچشموگوشراآننورنیست«

تفاوت،اینجاستکهدرمفهومقبلی،مصراعاّولبیت،موردتوّجهطّراحاستودراینمفهوم،مصراعدومبیت!

کدام	گزینه	با	بیت	»سّر	من	از	ناله	من	دور	نیست	/	لیک	چشم	و	گوش	را	آن	نور	نیست«	تناسب	معنایی	دارد؟- 191
پنهان سخن  صد  دل  در  و  جان  برآمد  خاموشی  ز   )1
ـــخن ـــن س ـــاور ای ـــت ب ـــن، ور نیس ـــو داغ که 2( دارم ز ت
3( فهـــمِ ناقـــص، رمـــز قـــرآن محّبـــت درنیافـــت
4( شـــبی نگذشـــت کـــز دســـت غمـــش چـــون نـــی ننالیـــدم

بــودی؟ سخن  یک  مجال  پیشت  مــرا  گر  ــودی  ب چه 
ــن ــان را ببیـ ــن وآن داغ پنهـ ــاره کـ ــن پـ ــدا دل مـ پیـ
بـــود بســـم اهلل  مـــّد  دل،  نالـــه  یکســـر  ورنـــه 
ــدا نیســـت تأثیـــرش ــه پیـ ــان کـ ــه پنهـ ــغ از نالـ دریـ

کدام	گزینه	با	بیت	»سّر	من	از	ناله	من	دور	نیست	/	لیک	چشم	و	گوش	را	آن	نور	نیست«	تناسب	معنایی	دارد؟- 192
ـــق را ـــه عاش ـــون تیش ـــان چ ـــغ زب ـــزد از تی ـــرر می ری 1( ش
فهمیـــدن اســـرار  پیچیـــده  مصـــرِع  زبـــاِن   )2
3( ز بی پروایـــی هم صحبتـــان چـــون غنچـــه خاموشـــم
می سازد پــر بــاد  ــن  ده بی جا  ســـاده دل  حباب   )4

ــا کنـــد گوشـــی دلـــی از ســـنگ می بایـــد بـــه درد مـ
ــی ــد گوشـ ــر دل وا کنـ ــد، مگـ ــر نمی آیـ ــوش سـ ز گـ
گـــر پـــروا کنـــد گوشـــی دهانـــی پرســـخن دارم ا
ـــی؟ ـــد گوش ـــا کن ـــی دری ـــز ک ـــر بی مغ ـــوی ه ـــه گفت وگ ب
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هرکه عاشق نیست، الهی بمیرد!

دراینمفهوم،شاعربرایانساِنبیخبرازعشقآرزویمرگمیکند؛بیاندیگریستازمفهوِم»عشقزندگیبخشاست«.دّقتکنکهدرچنینموردی،مفهوم
»عشق«ممکناستدرواژههاییمانند»وفا«،»اشتیاق«،»سوز«،»آتش«،»شعله«،»شرر«وماننداینهاپنهانشدهباشد.

کدام	گزینه	با	بیت	»آتش	است	این	بانگ	نای	و	نیست	باد	/	هرکه	این	آتش	ندارد،	نیست	باد«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 193
ــدارد ــ ــ ــوزی نـ ــ ــ ــه او سـ ــ ــ ــاد آن دل کـ ــ ــ 1( مبـ
ــا اّم مــرگ  از  شــود  ــان  آسـ کسی  ــر  ه مشکل   )2
ــاد ب مـــاتـــم  و  ــم  غـ ــا  ــی وفـ بـ دل  ــدر  ــ انـ  )3
ـــــی ـــــم کس ـــــت در عال ـــــی نیس ـــــو خال ـــــق ت ـــــم از عش 4( گفت

ــروزی نـــــــدارد ــ ــس افـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ هــــــــوای مـ
ــت ــانی نیسـ ــهلی و آسـ ــن سـ ــق بدیـ ــکل عشـ مشـ
بـــاد کـــم  عالـــم  ز  نیســـت  وفـــا  کـــه  را  آن 
ـــاد ـــم مب ـــت در عال ـــق نیس ـــه عاش ـــی« هرک ـــت »جام گف

عشق، هم »درد« و هم »درمان«

عشق،پدیدهایمتناقضنماست؛همموجبرنجعاشقاستوهمموجبآرامشخاطرش.عشق،روزگارعاشقراسیاهمیکندودرهمینروزگاِرسیاه،خورشیِد
تاباِنعشقبهاوامیدوانگیزهمیدهد.همتلخاست،همشیرین.لّذتیستکهزجرآورودرمانیستکهدردناکاست.رنجوآسایِشتوأم؛قراروبیقراریدر

کنارهم.عشق،اینطوراست.»نی«کهنمادعاشقیست،همزهراستوهمپادزهر.

)زبان 90(- 194 مفهوم	کدام	بیت	با	دیگر	ابیات	متفاوت	است؟	
دل راحــــــــت  تــــــــو  غــــــــم  و  درد  ای   )1
ــم ــ ــ ــز ه ــ ــ ــان نی ــ ــ ــت و درم ــ ــ ــار اس ــ ــ 2( دردم از ی
ــد؟ دی ــه  ک ــی  ــاق ــری ت و  زهــــرّی  ــی  ن ــو  ــم چ ه   )3
نیست طبیب  هیچش  که  عشق  درد  دردی ســت   )4

دل ــت  ــ ــراحـ ــ جـ ــم  ــ هـ و  مــــرهــــم  ــم  ــ هـ
ــم ــ ــ ــز هـ ــ ــ ــان نیـ ــ ــ ــد و جـ ــ ــ ــدای او شـ ــ ــ دل فـ
ــو نـــی دمـــســـاز و مــشــتــاقــی کـــه دیـــد؟ ــم چ ه
نیست غــریــب  ــد  ــال ــن ب ــق  ــش ع دردمـــنـــد  ــر  گـ

بیت	های	کدام	گزینه	به	مفهوم	مشترکی	اشاره	دارند؟- 195
الف( مبـــــاد	راحـــــت	مـرهـــــم	نصیــــب	بــــی	دردی	
ــن! ــان	مــ ــم	درمــ ــم	دردّی	و	هــ ــه	هــ ب( ای	کـ
ج( مـرهــــم	نـکــــرد	ریــــش	مـــرا	پنــــد	دوسـتــــان
دیــد؟ که	 تـریـاقـی	 و	 زهـرّی	 نـی	 هم	چـو	 د( 
دهـــر دانـــایــان	 تـــریـــاق	اند	 هـم	چــو	 ه	( 
تـریـاقی	 هـم	 و	 زهـری	 هـم	 کـه	 تـو	 زهـر	 و	 مـن	 و( 

 کـــه	بـــا	جراحـــت	تیـــغ	تـــو	یـــاد	مرهـــم	کـــرد
وی	کـــه	هـــم	جانـــّی	و	هـــم	جانـــان	مـــن!
و	انـــدر	دلـــم	جراحـــت	گفتارشـــان	بمانـــد
ــد؟ ــه	دیـ ــتاقی	کـ ــاز	و	مشـ ــی	دمسـ ــو	نـ هم	چـ
زهــر ــو	 چ نـــادانـــان	 ــه	 ــواج خ ای	 ــد	 ــل	ان ــات ق
مـــن	و	درد	تـــو	کـــه	هـــم	دردی	و	هـــم	درمانـــی

4( ج ـ د ـ ه   3( ب ـ ه  ـ و  2( الف ـ ب ـ د  1( ب ـ د ـ و 
دشواری های راه عشق

سختیهایراهعشق،رنجعاشقی،بالکشیعاشق،دردمندیعاشقانه؛همهمشکالتیکهعاشقدرمسیرعشقباآنهامواجهمیشود؛ازیک»استرِس«سادهگرفتهتا
گرسنگیوتشنگیوآهوافسوسونالهوگریهوزاریوبیخوابیوازدستدادنعقلوخرجکردِنعمروجوانیوپولوپَلهو...وآخرشهمناکامازدنیارفتن!
دشواریهایراهعشقـآنمقدارشکهدرتاریخثبتشدهـازقدماّولکهعاشقگیوهاشراَورمیِکشدشروعمیشدهوتامرگفجیعاوادامهپیدامیکرده.

