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توجه به بیت ،معنی واژءه مشخّ صشده در کدام گزینه صحیح نیست؟
111191با ّ

 )1گ��ف��ت م��ا را هفت وادی در ره است
 )2ش��ی��رم��ردی ب��ای��د ای���ن ره را شگرف
 )3ه���ر ی��ک��ی بینا ش���ود ب��ر ق���در خویش
ب��ود
 )4ع��اش��ق آن ب��اش��د ک��ه چ��ون آت��ش َ

چ���ون گ��ذش��ت��ی ه��ف��ت وادی درگ���ه اس��ت
ف ژرف
زانک���ه ره دور اس��ت و دری���ا ژر 
ب���ازی���اب���د در ح��ق��ی��ق��ت ص����در خ��وی��ش
ب���ود
گ�������رمرو ،س����وزن����ده و س���رک���ش
َ

«111192ت ََعب ـ شیدا ـ اکناف ـ افسرده» ـ بهترتیب یعنی . ...............

 )1سختی ـ عاشق ـ کناره ـ اندوهگین
		
 )3رنج ـ دلداده ـ کنارهها ـ منجمد

(بیابان)
(عجیب)
(ارزش و اعتبار)
(به شتاب رونده و چاالک)

 )2اندوه ـ دیوانه ـ گونهها ـ یخزده
 )4محنت ـ دلدار ـ اطراف ـ سرمازده

111193هر یک از توضیحات زیر ،بهترتیب مربوط به واژگان کدام گزینه است؟
تصوف ،خالیشدن قلب سالک از آنچه جز خداست.
الف) در لغت به معنای تنهاییگزیدن ،ترک گناهان و اعراض از امور دنیوی؛ در اصطالح ّ

متوجه حقکردن ،دل از عالیق بریدن و خواست خود را فدای خواست ازلیکردن.
ب) یگانهدانستن خدا ،دل خود را
ّ

ج) بینیازی؛ در اصطالح ،بینیازی سالک از هر چیز جز خدا

 )1تجرید ـ مکاشفت ـ استغنا

 )2تفرید ـ معاملت ـ تجرید

 )3تفرید ـمراقبت ـ تجرید

 )4تجرید ـ تفرید ـ استغنا

111194معنای درست واژههای «مخاصمت ـ گِرده ـ اعانت ـ مصاحبت ـ زاد» در گزینءه  ...............دیده میشود.

 )1دشمنی ـ نوعی نان ـ یاریدادن ـ پشتیبانی ـ توشه
 )2خصومت ـ قرص نان ـ یاریدادن ـ همنشینی ـ خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه میب َ َرند
حبه ـ یاری ـ همنشینی ـ توشه
 )3گرفتاری و بدبختی ـ ّ
 )4مالمت ـ قرص نان ـ یاری ـهمصحبتداشتن ـ خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه میب َ َرند

111195معنای «زاد» در کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟

تهور زیادت گشته و به صحبتش شادمانی کردند و به زاد و آبش دستگیری واجب دانستند.
 )1مردم کاروان را به گفت او ّ
قوت سالحبرداشتن نداشتم.
 )2وزیران را گفت :مرا تا این غایت از نارفتن به جهاد مفسدان عذر آن بود که به زاد کوچک بودم و ّ
سن شباب بود؛ چه در زاد میان ایشان هژده سال بیش تفاوت نبود.
)3
ّ
عالءالدین هنوز در ّ
 )4از پسران او آن که به زاد بزرگتر بود و شهامت بیشتر داشت ،تاج فرق شاهی بر سر نهاد.