دشواریهایعشقبستهبهآدابورسومهرمنطقهمتفاوتبوده؛مثاًلدشواریهایفرهادبامجنونفرقمیکرده؛نگاهکن:
دشواریهایفرهاد:لزوممهارتدرکوهکنی،بلدنبودنزبانوادبیّاتارمنی1،لزومحاضرجوابیوغلبهبراسترسهنگاممناظرهباخسرو)آزمونشفاهی!(درقصر
خسروپرویزوجلویآنهمه»موبد«بهمّدتیکساعتوچهلوپنجدقیقهوبهصورتسرپایی،تازهبدونتهویهمناسبدرقصرومهمترازهمه،بدونکیکوساندیس!2
دشواریهایمجنون:راضیکردنپدرخودش،خارمغیالن،راضیکردنپدرلیلی،خارمغیالن،راضیکردنرئیسقبیلهلیلیاینها،خارمغیالن؛اصاًلاحتمال

زندهبهگورشدنلیلیقبلازرسیدنبهسّنمعشوقی،خارمغیالن!
تازه،دشواریهایاصلی،هنگاموصالمعلوممیشدهوخوِدمعشوقباآنمژههایمثلتیروابرویمثلکمانوگیسویمثلکمند)طناب!(وچانهمثلسیاهچالوچشمهای
رادیواکتیو،بهاصطالح،غولآخرشبوده!ودرایواِنقصر،مداماینطرفوآنطرفمیرفتهوازهمانباالتیروطنابوبمبواینهاپرتابمیکرده؛بهاینصورت:
ابتدا»تیِرمژگان«رادر»کماِنابرو«قرارمیدادهویکییکیبهطرفعاشقنشانهمیگرفته؛بعداززخمیشدنعاشق،اورابا»کمندگیسو«میکشیدهداخل

چاهزنخدان)چانه(ـکهدرضلعِجنوبیِ»لبِلعل«قرارداردـمیانداختهاست!
فراموشنکنکهاین،توصیِفجنِگمادرفوالدزرهبااشکبوِسُکشانینیست؛رفتارمعشوقباعاشِقجانجانیست!

)هنر  94(- 196 بیت	»نی	حدیث	راه	پرخون	می	کند	/	قّصه	های	عشق	مجنون	می	کند«	با	کدام	گزینه،	قرابت	مفهومی	دارد؟	
کنم؟ ــان  ــه س چ شــکــایــت  عــشــق  ــاز  ــرک ت ت از  کایـــن لشـــکر از ســـپاه مـــن اّول زبـــان گرفـــت1( 
ــاد2( بـــر آســـتان محّبـــت قـــدم منـــه »خواجـــو« ــر بنهـ ــاد، سـ ــن ره نهـ ــای در ایـ ــه پـ ــه هر کـ کـ
کـــه ســـر بـــی  عشـــق بـــر گـــردن کشـــیدن بـــار دوش آمـــد3( مـــرا بـــی  عشـــق َمه رویـــان بقـــای ســـر نمی بایـــد
ــل خــواهــی نــالــی؟ گــر وصـ خــــــون بایــــــدت خــــــورد در گاه و بــــــی گاه4( »حـــافـــظ« چــه 

1-	می	دانی	که	»شیرین«	شاهزادۀ	ارمنستان	بود!
2-	مربوط	به	مناظره	خسرو	با	فرهاد	که	بیت	هایی	از	آن	را	در	کتاب	دوازدهم	می	خوانی!
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کدام	گزینه	با	بیت	»نی	حدیث	راه	پرخون	می	کند	/	قّصه	های	عشق	مجنون	می	کند«	تناسب	معنایی	دارد؟- 197
1( هرگـــــز دلـــــم ز کـــــوی تـــــو جایـــــی دگـــــر نرفـــــت
2( جـــــان رفـــــت و اشـــــتیاق تـــــو از جـــــان بـــــه  در نشـــــد
ــداد ن ــشــان  ن ــی  ــای ــی  ســر و پ ب عــشــق  کـــوی  در   )3
عاقبت و  عــشــق  طــلــب  در  ــت  ــرف ب ــرم  ــم ع  )4

ــت ــ ــر نرفـ ــ ــو ام از نظـ ــ ــال روی تـ ــ ــک دم خیـ ــ یـ
ســـــر رفـــــت و آرزوی تـــــو از ســـــر بـــــه  در نرفـــــت
کاو خســـــته دل نیامـــــد و خونین جگـــــر نرفـــــت
نرفت ســر  بــه  ــاری  ــ ک و  ــر  ــاط خ ــیــافــت  ن ــی  ــام ک

کدام	گزینه	با	بیت	زیر	تناسب	معنایی	ندارد؟- 198
ــد ــ ــ ــون	می	کن ــ ــ ــث	راه	پرخ ــ ــ ــی	حدی ــ ــ ــد«»ن ــن ــی	ک ــون	م ــن ــج ــق	م ــش قـــّصـــه	هـــای	ع
ـــی ـــق می پوی ـــق عش ـــر طری ـــانی گ ـــرس از جان فش 1( مت
ــت ــ ــ ــال نیس ــ ــ ــا بی ب ــ ــ ــق جان ــ ــ ــق عش ــ ــ 2( طری
نظر در  شاهد  و  جام  در  می  و  است  جان  در  عشق   )3 
بگذر سر  و  جان  از  می نهی  پا  چون  عشق  کوی  به   )4

قربانی روز  ــادن  ــه ن ــر  س ــد  ــای ب اســمــاعــیــل  ــو  چ
زمانــــــــی بی بــــــــال بــــــــودن روا نیســــــــت
ــت ــکل اسـ ــایی مشـ ــق پارسـ ــت طریـ ــن حالـ در چنیـ
منزل ها است  خون ریز  و  ــا  وادی ه است  خون خوار  که 

بیت	های	کدام	گزینه	به	مفهوم	متفاوتی	اشاره	دارد؟- 199
الــف(	وادی	خون	خــوار	عشــق	اســت	ایــن	نه	بــازار	هوس	
ــن ــق	ک ــم	مواف ــه	ه ــن	ب ــر	و	باط ــاس	ظاه ب(	لب
ــق	 ــاک	وادی	عش ــه	خ ــْه	ب ــدم	نِ ــاط	ق ــه	احتی ج(	ب
د(	ز	عشــق،	دشــمن	خون	خــوار	مهربــان	گــردد
ه	(		به	کوی	عشـق	چون	پــا	مــی	نهی	از	جان	و	سر	بگذر	

تــرک	ســر	بایــد	در	ایــن	ره،	فکــر	ســامان	تــا	بــه	کــی؟	
نــه	هم	چــو	دریــا	خون	خــوار	و	پاک	دامــن	بــاش	
ــت	 ــوار	اس ــق	خون	خ ــان	عش ــار	بیاب ــاک	و	خ ــه	خ ک
کــه	چشــم	شــیر،	چــراغ	اســت	بــزم	مجنــون	را
کـه	خون	خـوار	اسـت	وادی	هـا	و	خون	ریـز	اسـت	منزل	ها	

4( الف ـ ب 3( د ـ ه   2( ج ـ ه   1( ب ـ د 
نی، بیانگر حال عاشق

نی،نمادعاشقوبازگوکنندهاحوالاوست.نیهمدمانسانهایغریبودردمندوتنهاست.بیتمعروف»نیحدیثراهپرخونمیکند/قّصههایعشقمجنون
میکند«راقباًلدرمفهوِم»دشواریهایراهعشق«شناختی،اّمادراینسؤالباتوّجهبهگزینههاناچاربایدبپذیریمکهدربیتسؤال،تأکید،فقطوفقطبر»حدیث

کردن«یعنی»بیانکردن«استو»پرخونبودِنراهعشق«کاماًلفراموششدهاست!ببین:

)هنر 87( - 200 بیت	»بگو	ای	نای،	حال	عاشقان	را	/	که	آواز	تو	جان	می	آزماید«	با	کدام	بیت	ارتباط	مفهومی	دارد؟	
نیست بـــاک  رو،  گـــو  رفــــت،  گـــر  ــا  ــ روزهـ  )1 

شد  ــر  ــی س ــش  ــ آب ز  ــی،  ــاهـ مـ ــز  جـ هــرکــه   )2
3( نـــــــی حدیـــــــث راه پرخـــــــون می کنـــــــد 
نیست مــســتــور  ــن  ت ز  جـــان  و  جـــان  ز  ــن  ت  )4

نیست ــاک  پـ تــو  ــون  چـ ــه  ــ آن ک ای  بــمــان،   تــو 
شد دیــــر  روزش  بـــــی روزی ســـــت،  ــه  ــرکـ  هـ
ــد ــن ــی ک ــون م ــنـ ــجـ ــق مـ ــشـ ــای عـ ــ ــه  ه ــ ــّص ــ  ق
نیست ــور  ــتـ دسـ ــان  ــ ج ــد  ــ دی را  ــس  کـ ــک  ــی ل

رازداری عاشقانه

رازداریعاشقانه،حفظاسرارعشق.اینکهآدمدهنش)دهانش!(قرصباشدوهررازی،چیزی،کهمیشنود،دربوقوکرنانکند.معادِلمؤّدبانه:محرِماَسرار
بودن.معادِلکمترمؤّدبانه:چفتوبستداشتِندهن!جملهپشتکامیونی:»سینهامگورستاناسراراسترفیق!«

)ریاضی  92(- 201 مفهوم	کدام	بیت	با	دیگر	ابیات	متفاوت	است؟	
 1( محـــرم ایـــن هـــوش جـــز بی هـــوش نیســـت
 2( مـــی ز رطـــل عشـــق خـــوردن کار هـــر بی ظـــرف نیســـت
 3( ســـاقیا در قـــدح بـــاده چـــه پیمـــودی دوش
ـــردی ـــت م ـــب از صحب ـــرد نصی ـــم گی ـــوز ک 4( دل بی س

 مــــر زبــــان را مشــــتری جــــز گــــوش نیســــت
 وحشــــی ای بایــــد کــــه بــــر لــــب گیــــرد ایــــن پیمانــــه را
ــوز؟ ــ ــد هن ــ ــواب گران ان ــ ــه در خ ــ ــان هم ــ ــه حریف ــ  ک
ــیرم ــ کس ــو ا ــ ــرد در ت ــ ــه گی ــ ــده ای آور ک ــ ــس تابی ــ م

کدام	گزینه	با	بیت	»محرم	این	هوش	جز	بی	هوش	نیست	/	مر	زبان	را	مشتری	جز	گوش	نیست«	تناسب	معنایی	دارد؟- 202
گـــــر کینه جوســـــت الزمِ روی نکوســـــت 1( خویَـــــش ا
هم ــاد  ــّی ص ــه  ــان خ دیـــــده ام،  چــمــن  2( صــحــن 
 3( عشــــق مگــــو، آتــــش ار خرمــــن هســــتی نســــوخت
4( کاشــــف اســــرار عشــــق بی خــــودی و مســــتی اســــت

ــت ــ ــ ــاز نیس ــ ــ ــی از ن ــ ــ ــرافراز را سرکش ــ ــ ــرو س ــ ــ س
شــاخ ســمن خوش تــر از چنگل )= چنگال( شــهباز نیســت
ــت ــ ــ ــداز نیس ــ ــ ــر خانه بران ــ ــ گ ــو، آب ا ــ ــ ــیل مگ ــ ــ س
گـــه از ایـــن راز نیســـت گـــه اســـت آ هر کـــه ز خـــود آ

در	همه	گزینه	ها	به	مفهوم	بیت	»در	ره	عشق	نشد	کس	به	یقین	محرم	راز	/	هر	کسی	بر	حسب	فکر	گمانی	دارد«	اشاره	شده	است؛	به جز .......... .- 203
ــــت ــــرم نیس ــــز مح ــــش نی ــــق دل خوی ــــه عش ــــرا ب کــــه می زنــــد دم بیگانگــــی و همــــدم نیســــت1( م
ــــت2( ســــّر ســــودای تــــو را ســــینه مــــا محــــرم نیســــت ــــم نیس ــــک ه ــــه ارواح مالی ــــه ک ــــا چ ــــینه م س
ــــید ــــر خورش ــــد براب ــــو بین ــــه روی ت ــــر آن ک میــــان رویــــت و خورشــــید در گمــــان مانــــد3( ه
وارهــم تا  دهــم  بیرون  دل  غم های  ــن  ای گفتم  ــــود4(  ــــرم نب ــــچ دل مح ــــم هی ــــا را در دو عال ــــق م عش
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ابیات	کدام	گزینه	به	مفهوم	مشترکی	اشاره	دارد؟- 204
الــف( نیســـت	جانــــش	محـــــرم	اســــرار	عشــق	
ـــان	 ـــم	پنه ـــت	دل ـــقت	می	داش ـــم	عش ـــرار	غ ب(	اس
ج(	محـــرم	ایـــن	هـــوش	جـــز	بی	هـــوش	نیســـت
ـــی ـــو	گران ـــق	ت ـــم	عش ـــس	غ ـــد	از	ب ـــن	کن ـــر	م د(	ب
کسـی	 هـر	 گوش	 نیست	 عشقـت	 اسـرار	 محـرم	 ه	(	

هـــــر	کـــــه	را	در	جـــــان	غـــــِم	جانانـــــه	نیســـــت
کنـــــون	از	پـــــرده	بـــــرون	رازم دردا	کـــــه	فتـــــاد	ا
مـــــر	زبـــــان	را	مشـــــتری	جـــــز	گـــــوش	نیســـــت
ــی ــ ــرار	نهانـ ــ ــرم	اسـ ــ ــد	از	خاطـ ــ ــرون	فتـ ــ بیـ
ـــــقان ـــــان	عاش ـــــر	ده ـــــب	ب ـــــم	ل ـــــْه	از	خات ـــــر	نِ ُمه
4( الف ـ ب ـ د 3( ج ـ د ـ ه   2( ب ـ ج ـ د  1( الف ـ ج ـ ه  

ترک تعّلقات و پاک بازی عاشقانه

ترکیبدومفهومترکتعلّقاتوپاکبازیست.ازسوییترکهرگونهدلبستگیجزبهمعشوقرابهشّدتموردنکوهشقرارمیدهدوازسوییتأکیدمیکند
کهبزرگترینتعلّق،جاناستکهآنراهمبایددرراهعشقتفداکنی.دلکندنازوابستگیهایدنیاییوپاکهمهچیِزخودراباختن،وبعدهم،اینکهنوبت

به»سر«و»جان«برسد،اینهاحرفهاییستکهدراینمفهومزیادمیشنوی.

)خارج از کشور 86( - 205 بیت	»زمانه	گر	بزند	آتشم	به	خرمن	عمر	/	بگو	بسوز	که	بر	من	به	برگ	کاهی	نیست«	با	کدام	بیت	ارتباط	معنایی	دارد؟	
ــــــا رو ــــــس دور، گفت ــــــی گاه اســــــت و ره ب ــــــم روز ب  1( بگفت
 2( در غــــــم مــــــا روزهــــــا بــــــی گاه شــــــد
ــــــت ــــــاک نیس ــــــو رو، ب ــــــت، گ ــــــر رف ــــــا گ  3( روزه
ــاورد ــ ــ ــر درنی ــ ــ ــه نظ ــ ــ ــوح را ب ــ ــ ــان ن ــ ــ 4( طوف

نــوردیــدم را  ره  مــن  کــه  منگر  ره  بــه  بنگر  مــن   بــه 
ــد  روزهـــــــــا بـــــا ســـــوزهـــــا هـــــمـــــراه ش
نیست ــاک  پـ ــو  ت ــون  چـ ــه  ک آن  ای  ــان،  ــم ب ــو   ت
اســت مـــن  گـــل  و  آب  در  کـــه  مــحــّبــتــی  شـــور 

کدام	گزینه	با	بیت	»روزها	گر	رفت،	گو	رو،	باک	نیست	/	تو	بمان،	ای	آن	که	چون	تو	پاک	نیست«	تناسب	معنایی	دارد؟- 206
نیست  آسوده  تاب  و  پیچ  از  عمر  باقی ست  نفس  تا   )1 
غمت از  ــم  ــراب خ آخــر  ــز!  ــزی ع عمر  گفتمش   )2 
آمیخته زهــر  به  نوشم  انگیخته،  هجر  اســب  ای   )3 
ــاک؟ ب چــه  ــد  ــت اوف عمر  خــرمــن  ــه  ب ــر  گ ا ــش  آت  )4

است ــش  آت با  خس  و  خــار  تا  خویشتن  بر   می تپد 
است ــاده  ــت اف شـــرار  در  ــان  ج تـــو ام  عشق  ــش  آت  ز 
تو ــاک  ــی ب ب غــمــزه  زآن  بگریخته  ــب  ش ــه  ب  روزم 
ــار ی ــر  ــه م ــه  بـ ــز  ــَود جـ ــبـ نـ ــی  ــق ــّل ــع ت را  ــان  ــ ج

بیت	»	زمانه	گر	بزند	آتشم	به	خرمن	عمر	/	بگو	بسوز	که	بر	من	به	برگ	کاهی	نیست	«	با	کدام	بیت	ارتباط	معنایی	ندارد؟	- 207
را پاک بـازان  نبْـَود  عشـق  قمـار  در  ندامـت   )1 

عشـق  بـازار  در  باخـت  بایـد  دو  هـر  دنیـا  و  دیـن   )2 
جهان سـوز؟ عشـق  ایـن  در  بالیی سـت  چـه  یـا  رب!   )3 
باختـن داری  هرچـه  باشـد  عشـق  راه  شـرط   )4

دارد هّمتی  هــرکــس  نیست  دیــنــش  و  دنــیــا  ــم   غ
کــار؟ چــه  ســـودا  چنین  ــا  ب ــود  خ را  کم مایه   مـــردم 
ــق بــیــچــاره، بـــال هست ــاش ــا کـــه بـــود ع ــرج  ه
بباز را  دنــیــا  و  ــن  دی جــویــی  معشوق  ار  دل  ای 

کدام	گزینه	با	بیت	»زمانه	گر	بزند	آتشم	به	خرمن	عمر	/	بگو	بسوز	که	بر	من	به	برگ	کاهی	نیست«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 208
را بـــســـوزد ــانـــت  جـ کـــه  ــاشـــق  عـ ــو  ــش م  )1
خــویــش خــرمــن  در  مـــی زنـــی  ــش  ــ آت ــو  تـ  )2
غم را  خــــوی  آتــــش  خـــوبـــان  مـــخـــور   )3
خــویــش رخ  ــا  بـ ــه  ــ ار نـ ــن  مـ ــام  ــ ن ــر  ــب م  )4

ــق اســـتـــخـــوانـــت را بــــســــوزد ــشـ غــــم عـ
ــوزد ــ ــسـ ــ را بـ آنــــــت  و  ایــــــن  ــی  ــ ــدانـ ــ نـ
ــوزد ــ ــس ــ را ب ــت  ــانـ مـ و  ــان  ــ خـ روزی  ــه  ــ ک
ــم تـــــا زبـــــانـــــت را بـــــســـــوزد ــ ــوی ــ ــگ ــ ب

نمادهای عاشق

اینمفهومنمادهایعاشقرابررسیمیکند؛یعنیهمهکلماتیکهبهعاشقاشارهدارند.ازاینکلمات،بعضیصفتاند،مانند»پخته«و»بیهوش«؛وبعضی
اسماندکهاغلببهشکلاستعارهبهکارمیروند،مانند»ماهی«و»پروانه«؛بههمهآنهادریکبیانکلّی»نماد«گفتهمیشود.