111196معنای کدام دو گروه از واژهها ،همگی صحیح است؟
الف) (صدر :طرف باالی مجلس) ـ (مقاالت :دوستیها)
ادعای خواستن یا داشتن چیزی)
ب) (گرمرو :مشتاق) ـ (دعویّ :
ج) (سروش :فرشتءه پیامآور) ـ (اولیتر :شایستهتر)
د) (وادی :سرزمین) ـ (کالن:سزاوار و برگزیده)

 )1ج ـ ب

 )3الف ـ ب

 )2ج ـ د

111197واژءه «زاد» در بیت گزینءه  ...............دو معنای متفاوت دارد.

 )1م��ش��و دلب��س��ت�هء ه��س��ت��ی ک��ه دوران
 )2زاد راه ح���رم وص���ل ن���داری���م مگر
 )3ب��ی��ا و ب��رگ سفر س��از و زاد ره برگیر
 )4م��س��اف��ری ت��و و ن��اچ��ار ب��ای��دت زادی

 )4الف ـ د

ه���ر آن را زاد ،زاد از ب��ه��ر کشتن
ب��ه گ��دای��ی ز در م��ی��ک��ده زادی طلبیم
ک��ه عاقبت ب���رود ه��ر ک��ه او ز م���ادر زاد
ک��ه زاد ب��ای��د م��ر م���رد را ب��ه گ���اه رحیل

111198در کدام گزینه ،غلط امالیی دیده میشود؟

ح��س��ن او در ه��ف��ت��های گ��ی��رد زوال
 )1گ��ل اگرچه هست بس صاحبجمال
��ع��ب
ت
ص��د
زم��ان��ی
ه��ر
آی���د
پ��ی��ش��ت
وادی طلب
 )2چ����ون ف���روآی���ی ب��ه
َ
َ
ّ
ب و علف سرگردان شوم؟
 )3چه جای آن است که من دست شاهان بگزارم و در بیابانهای بیآ 
ِ
ِ
اولیتر.
 )4میان ایشان از برای گرده مخاصمت رفت .تا آخراألمر بر آن قرار گرفت که هر کدام از ایشان به زاد بیشتر ،بدین گردهخوردن ٰ

111199در متن زیر ،امالی چند واژه نادرست است؟

حق دیانت و خلوص و امانت او گذاردهام .اگر آن را
مروت ،به چه تأویل غدر را جایز توان دانست؟ بارها مر او را سنا گفتهام و ّ
«در احکام ّ

خالفی روا دارم ،به تناقض قول و خفّت رأی ،منسوب شوم و عهد من در دلها بیغدر شود».

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

121200در کدام گزینه غلط امالیی یافت میشود؟

 )1تنگخویی ،افراط خشم و کراهیت و ُغل ُّو در عقوبت و سیاست است؛ و نادانی ،تقدیمنمودنِ مالطفت در مواضع مخاصمت و به کارداشتن
مناقشت به جای مجاملت.
متنبه شود و بداند که قرئءه آن فال بد به نام او گردیده است و
 )2مرد با خود گفت :من او را با سررشتءه راستی افکنم تا از موضع این غلط
ّ
حوالءه آن به من افتاده.
 )3کار بوم و تزویر و غدر او را همین مزاج است و معایب او بینهایت و اینقدر که تقریر افتاد از دریایی جرعهای و از دوزخ شعلهای باید پنداشت.
 )4نقل است که از شیخ بوعبداهلل پرسیدند که« :صفت مرید چیست؟» .گفت« :مرید در رنج است ولکن رنج او سرور و طرب است نه عنا و تعب».

121201در عبارت گزینءه  ...............غلط امالیی دیده میشود.

حدت خشم و سورت غضب ،بر احوال وی غالب بود.
 )1از جمال رو ِز عالمافروز ،محجوب و از ِ
فروغ خورشید جهانآرای ،مهجورّ ،
 )2زاهد گفت :کاشکی این کودک نزادی و مرا با او این الف نبودی تا این خونِ ناحق ،ریخته نشدی و این اقدامِ بیوجه نیفتادی و کدام مصیبت
از این هایلتر که همخانءه خویش هالک کردم.
تأمل ،اقدام نکند.
از
پیش
کارها
در
و
داند
غنیمت
را
مشفقان
موعظت
و
ناصحان
 )3هر که را سعادت ازلی یار باشد ،مناصحت
ّ
 )4تو را در اثنای این محاورات و مقاالت ،مطلوب آن بود که میخاستی غرض و عزیمت ما در کار بشناسی و به اتقان ،قدم در کار نهی.