نمادهایعاشقومعشوقازمباحثمهّمقرابتمعناییست.هرچه»پختهوسوختهوبِِرشتهوتهگرفتهوِجزغاله«کهمیبینی،مربوطبهعاشقمیشودوهرچه
عاملحرارتیمثل»آتشوزبانهوشعلهواشّعهوجرّقهوتنوروکوره«کهشنیدهای،اشارهبهمعشوقدارد!همهروابطیکهدرآنهایکنفرنازمیکشدوآن
یکینازمیکند،میتوانندنمادعاشقومعشوقباشند؛مثلرابطهشمعوپروانه)کهپروانهمیسوزد(،ذّرهوآفتاب)کهذّرهذوبمیشود(،ماهیودریا)کهماهی

غرقمیشود!(وگلوبلبل)کهبلبلآنقدرازعشقگلجیغمیکشدکهپیدایشمیکنندواوراباتیروکمانمیزنند!(

)ریاضی 81( - 209 در	همه	ابیات،	به جز	بیت	..........	کلمه	ای	وجود	دارد	که	به	شیوه	نمادین	و	تمثیلی،	بر	عاشق	و	عارِف	واصل	داللت	می	کند.	

خــام هــیــچ  ــه  ــت ــخ پ حــــال  ــد  ــابـ ــیـ درنـ  )1 
فـــراق از  ــه  ــرح ــه ش ــرح ش خـــواهـــم  ســیــنــه   )2 
نیست بــی هــوش  جــز  ــوش  هـ ــن  ایـ ــرم  ــح م  )3 
شد ــر  ــی س ــش  ــ آب ز  ــی،  ــاهـ مـ ــز  جـ هــرکــه   )4

ــالم ــ ــّس ــ ــد، وال ــ ــای ــ ــاه ب ــ ــوت ــ ــس ســـخـــن ک ــ  پ
ــاق ــیـ ــتـ اشـ درد  شــــــرح  بـــگـــویـــم  ــا  ــ  تـ
نیست ــوش  ــ گ ــز  جـ ــری  ــت ــش م را  ــان  ــ زبـ ــر   مـ
شد دیــــر  روزش  بـــــی روزی ســـــت،  ــه  ــرکـ هـ
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تقابل عشق و عقل

عشقهمیشهدرتقابلومخالفتباعقلاست.دراینتقابل،یکطرفعشقایستادهکههمیشهدستشبهنشانهپیروزیباالستویکطرفعقِلخشکو
خاماندیشواستداللزدهکههمیشهمقهوروزبونوذلیِلعشقاست.عقل،عشقرانمیفهمد؛بنابراین،جاییدردلعاشقومعشوقندارد.عشقوعقلدشمِن
هماند.مخالفاند.کاردوپنیرند.مثبتومنفیاند.هرجاعشقباشد،عقلنیست؛هرجاعقلباشد،عشق.ازهمفراریاند.عالوهبراینکهباهمتقابلدارند،باید

دقّتکنیکهعشقهمیشهبرعقلپیروزاست.

)اختصاصی انسانی 97(- 210 مفهوم	کدام	بیت	با	سایر	ابیات	تفاوت	دارد؟	
ما کــه  طالب  آشفتگان  صحبت  از  متاب  رو   )1
عشق کعبۀ  ــوی  س بــه  ره  نبرد  جنون  جــز  بــه   )2
بی کسی از  راه  کوچه  یک  هم سفر  گشتم  عقل  با   )3
مصلحت اندیش و  بـــود  مــتــفــّکــر  ــل  ــاق ع  )4

یافتیم ــل  ــاق ع ــم  ــردی ب ــن  ظ دیـــوانـــه  را  ــه  ــرک ه
ــاده ــت اف گِـــل  بـــر  راه  ایـــن  در  ــل  ــق ع بـــار  کـــه 
ــا ــدالل ه اســت ــار  از خـ ــم  ــن دام ــشــه  ــشــه ری ری ــد  ش
برستی جمله  ایــن  از  و  آی  عشق  مــذهــب  در 

)هنر 90(- 211 مفهوم	کدام	بیت	با	سایر	ابیات	متفاوت	است؟	
ــش ــ ــ ــود و مصلحت اندی ــ ــ ــر ب ــ ــ ــل متفّک ــ ــ 1( عاق
راه عــشــق  ــات  ــرابـ خـ بــه  ــرده ام  ــبـ نـ ــز  ــرگ ه  )2
3( فرمـــان عشـــق و عقـــل بـــه یـــک جـــای نشـــنوند
ــــــرد ــــــاول دراز ک ــــــت تط ــــــق دس ــــــه عش ــــــه ک 4( زآن گ

ــــــتی ــــــه برس ــــــن جمل ــــــق آی و از ای ــــــب عش در مذه
امــــــــــروز آرزوی تــــــــــو درداد ســــــــــاغری
والیــتــی ــدر  ــ ــ ان ــه  ــ ــادش ــ پ دو  ــود  ــ بـ ــا  ــوغـ غـ
مــعــلــوم شـــد کـــه عــقــل نــــــدارد کــفــایــتــی

)کارشناسی ارشد 90(- 212 کدام	گزینه	از	نظر	مفهوم	با	گزینه	های	دیگر	متفاوت	است؟	
عقل و  اســـت  صــبــر  ــّوت  قـ پــرهــیــزکــار  ــه  ــای م  )1 
را ــه  ــرزان ف دل  هــوش  بــرد  آیــد  چــون  عشق   )2 
ــی ول وجـــودنـــد  ــار  ــرگـ پـ ــقــطــه  ن ــالن  ــاقـ عـ  )3 
دهــنــد ســاغــر  ــزم  ــ ب ــن  ــ ای در  را  ــی  ــس ک  )4

ــواســت ــر زبــــون ه ــب ــق، ص ــش ــار ع ــت ــرف ــل گ ــق  ع
را خــانــه  چــــراغ  اّول  ــد  ــش ــی ک م دانــــا   دزد 
ــد ــردان ان ــرگ ــره س ــ ــن دای ایـ ــه در   عــشــق دانـــد ک
دردهـــنـــد ــی اش  ــ ــوش ــ ــی ه ــ ب داروی  ــه  ــ ک

کدام	گزینه	با	بیت	»عشق	چون	آید	برد	هوش	دل	فرزانه	را	/	دزد	دانا	می	کشد	اّول	چراغ	خانه	را«	تناسب	معنایی	ندارد؟	- 213
مــگــوی ــر  ــگ دی ــل  ــق ع از  آمـــد  ــشــق  ع چـــو   )1 
ــرد ب ــا  مـ ــت  ــ دس ز  دل  و  ــد  ــ آم ــق  ــش ع   )2 
را عشق  ــّر  س نیست  محرم  خانه  بـــرون  کــس   )3 
عــشــق ســــــازد  زیــــردســــت  را  عـــقـــل   )4

ــوی گ ــت  ــ اس اســـیـــر  ــان  ــوگـ چـ ــت  ــ دس در  ــه   کـ
بــــرد مـــبـــتـــال  عــــقــــل  ز   تــــدبــــیــــر 
ــا ــواره ــا دی ب ــوی  ــی گ ــن ســخــن م ایـ ــد  ــن ــرو ب  در ف
عــشــق ســـــــازد  ــت  ــسـ مـ ــز  ــیـ نـ را  ــم  ــلـ عـ

کدام	گزینه	با	بیت	»عشق	چون	آید	برد	هوش	دل	فرزانه	را	/	دزد	دانا	می	کشد	اّول	چراغ	خانه	را«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 214
ــت ــذاش ــگ ن ــار  ــیـ ــتـ اخـ و  ــد  ــ آمـ عـــشـــق   )1
ــار نــدانــد ــی ــه اغ ــو ک ــا ت ــرا ب ــت مـ 2( ســـّری اسـ
نــشــود ویـــــران  ــر  ــه ش ــای  ــه هـ ــدرسـ مـ ــا  تـ  )3
عقل و  ــرد  خ نگنجد  عشق،  ــود  ب چــو  دل  در   )4

در کشــــــــــور دل قــــــــــرار نگذاشــــــــــت
ــو هـــشـــیـــار نـــدانـــد ــ ــی عـــشـــق ت ــ اســـــــرار م
ــود ــش ــق بـــســـامـــان ن ــشـ ــم عـ ــ ــاب غ ــ ــب ــ اس
ــد ــ ــار نگنجـ ــ ــک اغیـ ــ ــاص ملـ ــ ــس خـ ــ در مجلـ