121202در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
شر مصاحبت ایشان از آدمیان
«دیوان از آن مباحثه پشیمان شدند ،از آن جایگه جمله هزیمت گرفتند و خاسر و خایب به زی ِر زمین رفتند و ّ

َقدس ،و تزویر زور با تقریر صدق برنیاید و
به کفایت انجامید تا ارباب بصیرت بدانند که ائانت ّ
حق و اهانت باطل ،سنّت الهی است ،ت َعالی و ت ّ

م علم از جهل نگونسار نگردد و همیشه حق منصور باشد و باطل مقهور».
عل ِ

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

121203در چند مورد از عبارات زیر غلط امالیی یا رسمالخطّی دیده نمیشود؟
فناک َّ
حق مَعرفتک».
تحیر منسوب که «ما َع َر َ
الف) واصفان حلیءه جمالش به ّ

تفرد باطن از هر محبوب و مطلوب که ماسوای حق است.
ب) تجرید یعنی ّ

ج) هر که در گزارد شکر و شناخت قدر نعمت غفلت ورزد ذکر او از صحیفءه شاکران محو شود.
د) اگر این گلها را با خوار آویزشی باشد و این نسیمها را با سموم آمیزشی ،مرکب به منزل دگر رانم.
ﻫ) اگر هنرمند از دولت بیافتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است؛ هر جا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند.

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

121204کدام عبارت فاقد غلط امالیی است؟
 )1کریم زندگانی برای خلود ذکر و محاسن آثار خواهد و اگر ناکامی در این باب بیفتد و آری بدو رسد ،کوتاهی عمر را بر آن ترجیح دهد.
مشیت حقتعالی گردند .حقتعالی نیز بر قلب این سالکان حسنِ ظ ّنی
 )2سالکان حقیقی رضا به غزای الهی دهند و تسلیم محضِ خواست و ّ
عطا نماید.
 )3لیکن عاقل برای رضا و فراغ مخدوم از شداید ،اعراز ننماید و هر رنج و المی که پیش آید ،آن را با میل و رغبت بپذیرد.
ِ
مذموم
 )4بندگان را میان خوف و رجا بگذارد تا نه نومیدی بر ایشان مستولی شود و نه طغیانِ استغنا ،بدیشان راه یابد و بباید دانست بدسیرت
ْ
طریقت را بر اخالقِ مرضی و راه صواب آشنا نتوان کرد.
121205معنی واژههای کدام گزینه همگی درست است؟

( )1افسر :تاج) ـ (زوال :نابود) ـ (آز :طمع)
(ملک :پادشاهی)
 ( )3اِعراض :رویگردانی) ـ (سالک :رونده) ـ ُ

( )2خُلد :بهشت) ـ (جالل :شکوه) ـ (طرب :شادمان)
(تقرب :نزدیکشدن)
( )4جمله :همگی) ـ (قبا :نوعی دستار) ـ ّ
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121206در کدام گزینه ،معنای همءه واژهها صحیح است؟
( )1آزرم :حیا) ـ (نشئه :کیفوری) ـ (حمایل :نگهدارنده) ـ (بالبداهه :ارتجاال ً)
( )2سترگ :عظیم) ـ (متّفق :موافق) ـ (پالیز :خزان) ـ (نماز پیشین :نماز ظهر)
( )3ستوه :رنجور) ـ (آغوز :ورم) ـ (هیون :شتر درشتاندام) ـ (موسم :هنگام)
( )4جرس :زنگ) ـ (طُرفه :عجیب) ـ (قسیم :صاحبجمال) ـ (هریوه :هولناک)
1

121207در کدام گزینه ،تساوی معنایی نادرست وجود دارد؟

دوردانستن)

( )1استشمام بوییدن) ـ (استسقا نام مرضی که بیمار ،آب بسیار خواهد) ـ (استرحام طلبرحمکردن) ـ (استبعاد
( )2مسرور خشنود) ـ (مقرون همراه) ـ (مخذول زبونگردیده) ـ (محجوب مستور)
( )3تلبیس حیله و مکر به کار بردن) ـ (تکریم گرامیداشت) ـ (توفیق سازگارگردانیدن) ـ (تقریظ سرودن شعری ستایشآمیز)
(تتمه باقیمانده)
(تفرج گردش و تماشا) ـ (تعلّل اهمالکردن) ـ (تلطّف نرمیکردن) ـ ّ
ّ )4

121208در میان گروهواژههای دادهشده ،چند غلط امالیی یافت میشود؟

تضرع ـ
جه و
«ظهی ِر سری ِر سلطنت ـ مذل ّت و خواری ـ اشباح و همانندان ـ رشحه و قطره ـ صفوت و برگزیده ـ سباحت و جمال ـ ض ّ
ّ
تعدی ـ راغ و صحرا»
غایتالقصوی ـ متقائد و مجاب ـ تطاول و ّ

 )1شش

 )2پنج

 )3چهار

 )4سه

 121209در متن زیر ،امالی  ...............واژه نادرست است.
مجرد ،ضایع نگرداند اگرچه در
«کریم ،الیف را در سوز فراغ نیافکند و به هر سوءظن ،قطع و فصل ّ
مودت روا ندارد و معرفت قدیم را به گمان ّ

آن ،خوف نفس و حول جان باشد و این ُخلق و سیرت در حقیرقدران و خسیسمنزلتان و لعیمطبعان نیز یافتهشود».

 )1پنج

 )2چهار

 )3سه

 )4دو

121210کدام گزینه فاقد غلط امالیی است؟

تحیر را در دل مجال نگزارد؛ چه محن اهلِ علم تا آن حد نرسد که عقل را زایل کند.
 )1قویرای به هیچ حال دهشت را به خود راه ندهد و خوف و ّ
 )2غافلتر ملوک آن است که در اهتمام رعایا نکوشد و عهود و مواثیق ملک را نغز گرداند تا خصم همچون سباع غالب و ملک مخذول گردد.
 )3درویش اگر سخاوت ورزد به افراط منسوب شود و اگر در اظهار ِحلم کوشد ،آن را ضعف شمرند و اگر فصاحت نماید ،بسیارگوی نام کنند.
شدت و نکبت ،دوستی و صداقت را محمل گذارد.
 )4ضایعتر مالها آن است که از آن انتفاع نباشد و لئیمتر دوستان اوست که در حال ّ

121211در متن زیر چند غلط امالیی دیده میشود؟
القصه ،مرافعءه این سخن پیش قاضی بردیم و به حکومت عدل راضی شدیم تا حاکم مسلمانان مصلحتی جوید و میان توانگران و درویشان فرقی
«ّ ...

تعمل بسیار سر برآورد و گفت :ای که توانگران را سنا گفتی و بر درویشان
بگوید .قاضی چون منطق ما بشنید ،سر به جیب تفکّر فروبرد و پس از ّ
ِ
نهنگ مردمخار است».
ج مار است و آنجا که ُد ّر شاهوار است
جفا روا داشتی ،بدان که هر جا که گل است خار است و با خمر خمار است و بر سر گن 