کدام	گزینه	با	بیت	»عشق	چون	آید	برد	هوش	دل	فرزانه	را	/	دزد	دانا	می	کشد	اّول	چراغ	خانه	را«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 215
ــی ــ ــه جامـ ــ ــد بـ ــ ــا نخریدنـ ــ ــده از مـ ــ 1( در میکـ
ـــــردم را بفرســـــاید ـــــه م ـــــد ک ـــــل اندیشـــــه ها زای 2( ز عق
ـــــر ـــــا یک دگ ـــــت عشـــــق و خـــــرد ب ـــــرد صحب 3( درنگی
4( عشـــــق و درویشـــــی و انگشـــــت نمایّی و مالمـــــت

ــم ــودی ب ــه  ــت ــوخ آم مـــدرســـه  در  کـــه  ــم  ــل ع آن 
عاقل ای  ــو  ش عــاشــق  بــرو  ــایــد  ب ــی  ــودگ آس گــرت 
چون دو شمشیر است عقل و عشق و دل چون یک غالف
جــدایــی ــار  بـ نکنم  تــحــّمــل  ــت  اسـ ســهــل  هــمــه 

کدام	گزینه	با	بیت	»عشق	چون	آید	برد	هوش	دل	فرزانه	را	/	دزد	دانا	می	کشد	اّول	چراغ	خانه	را«	متناسب	نیست؟- 216
1( بـــاز عشـــق آمـــد و کار دل از او مشـــکل شـــد
ـــرپنجه نیســـت ـــت س ـــان طاق ـــا عشـــق خوب ـــل را ب 2( عق
ــاتـــوانـــی نـ ــر  ــ ه را  عـــشـــق  ــایـــد  نـــشـ  )3
ــش ــه دانـ ــا همـ ــرد بـ ــو خـ ــق تـ ــب عشـ 4( در مکتـ

شـــد بــاطل  همــه  بــود  ِخـــَرد  تدبیــر   هــرچـه 
مـــرد جهـــد  بـــرنتــابـد  آسمانـــی  قضـــای  بــا 
ببایــــــــد کامـلـــــــــــّی و کـــــــاردانــــــــــی
»ب« از  »الف«  ندانـــد  نـــوآمـــوز  طفـــل  چــــون 

کدام	گزینه	به	مفهوم	متفاوتی	اشاره	دارد؟		- 217
 1( عشـــــــق دارد ز هـــــــوس، پـــــــاک دل آدم را  
 2(  عشـــــــق آمـــــــد و گـــــــردن خـــــــرد زد
 3( عشـــــــق چـــــــون آیـــــــد بـــــــرد هـــــــوش دل فرزانـــــــه را
4( چـــــــون سلســـــــله عشـــــــق تـــــــو در گوشـــــــم شـــــــد

ــــم را ــــد عال ــــن کن ــــان( شــــود ام دزد چــــون شــــحنه )= نگهب
دزد آمــــــــد و ســــــــر ز پاســــــــبان بــــــــرد
ــه را ــ ــ ــراغ خانـ ــ ــ ــد اّول چـ ــ ــ ــا می کشـ ــ ــ دزد دانـ
شــــد فراموشــــم  هــــوش  و  خــــرد  و  عقــــل 
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کدام	گزینه	به	مفهوم	متفاوتی	اشاره	دارد؟- 218
گـــر بـــه عشـــق دهـــد دل میّســـر اســـت 1( عاقـــل ا
ــم ــ ــ ــ ــاِن جان ــ ــ ــ ــم ای ج ــ ــ ــ گه ــقت آ ــ ــ ــ 2( ز عش
عشق ــوی  ــ ک در  ــه  کـ ــدا  ــن ــم ــوش ه ــا  ــس ب  )3
ـــوش ـــه ه ـــد و ن ـــل مان ـــه عق ـــا را ن ـــوه و م ـــود جل 4( نم

ــمــی شــود ــه عــاقــل ن ــظ ــوع ــی بـــه م ــ عــاشــق ول
ــم ــان ــه ن در  ــر  ــ آخـ ــت  ــشـ ُکـ ــی  ــ ــواه ــ خ ــه  ــ ک
رونـــد ــدا  ــیـ ــد و شـ ــنـ آیـ ــل  ــاقـ عـ چـــو مـــن 
قــربــانــی ــشــق  ع بـــه شــمــشــیــر  دو  هـــر  ــد  ــدن ش

پرهیز از هم نشینی با بدان

همنشینخوبآدمراآدممیکندوهمنشینبدآدمرانابود.ازآنمفاهیماخالقیوپندهایپدرانهاستراجعبه»رفیقناباب«کههمهمانشنیدهایموبیشترمان
همداشتهایم!اینمفهوممخاطبراازمعاشرتباآدمهای»بد«پرهیزمیدهد.

کدام	گزینه	با	بیت		»چه	نیکو	گفت	با	جمشید	دستور/	که	با	نادان	نه	شیون	باد	نه	سور«	تناسب	معنایی	دارد؟- 219
است میّسر  دل  دهــد  عشق  ــه  ب گــر  ا عــاقــل  ــل نــمــی شــود1(  ــاق ــه ع ــظ ــوع ــق ولـــی بـــه م ــاش ع
نیست مــصــلــحــت  جـــدایـــی  هــمــراهــان  ز  نیست2(  ــت  ــح ــل ــص م ــی  ــایـ ــنـ بـــی  روشـ ســفــر 
عشق ــوی  ــ ک در  کـــه  ــدان  ــن ــم ــوش ه ــا  ــس ب رونـــد3(  ــدا  ــیـ ــد و شـ ــنـ آیـ ــل  ــاقـ عـ چـــو مـــن 
ــد ــال ــی ن ــم ه چــــون  کـــه  بــیــن  را  آب  هــــــــــر دم از هم نشــــــــــین ناهمــــــــــوار4( 

کدام	گزینه	با	بیت	»چه	نیکو	گفت	با	جمشید	دستور	/	که	با	نادان	نه	شیون	باد	نه	سور«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 220
پند ــی  ــک ی ــان  ــ ــای ــ دان ز  کـــــردم  ــب  ــل ط ــد1(  ــون ــی ــپ ــرا گــفــتــنــد بــــا نــــــــادان م ــ ــ م
اســت بنشسته  ــی  شــب ــادان  ــ نـ بـــا  ــه  ــرک ه ــت2(  اس دل خـــســـتـــه  او  مــــرگ  روز  بـــه  تـــا 
دانـــش است ــا  ب اســت چــون  ــداری  ــی ب ــواب  نشست3( خـ نــــــادان  بـــا  کـــه  ــداری  ــ ــی ــ ب وای 
درفــــــزودی روزی  بـــه  دانـــــش  گــــر  ا ــودی4(  ــبـ نـ ــر  ــ ــگ روزی تـ ــ ــنـ ــ تـ نــــــــادان  ز 

هرچه بکاری، همان را درو می کنی.

میگویدهرکسنتیجهکارخودرامیبیند؛چهخوبوچهبد؛ماننددانهایکهکاشتهمیشودومحصولیازجنسخودشمیدهد.اینمفهوم،هروقتجهت
منفیپیداکندودربارهنتیجهبِدیکعمِلبدباشد،بهصورت»ازماستکهبرماست«بیانمیشود؛همینطور،اگردربارهنتایجاعمالدرروزقیامتهشدار

بدهد،»آخرتاندیشی«ناممیگیرد.

کدام	گزینه	با	بیت	»	مکر	او	معکوس	او	سرزیر	شد/	روزگارش	برد	و	روزش	دیر	شد«	تناسب	معنایی	ندارد؟	- 221
بـــــردار ــر  ــ ب و  بـــکـــار  ــی  ــک ــی ن تـــخـــم  نیــــــــک و بــــــــد هرچــــــــه کاری آن ِدَروی1( 
هیچ ثمر  کینه  از  بــه جــز  ــودش  ــب ن ــه  ک دردا  ــم2(  ــته بودیـ ــه دل کاشـ ــو بـ ــر تـ ــه ز مهـ ــی کـ تخمـ
کاشت ــد  ــای ب نکو  تخم  جــهــان  ــه  ب بــاغــبــانــا!  داشــت3(  بــایــد  ــر  ب ــاری  ــی ک م ــه  ک جنس  آن  از  هــم 
ــار ــک م ــی  ــ ــوان ــ ت ــا  ــ ت ــدی  ــ بـ تـــخـــم  ــه  ــ ک ــد روزگــــــار4(  ــ ــر دهـ ــ ــدت ب ــ ــو کـــــــاری، بـ ــ چ

همه	گزینه	ها	با	بیت	»	مکر	او	معکوس	او	سرزیر	شد	/	روزگارش	برد	و	روزش	دیر	شد«	تناسب	معنایی	دارند؛	به جز ............ .- 222
درو ــن  کـ ــی  ــک ــی ن و  ــار  ــ ک ــی  ــک ــی ن ــم  ــخ ت گـــرو1(  دیــــــــــن داران  ــه  ــل ــم ج از  ــری  ــ بـ ــا  ــ ت
زودزوال کــشــتــزار  ایـــن  در  ــه  ک مــکــن  بـــدی  ــاری2(  ــی ک م ــه  ک بــــدروی  ــان  ــم ه ــر  دهـ داس  ــه  ب
مکن ــاری  ــ ــدک ــ ب و  کــــار  ــی  ــک ــی ن ــم  ــخ ت هـــر کـــه کـــــــارد، هـــر چـــه کــــــارد بـــــدرود3( 
ــدم ــی ــوم ن روزگــــــــار  تـــربـــیـــت  ــر  ــ ابـ ز  ــدم4(  ــی ــوم ن نــوبــهــار  از  ــه  ــت ــوخ س ــم  ــخ ت ــو  چـ

شناخت هر کس به اندازه  ظرفّیت اوست.