 )1سه

 )2چهار

 )3دو

 )4یک

121212در کدام گروه از ابیات زیر از منطقالطّیر نام «وادی» درجشده در برابر بیت درست است؟
ال��ف) م��ال ای��نج��ا ب��ای��دت انداختن
ب) ص���د ه����زاران س��ای�هء ج��اوی��د ،تو
ج) ه��ر یکی بینا ش��ود بر ق��در خویش
د) رویه���ا چ��ون زی��ن بیابان درکنند
ﻫ) م��رد حیران چ��ون رس��د ای��ن جایگاه
و) گ��وی��د اص�ل�ا ً م��ین��دان��م چیز من
ز) هشت جنّت نیز اینجا م��ردهای است

 )۱الف ـ ج ـ و

 )۲الف ـ د ـ ز

م��ل��ک ای��نج��ا ب��ای��دت درب��اخ��ت��ن
گ��مش��ده بینی ز ی��ک خ��ورش��ی��د ،تو
ب��ازی��اب��د در حقیقت ص��در خویش
جمله س��ر از ی��ک گ��ری��ب��ان برکنند
ت��ح��ی��ر م��ان��ده و گ��م ک���رده راه
در
ّ
وان ن��دان��م ه��م ن��دان��م ن��ی��ز من
هفت دوزخ همچو یخ اف��س��ردهای است

 )۳ب ـ ج ـ و

(طلب)
(عشق)
(معرفت)
(استغنا)
(توحید)
(حیرت)
(فنا)

 )۴د ـ ﻫ ـ ز

«اول ـ چهارم ـ پنجم ـ هفتم» ارتباط دارند؟
121213کدام ابیات بهترتیب با وادیهای ّ
ال��ف) گ��ر بسی بینی ع��دد ،گر اندکی
ب) در م��ی��ان خ��ون ْ��ت ب��ای��د آم��دن
ج) ص��د جهان اینجا ف��روری��زد به خاک
د) ع��ود و هیزم چ��ون به آت��ش درشوند

 )۱الف ـ ب ـ ج ـ د
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 )۲ب ـ ج ـ د ـ الف

آن یکی ب��اش��د دری���ن ره در یکی
وز ه��م��ه ب��ی��رون��ت ب��ای��د آم���دن
گـــر جهـان نبْ َود در ایـن وادی چـه بـاک؟
ه��ر دو ب��ر ی��ک ج��ای خاکستر شوند

 )۳ب ـ ج ـ الف ـ د

 )۴ج ـ الف ـ د ـ ب

 .1سؤاالت  1206تا  1211و نیز سؤاالت مروری تاریخ ادبیات این درس ،ترکیبی از درسهای  1تا  14پایءه دوازدهم ،درسهای  1تا  10پایءه یازدهم و ّ
کل کتاب پایءه دهم است.

121214مفهوم عبارت «اینهمه نقش و نگار که در جهان هست ،هر یک پرتوی از آن پر سیمرغ است!» در کدام گزینه دیده میشود؟

 )1شستم به آب غیرت نقش و نگار ظاهر
 )2ز ب��س ب��دای��ع نقش و ن��گ��ار گوناگون
 )3اینهمه عکس می و نقش نگارین که نمود
 )4آن ک��ه پرنقش زد ای��ن دای���رءه مینایی

ک��ان��در س��راچ�هء دل ن��ق��ش و ن��گ��ار دارم
ب��ه��ارخ��ان�هء چ��ی��ن اس���ت و ص���ورت ارژن���گ
یک ف��روغ رخ ساقی اس��ت که در ج��ام افتاد
کس ندانست که در گ��ردش پرگار چه کرد

121215مصراع دوم «شیرمردی باید این ره را شگرف /زانکه ره دور است و دریا ژرفژرف» با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟

 )1ره���رو عشق از ب�لای آسمانی ف��ارغ است
 )2ق���دم ش��م��رده نهد عقل در قلمرو عشق
 )3بحری است جهان ،عشق در او کشتی نوح است
 )4ش��ی��ر در ب��ادی�هء عشق ت��و روب���اه شود

121216مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت دارد؟

 )1ورط�ه�ء پرخطر عشق تو را ساحل نیست
 )2از راه خ��ط��رن��اک ت��و ای کعبءه ّامید
 )3در جهان آب و گلِ هر کس به دل برد التجا
 )4راه وص�����ل ت����و راه پ��رآس��ی��ب

121217مفهوم کدام گزینه از سایر گزینهها دور است؟

 )1گر همه عمر بشکنم عهد تو پس درست شد
 )2گ��ر سیل ِع��ق��اب آی��د ش��وری��ده نیندیشد
 )3رون����دگ����ان ط��ری��ق��ت ره ب�لا س��پَ��رن��د
 )4م�����رد ع��ش��ق ار ز پ��ی��ش ت��ی��ر بال

آب روش��ن را چ��ه پ��روا از غبار آسیاست؟
ز س��ن��گ�لاخ خ��ط��ره��اس��ت ش��ی��ش��هب��اران را
م��وج خ��ط��رش سلسلهجنبانیِ عقل است
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

راه پ��رآف��ت س����ودای ت��و را م��ن��زل نیست
ی���ک م��ن��زل ک���وت���اه ،ب��ی��اب��ان ق��ی��ام��ت
در محیط پرخطر «صائب» به ساحل راه برد (التجا :پناهبردن)
درد ع���ش���ق ت����و درد ب����یدرم����ان
کاینهمه ذک��ر دوس��ت��ی الف دروغ میزنم
ور ت��ی��ر ب�ل�ا ب����ارد دی���وان���ه ن��پ��ره��ی��زد
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و ف��راز؟
روی در ه���م ک��ش��د م��خ��وان��ش م��رد

تحمل نتواند کرد و آنکه بدو رو آورد ،بدو نتواند رسید ».با مفهوم کدام گزینه
121218مفهوم عبارت «آری آن که او را شناسد دوری او را ّ
تناسب بیشتری دارد؟

 )1غ���م زم��ان��ه خ���ورم ی��ا ف���راق ی��ار کشم؟
ق��وت��ی ک��ه ت��وان��م کنارهجستن از او
 )2ن��ه ّ
 )3ش��رابخ��وردءه ساقی ز ج��ام صافیِ وصل
 )4چ��و میتوان به صبوری کشید ج��ور عدو

121219مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

 )1گ���ل اگ��رچ��ه هست ب��س صاحبجمال
 )2ع��ش��ق آن زن���ده گ��زی��ن ک��او ب��اق��ی است
 )3عاشقی گر زی��ن سر و گر زان سر است
 )4ع��ش��ق چ��ی��زی ک���ان زوال آرد پدید

ب��ه ط��اق��ت��ی ک��ه ن����دارم ک���دام ب���ار کشم؟
ن��ه ق��درت��ی ک��ه ب��ه شوخیش در کنار کشم
ض����رورت اس���ت ک��ه درد س��ر خ��م��ار کشم
چ���را ص��ب��ور ن��ب��اش��م ک��ه ج���ور ی���ار کشم؟
ح��س��ن او در ه��ف��ت��های گ��ی��رد زوال
ک���ز ش����راب ج���انف���زای���ت س��اق��ی اس��ت
ع��اق��ب��ت م���ا را ب����دان س���ر ره��ب��ر اس��ت
ک���ام�ل�ان را آن م��ل�ال آرد پ��دی��د

121220مفهوم بیت زیر از کدام بیت ،دریافت میشود؟

(تجریب )99

«گ��ل اگ��رچ��ه هست ب��س صاحبجمال

حسن او در ه��ف��ت��های گ��ی��رد زوال»

 )1ش���د نخل م��ات��م از دم اف��س��ردءه خ��زان
 )2ب����رگ گ��ل ل��ع��ل ب���ود ش��اه��د ب���زم بهار
 )3میگرفتم تنگ اگر در غنچگی بر خویشتن
 )4گ��ل چو بر نالءه مرغان چمن خنده زند