مفهوم،ازتفاوتظرفیّتوجودیموجوداتحرفمیزند.اینکههرکسبراساسمقداردرکوفهمش،شناختیازجهاِندوروبرشدارد؛ازخدا؛ازآدمها؛از
طبیعت؛اینکههرکسبهاندازهعقلشمیفهمد؛بهاندازهظرفیّتش؛یکیدریادریاازعشقمینوشدوهرروزوجودشپذیراتروقلبشبزرگتروظرفیّتشبیشتر
میشودویکیبااّولینجرعهعشق،عربدهمیکشد.ظرفیّتهامتفاوتاست.مثاًل»خدا«بهنظرمامؤلّفهاهمانکسیستکهکمکمیکندتاکتابمانبهتراز

کاردربیایدوبهنظرتوهمانکسیکهاگربخواهد،درسنخواندههمقبولمیشوی!هرکدامخداییساختهایمدرحّددرکخودمان!میبینی؟!

در	کدام	گزینه	به	مفهوم	بیت	»بحر	به	صد	رود	شد	آرام	گیر	/	جوی	به	یک	سیل	برآرد	نفیر«	اشاره	شده	است؟- 223
گیر آرام  خویش  جــای  بر  دال  گویم  ــان  زم هر  پیمان شکن1(  ــری  پ آن  ــت  اس عابدفریب  بتم  ــان  ک
ــاســت آن ه تشنه  بــحــر  ــه  ک جمعی  ــر  س ــر  ب اســت2(  فــســانــه  عــشــق  ــث  ــدی ح ــز  ج رود  ــه  ــرچ ه
ــد3( ایـــــن لقمـــــۀ بـــــزرگ نگنجـــــد بـــــه هـــــر دهـــــان ــرده ان ــپ ــردان س ــ ــرار حـــق بـــه ســیــنــه مـ ــ اسـ
سادگی از  ــنــدرو  ت سیل  ــه  ب ــیــدان  م مــی دهــد  ــه دشــمــن می کند4(  ب ــواری  ــم ه ــه  ک کــوتــه انــدیــشــی 
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بی اعتباری جايگاه های دنیوی در عشق

ازاینمیگویدکهاعتباراتدنیویوجایگاهآدمهاوشأنوشوکتوهیبتوقدرتواسمورسمومالومنالومقامومدرکوشهرتومحبوبیّتواینها،در

عشقهیچکارهاست.هماناّوِلراه،قبلازورودبهوادِیاّول،همهراازتومیگیرندودسِتخالیراهیاتمیکنند.عشق،مردوزنوشهریوروستاییوشاهو

گدانمیشناسد.آنجاهمهیکساناند؛چونهمهشانهیچداراییایندارند.هیچچیزنیستند،جزاینکهعاشِقمعشوقشدهاند.

کدام	گزینه	با	بیت	»	عشق	بر	یک	فرش	بنشاند	گدا	و	شاه	را	/	سیل،	یکسان	می	کند	پست	و	بلند	راه	را«	تناسب	معنایی	دارد؟- 224

 1( گـــر عـــّزت و عزلـــت بـــود و علـــم و قناعـــت
شـــوم دیـــار  ایـــن  در  و  تســـاوی  دوره  شـــد   )2 
ــدا نیســـت ــاه و گـ ــرق شهنشـ ــدان فـ ــق بـ 3( در عشـ
ــــی؟ ــــت می دان ــــت چیس ــــی در محّب ــــال کام ران 4( کم

را گــــدا  فــــرق  ــود  ــبـ نـ ــم  ــالـ عـ ــی  ــاهـ شـ  از 
هــنــوز گـــدا  و  شـــاه  ــه  ــان ــی م در  اســـت   فـــرق 
نیست پا  و  سر  بی   بتان  کــوی  در  که  نیست   کس 
ــردن ک ــدا  گ را  ــود  خ و  دادن  پــادشــاهــی  را  بتی 

کدام	گزینه	با	بیت	»	عشق	بر	یک	فرش	بنشاند	گدا	و	شاه	را	/	سیل،	یکسان	می	کند	پست	و	بلند	راه	را	«	متناسب	نیست؟- 225

نمی کنــــد تفــــاوت  کــــه  بنــــه  را  دســــتار   )1 
 2( بــــه پــــای خویشــــتن آینــــد عاشــــقان بــــه کمنــــدت
3( عشــــق یکســــان نــــاز درویــــش و توانگــــر می کشــــد
4( عشــــــــــق را رهنمــــــــــای و ره نبــــــــــود

عشق ــق  ــری ط ــدر  ــ ان ــه   ــلَ ــی ُک ب و  ــاله  ــب ک ــاح ص
کـــــه هرکـــــه را تـــــو بگیـــــری ز خویشـــــتن برهانـــــی
می کشد ــر  ــراب ب را  ــوهــر  گ و  ســنــگ  ــرازو  ــ ت ایـــن 
ُکلَـــــــه نبـــــــود در طریقـــــــت ســـــــر و 

بیت	های	کدام	گزینه	با	بیت	»	عشق	بر	یک	فرش	بنشاند	گدا	و	شاه	را	/	سیل،	یکسان	می	کند	پست	و	بلند	راه	را	«	تناسب	معنایی	ندارد؟- 226

ـــط ـــه	در	آن	خ ـــه	ک ـــدم	ن ـــق	ق ـــرۀ	عش ـــر	دای ـــف(	ب ال
ـــدا	یکســـان ـــر	ســـوز	عشـــق	در	شـــاه	و	گ ـــد	تأثی ب( کن
ــوختیم ــ ــدا	را	بسـ ــ ــن!	خـ ــ ــاه	حسـ ــ ج( ای	پادشـ
د( شـــاه	و	گـــدا	یکســـان	بـــود	بـــر	درگـــه	ســـلطان	عشـــق
خودپرســـتان	 نرســـند	 عشـــق	بازان	 کمال	 به	 ه	(	 
و( چـــون	عقـــل	احـــول	اســـت	دو	بینـــد	غریـــب	نیســـت

ــدا	نیســت ــاه	و	گ ــا	ش ــه	ب ــو	را	فاصل ــه	ت ــک	نقط ی
کــه	بیــد	و	عــود	را	آتــش	بــه	یــک	دندانــه	می	ســوزد
است حاجت	 چــه	 را	 ــدا	 گ کــه	 کــن	 ــؤال	 س ــر	 آخ
عشق ــوان	 ای است	 باالتر	 فلک	 طاق	 از	 پایه	 صد	
را؟ ــدا	 گ ــود	 ب محل	 چــه	 پادشاهی	 حریم	 بــه	
یکی	سـت گـدا	 و	 کـه	شـاه	 عیـن	عشـق	 بـه	 بنگـر	

4( ج ـ ه  3( الف ـ و  2( د ـ و  1( ب ـ د 

درويش نوازی

منظور،نوازشکردندرویشاننیست؛پولدادنبهآنهاست!ادبیاشمیشود:دستگیریازافتادگانوکمکبهتهیدستان.
نوعدوستی،بشردوستی،همدردی،گاهیاینمفهوم،ترکیبیستازستایشنیکوکاریونکوهشخودخواهیونکوهشغفلتازحالهمنوعان،ویادآورچیزهایی

مثل»توکزمحنتدیگرانبیغمی«و»دستدردستهمنهیمبهمهر«و»آنچهبرخودنمیپسندی«واینها.

)خارج از کشور 98(- 227 مفهوم	کدام	بیت،	با	دیگر	ابیات	تفاوت	دارد؟	
1( چـــون گل رعنـــا خـــزان را در قفـــا دارد بهـــار
آشـــفتگی در  زلـــف  کار  بـــه  می آیـــد  2( شـــانه 
3( وقـــت بی برگی کـــرم بـــا بینوایان خوش نماســـت
4( گـــره تـــا می توانـــی بـــاز کـــن از کار محتاجان

مبـــاش غافـــل  خـــزان  بـــاد  ورق گردانـــی  از 
بپـــرس پریشـــانی  ایّـــام  در  را  آشـــنایان 
در خـــزان از بلبـــالن ای باغبـــان غافـــل مبـــاش
چو بـــی کاران به ناخن گـــردن خود را مخـــار این جا

228 -	 بیت		»شانه	می	آید	به	کار	زلف	در	آشفتگی	/	آشنایان	را	در	ایّام	پریشانی	بپرس«	با	کدام	گزینه	قرابت	معنایی	دارد؟	
 1( بیهـــده تـــا کی زنم دســـت بـــه ســـر از غمش؟
 2( هنـــگام تنگ دســـتی در عیـــش کوش و مســـتی
خواهـــد مصیبـــت  روز  فریـــادرس  هر کـــه   )3 
4( رســـم دهـــش ز هّمـــت اهـــل جهـــان مخواه

 دســـت مـــن از کار شـــد، نوبِت دســـت دعاســـت
 کایـــن کیمیـــای هســـتی قـــارون کنـــد گـــدا را
 گـــو در ایّـــام ســـالمت  بـــه جوان مـــردی کـــوش
طفل انـــد و دستشـــان بـــه دهن آشـــناتر اســـت

کدام	گزینه	با	بیت	»شانه	می	آید	به	کار	زلف	در	آشفتگی	/	آشنایان	را	در	ایّام	پریشانی	بپرس«	تناسب	معنایی	ندارد؟	- 229
1( رحـــم کـــن بـــر ناتوانـــان کـــز دهـــان شـــکوه مـــور
ــی ــ ــ ــ ــ ــا توان ــ ــ ــ ــ ــان ت ــ ــ ــ ــ ــرس از ناتوان ــ ــ ــ ــ 2( بپ
ــینی ای دل! ــ ــ ــق می نشـ ــ ــ ــر ره خلـ ــ ــ ــا بـ ــ ــ 3( تـ
گیــــــــــــــر آزاده  نیک مــــــــــــــردان  ره   )4

می توانــــد رخنــــه در ملــــک ســــلیمان افکنــــد
ناتوانــــــــــــــــی از روزگار  بتــــــــــــــــرس 
دل! ای  ــی  ــن خــوشــه چــی شـــرک  ــن  ــرم خ  در 
گیر ــاده  ــ ــت ــ اف دســــت  اســـــتـــــاده ای،  چـــو 
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بیت	»شانه	می	آید	به	کار	زلف	در	آشفتگی	/	آشنایان	را	در	ایّام	پریشانی	بپرس«	با	کدام	بیت	قرابت	مفهومی	ندارد؟	- 230
درویـــش ــر  ب ــن  ک فــضــل  ــال،  ــ م ــب  ــاح ص ای   )1 
خــوش و  ــّی  ــن ــی ب ــال  قـــوی حـ را  ــود  خـ چــو   )2 

است  مسّلم  قناعت  ُمــلــک  ــه  ک را  درویـــش   )3 
پیش اهلت  و  ــه اّی  خــان در  تو  که  آن  شکر  به   )4

ــاســی بـــر خــویــش ــن ــی ش ــضــل خــــدای م  گـــر ف
ــه شـــکـــرانـــه بـــــار ضـــعـــیـــفـــان بــکــش ــ  ب
اســت ــم  ــال ع ــطــان  ســل و  دارد  ــام  نـ  درویــــش 
ــش ــ دروی ــر  ــاف ــس م از  ــدار  ــ مـ ــغ  ــ دریـ ــر  ــظ ن

شنوندۀ نیکو، به گوينده انگیزه می دهد.

یعنیتاکسینباشدکهخوببهحرفتگوشبدهدوآنرابفهمد،انگیزهایبرایحرفزدننداریاصاًلبرایچهیابرایکهبایدحرفبزنی؟!سخنگفتنوقتی
امکانپذیراستکهتوبگوییوآنطرفیکنفرسراپاگوشباشدومعنیکلماتترادرککند.اگراینطورنباشد،حرفزدنفرقیباتولیدصداهایمبهمندارد
وبههمینخاطربودهکهدرطولتاریخاکثراندیشمندانسکوترابرسخنگفتنترجیحمیدادندوهرازگاهیکهمخاطببادرکیپیدامیکردندچشمشان

برقیمیزدونطقشانُگلمیکردوابتدامیگفتند:»مستمع،صاحبسخنرابرسرذوقآورد.«

)خارج از کشور انسانی 98(- 231 مفهوم	کدام	بیت	با	سایر	ابیات،	تفاوت	دارد؟ 
نخست ــد  ــایـ بـ نــیــوشــنــده  را  1( ســـخـــن 
آورد کــار  ــر  س ــر  ب را  صاحب سخن  2( مستمع 
گوهر ســخــن  و  آمـــد  کـــان  ــو  چ طــبــع  3( مــثــال 
ــه شـــود زنـــده نــمــیــرد هرگز ــرک 4( بـــه ســخــن ه

ــد درســــت ــ ــای ــ ــر بــــی  خـــــریـــــدار ن ــهـ گـ
آورد ــار  ــت ــف گ بــه  را  بــلــبــل  خــامــوش  غــنــچــۀ 
ــان ــد انــــدر ک ــان ــم ــدش ب ــن ــن ــک ــب ن ــل ــر ط ــ گ ا
سخن ــاد  ــس آب ــف ن ــوای  ــ ه ــت  اسـ عــیــســی  دم 

با طعم واژه

ایندستهازسؤالها،بهمعانیمختلفیکواژه،فعلیاحرفدربیتهایمختلفتوّجهدارندونمونههایشراپیشازایندیدی.درحقیقت،اصاًلسؤاِل»قرابت
معنایی«نیستند،اّمابههرحالدرکنکورازبودجهسؤاالت»قرابت«طرحمیشوند.اینبارمعانیمختلفواژههای»بیگاه،حریف،دستور،بودن)نیست(،پرده«

معنی	واژه	»	بی	گاه«	در	همه	گزینه	ها	یکسان	است؛	به جز	............ .- 232
1( هیــــــن و هیــــــن ای راه رو بیــــــگاه شــــــد
صبح بـــه  ــد  ــی رس شـــب  ــه  ــر چ گ کـــن  ــه  ــال ن  )2
ـــد ـــاه ش ـــدر چ ـــید ان ـــد خورش ـــی گاه ش ـــد ب ـــی گاه ش 3( ب
ــود بـ ــر  ــ ــی ب ــ ب بــــی گــــاه  کـــــار  ــه  ــمـ هـ  )4

ــد  ــر ســـــــوی چـــــــاه ش ــ ــم ــ آفـــــتـــــاب ع
بـــی گـــاه  ــد  ــ ش روز  گـــر چـــه  ــن  ــ ک تـــوبـــه 
شد اهلل  ــوت  خــل در  عــاشــقــان  جـــان  خــورشــیــد 
ــود بـ ســــر  ــان  ــ ــردمـ ــ مـ تــــن  از  بــهــیــن 

معنی	واژه	»	حریف	«	در	همه	گزینه	ها	یکسان	است؛	به جز ............ .- 233
ولیکن بـــود  او  ــم  غ ــف  حــری ــه  ن »ســعــدی«   )1
بــاش ــان  ــم ــی ــت پ درس شفیقی  ــق  ــی رف ــر  گـ ا  )2
3( حریـــف عهـــد مـــوّدت شکســـت و مـــن نشکســـتم
ضــعــیــف  و  دیـــدنـــد  فــــرد  ــش  ــان ــه ــل اب  )4

ــه درافـــتـــاد ــرک ــد ه ــزن ــم دســـتـــان ب ــت بـــا رس
ــاش ب گــلــســتــان  و  ــه  ــاب ــرم گ و  ــه  ــان خ ــف  ــری ح
نــبــریــدم مـــن  و  ــد  ــری ب ارادت  ــخ  ــی ب خــلــیــل 
حریف؟ ــد  ش ــه  ش ــا  ب ــه  آن کـ اســت  ضعیف  ــی  ک

معنی	واژه	»	دستور«	در	کدام	گزینه	متفاوت	است؟- 234
1( از ایــــــن صنعــــــت خــــــدا دوری دهــــــادت

را  بیان  ــن  ای گوید  تــا  را  ــان  ج نیست  دســتــور   )2
رســیــده  ــرخ  چـ ــر  ب ــو  ت ز  ــت  ــ دول ــت  ــ رای ای   )3
بـــــاد از دامـــــن دل دور  4( دســـــت عشـــــق 

ــادت ــ ــار دســــتــــوری دهـ ــ ــن کـ ــ ــرد زیـ ــ خـ
آمــد  کــفــر  ــه  ک ــا  ــر ج ــی ه ــت کــفــر رس ز  ــی  ن ور 
ــده  ــدی ن دســتــور  تــو  چــو  وزارت  چــشــم  وی 
داد؟ دســـتـــور  دل  بـــه  آیــــا  ــوان  ــ ــی ت ــ م

معنی	واژه	»نیست«	در	کدام	گزینه	متفاوت	است؟- 235
تلخ نــیــســت  دهـــی  تـــو  ار  زهـــر  ــت  ــرب ش  )1
درســـت زایــــد  کـــه  کـــس  آن  هـــر  ــرد  ــی ــم ب  )2
ــروی س ــه  ب خــنــدد  ــه  ک ــل  گ از  نیست  عجب   )3
رضاست عین  او  که  آور  دســت  به  ــرآن  ق معنی   )4

ــت بــار ــس ــی کــــوه اُُحــــــد گـــر تـــو نــهــی ن
نخست از  بـــود  چـــونـــان  کـــه  نــیــســت  شـــود 
نشیند گـــل  در  پـــای  ــن  ــم چ ایـــن  در  کـــه 
شدن قـــرآن  صـــورت  محو  نیست  فضیلت  ــن  ای

گر	نی	پرده	ای	دیگر	بخواند	/	نیستان	را	به	آتش	می	کشاند«	یکسان	است؟- 236 معنی	واژه	»پرده«	در	کدام	گزینه	با	بیت	»ا
بـــیـــرون پـــیـــر  ــد  ــ آمـ ــرده  ــ ــ پ ــرف  ــ طـ ز   )1
دریــــده پـــــرده  ــی  ــق ــاش ع در  ــل  گـ ــو  چـ  )2
ــی ــوای ن بـــــرزد  او  کـــه  پـــــرده  هـــر  بـــه   )3
گــــردون ــاز  ــت ب ــب ــع ل ــه  کـ انـــدیـــشـــه  در   )4

ــرون ــی ب ــر  ــخــجــی ن از  ــد  ــآیـ کـ مـــــاری  چـــو 
ــده ــدیـ نـ ــم  ــ ــال ــ ع و  ــه  ــ ــت ــ رف ــم  ــ ــال ــ ع ز 
ــی ــ ــ ــ ــر قبای ــ ــ ــ ــر از گوه ــ ــ ــ ــک دادش پ ــ ــ ــ مل
ــرون ــ ــ ــ ــرده بی ــ ــ ــ ــازی آردش زان پ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ چ
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گنج حکمت: آفتاب جماِل حق درس شمش

مراآنلحظهکهتورابهدرگاهحق،تجلّیوقربباشد،یادکن: طلب توّجه و شفاعت از مردان حق
گفت:»چونمندرآنحضرترسموتاِبآفتابآنجمالبرمنزند،مراازخودیادنیاید؛ازتوچونیادکنم؟!«: بی خبری و از خود بی خودی عاشق در برابر معشوق

چونحقتعالیبندهایراُگزیدومستغرقخودگردانید،هرکهدامناورابگیردوازاوحاجتطلبد،بیآنکآنبزرگنزدحقیادکندوعرضهدهد،حق،آن
رابرآرد.: توّسل به مردان خدا موجب عنایت خداوند است.

بی خبری عاشقانه / از خود بی خودی عاشق

اختیارخودراازدستدادن!طوریکهآدمازخودشوچیزهاییکهدراطرافشمیگذرد،بیخبرباشد.اینکه»بیدار«باشی،اّما»هشیار«نباشی.حّسیمیان
خوابوبیداری؛یعنیبهمحضاینکهنشانهای،خبری،حرفیازمعشوقببینیوبشنوی،ازحالبروی.اینرامیگویند»بیخبریعاشقانه«.

)ریاضی  95(- 237 مفهوم	کدام	بیت	با	سایر	ابیات	تفاوت	دارد؟	

1( قاصـــد ز بـــرم رفـــت کـــه آرد خبـــر از یـــار
ــر ــی اث ب ــم  هـ ــر  ــب ــی خ ب ــم  هـ ــد  شـ ــه  کـ آن   )2
ــار ــ ــ ــان زنهـ ــ ــ ــد طبیبـ ــ ــ ــر از درد ندارنـ ــ ــ 3( خبـ
ــود ــر از خـ ــدارد خبـ ــد نـ ــو را دیـ ــه تـ ــد کـ 4( قاصـ

ــدارد نـ ــش  ــوی خ از  خــبــر  کــنــون  ا و  ــد  آمـ ــاز  بـ
خبـــــــــر دارد  او  جملـــــــــه  میـــــــــان  از 
بیمارت چنین  ــت  اس کــرده  کــه  ــوی  ج زان  چــاره 
ــو؟ ــ ــ ــر ت ــ ــ ــه آرد خب ــ ــ ــن زار ک ــ ــ ــه م ــ ــ ــر ب ــ ــ دیگ

)زبان 86( - 238 مفهوم	کدام	بیت	با	سایر	ابیات	متفاوت	است؟	

 1( بـــا هرکـــه خبـــر گفتـــم از اوصـــاف جمیلـــش
 2( گوشـــم بـــه راه تـــا کـــه خبـــر می دهـــد ز دوســـت
»صائـــب« حقیقـــت  اســـرار  ز  خرابـــات  در   )3 
4( پیـــر شـــد زاهـــد و از راز درون بی خبـــر اســـت

افتاد بی خبر  مــن  چــو  ــه  ک شــد  چــنــان   مشتاق 
ــر شــدم ــب ــی خ ــد و مـــن ب ــام ــی ب ــر  ــب  صــاحــب خ
ــد ــردن ک ــم  ــران ــب ــی خ ب از  ــم  ــت ــاف ی ــر  ــب خ ــا   تـ
اســت َدر  بــیــرون  حــلــقــه  او  خــم گــشــتــه  قــد 
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1( ُمهــــــــر ِمهــــــــر از درون مــــــــا نــــــــرود
ــاشــد ب ــود  ــ خ ــال  ــ ح ــه  بـ ــو  گـ ــی  ــس ک ــر  هـ  )2
ــم ــی ــوع ــم ــج م ــان  ــ ــدگ ــ ــن ــ ک ــرا ــ پ ــا  ــ مـ  )3
ــت دوسـ قــربــت  بـــارگـــاه  از  »ســـعـــدی«   )4

ــت اس ــر  ــج ح بـــر  ــش  ــق ن کـــه  بـــــــرادر!  ای 
اســت ــر  ــ دگـ ــا  ــ م ــال  ــ حـ ــه  ــ ک بــــــــرادر!  ای 
ــت اس ــر  ــظ ن در  و  ــت  ــ اس غـــایـــب  ــا  مـ ــار  ــ ی
ــا خـــبـــر یـــافـــتـــه ســـت بـــی خـــبـــر اســـت ــ ت
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بی خبر مــّدعــیــان انــد  و  ــم  ــودی ــی خ ب مـــا   )1
دایــم بــَود  خانه  در  ســروی  تــو  چــو  کــه  را  آن   )2
ــان ــم، برسـ ــه فغانـ ــود بـ ــحر! از خـ ــیم سـ 3( ای نسـ
راز؟ بگشایم  کــه  پیش  دل؟  غــم  گویم  کــه  بــه   )4

الست ســاقــی  ــا  م ــه  ب اســـت  داده  ــه  ک ــی  م زآن 
بستان ها ــوی  سـ ــن  ــت رف ــد  ــاش ب ــری  ــب ــی خ ب از 
گـــردانـــد بــی خــبــرم  ــود  ــ خ ز  ــه  کـ او  ــر  ــب خ
است بی خبر  مــن  غــم  از  ــدم  ش کــه  کــس  هــر  ــار  ی

توّسل به مردان خدا موجب عنايت خداوند است.

حضوردرمحضرمردانخداوبهرهمندیازنََفِسگرمآنها،باعثآگاهیوبیداریوخیروبرکتاست.انسانهایالهیواسطههایرسیدنفیضولطفخدا
بهبندههاهستند.الگوواُسوهاندبرایهرکسیکهخوبیهاوبزرگواریهارادروجودیکانسانخاکیوواقعیجستوجومیکند،ونهدرکتابهاوبهصورت

تخیاّلتفضاییوفانتزی.ازطرفیهم،اینمفهوم،ضرورتبهرهمندیازراهنمادرراهعشقرایاِدآدممیآورد.

کدام	گزینه	با	عبارت	»	چون	حق	تعالی	بنده	ای	را	ُگزید	و	مستغرق	خود	گردانید،	هر	که	دامن	او	بگیرد	و	از	او	حاجت	طلبد،	بی	آنک	آن	بزرگ	نزد	- 241
حق	یاد	کند	و	عرضه	دهد،	حق،	آن	را	برآرد.«	تناسب	معنایی	دارد؟

هســـت غیـــری  کـــه  گمـــان  دارد  هرکـــه   )1
2( گـــر وصـــل دوســـت می طلبـــی، بدگمـــان مبـــاش
ــه ــد اندیشـ ــد و کننـ ــو گوینـ ــف تـ ــه در وصـ 3( هرچـ
قیـــاس کنیـــد ایـــن  از  4( جراحـــت دل ریشـــم 

مــی بــیــنــم ــور  ــ ــصـ ــ قـ ــش  ــ ــان ــ ــم ــ گ در 
یقیـــن ســـر  از  خـــدا  اهـــل  راه  خـــاک  شـــو 
ــی زآن ــر  ــرت ب ــو  ت و  ــوســت  ت ــق  ح دون  هــمــه  آن 
ــن مــجــروح ــرای م ــی غــم بـ ــد دل ب ــه هــســت ص ک
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گل غنچه  چــون  که  عمر  ایــن  بر  گریه ست  جــای   )1
ــد مـــادر دهــر ــده ــه کـــودک ن ــی شــیــر ب ــن 2( ده
زمــســتــان در خــاک ــه  ب نفشاند  ــه  دانـ ــه  هــرک  )3
مــدار اندیشه  و  زن  ــردان  مـ دامـــن  در  ــت  دس  )4

ــش ــدان ــن خ ــن  ــ ده بـــقـــای  ــت  ــ اس روز  ــج  ــن پ
ــش ــدان ــرد دن ــبـ ــون در نـ کـــه دگـــربـــاره بـــه خـ
تــابــســتــانــش ــه  بـ ــل  ــ دخ از  ــود  ــ ب نـــاامـــیـــدی 
طــوفــانــش؟ از  ــم  غ ــه  چ نشیند  نـــوح  ــا  ب ــه  هــر ک