ت��ا راس���ت ک��رد ق��ام��ت خ��ود را ن��ه��ال گل
آب گلستان ب��ب��رد ش��اه��د گ����لروی من
میتوانستم چو گل مشت زری پیدا کنم
چ��ه کند بلبل شبخیز ک��ه س���ودا نکند

ذره باز؟» تناسب دارد؟
121221مفهوم کلّی کدام گروه از ابیات زیر با بیت «هر که داند گفت با خورشید راز /کی تواند ماند از یک ّ
ال��ف) چ��ون به دری��ا میتوانی راه یافت

س��وی ی��ک شبنم چ��را باید شتافت؟

ج) چ��ون شدی در قطرهای ناچیز ،غرق

چ��ون روی از پ��ای دری��ا ت��ا ب��ه ف��رق؟

ب) ح��ض��رت ح��ق اس��ت دری���ای عظیم

ب��ود
د) ق��ط��ره ب��اش��د ه��ر ک��ه را دری���ا َ

ﻫ) ق��ط��رءه آب از ق��دم ت��ا ف���رق ،درد

 )۱الف ـ ﻫ ـ ج

 )۲ب ـ د ـ ﻫ	

ق��ط��رءه خ���رد اس���ت ج��نّ��ات النّعیم

ه��ر چ��ه ج��ز دری���ا ب���ود س���ودا ب��ود

ک��ی ت��وان��د ک���رد ب��ا دری����ا ن��ب��رد؟

 )۳ج ـ د ـ الف

 )۴الف ـ ب ـ د
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121222کدام گزینه با سایر گزینهها ارتباط مفهومی ندارد؟

 )1در ک��ش��ور عشق ج��ای آس��ای��ش نیست
 )2ت����ا ن��س��ازی ب��ر خ���ود آس��ای��ش ح��رام
 )3کوی عشق است و همه دانه و دام است اینجا
تغیر بپذیرد
 )4عهد ما با تو نه عهدی که ّ

121223بیت زیر با مفهوم کدام بیت تناسب ندارد؟

«ب��ه ش��ادی و آسایش و خ��واب و خور

 )1ع��اش��ق��ان را ه��س��ت ب��ی س��رم��ای��ه س��ود
 )2خواب در عهد تو در چشم من آید؟ هیهات
ن��ب��رد راه ب��ه دوس��ت
تنعم
 )3ن���ازپ���رورد ّ
َ
 )4عشق دع��وی میکنی ب��ار بال بر دوش نهِ

آنج���ا همه ک��اه��ش اس��ت اف��زای��ش نیست
ک���ی ت���وان���ی زد ب���ه راه ع��ش��ق گ���ام؟
ج��ل��وءه م���ردم آس����وده ح���رام اس���ت ای��نج��ا
بوستانیست ک��ه ه��رگ��ز ن��زن��د ب��اد خزانش
ن���دارن���د ک�����اری دلاف���گ���اره���ا»

(زبان )91

���ود ب���ا وج���ود
ع��اش��ق��ان را ک����ار ن���بْ َ
عاشقی ک��ار س��ری نیست که بر بالین است
ع��اش��ق��ی ش��ی��وءه رن�����دان ب�لاک��ش ب��اش��د
نقد خ��ود بر سنگ زن ب ْنگر عیار خویش را

تنعم نبرد راه به دوست /عاشقی شیوءه رندان بالکش باشد» با همءه ابیات بهجز بیت  ...............متناسب است.
121224مفهوم «نازپرورد ّ
(خارج از کشور )90
عشق ک��اری اس��ت که موقوف هدایت باشد
نبرد معذور است
 )1زاه���د ار راه به رن��دی َ

 )2ت��و خفتهای و نشد عشق را کرانه پدید
 )3تحصیل عشق و رن��دی آس��ان نمود ّاول
 )4در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است

ت��ب��ارک َّ
ال��ل��ه از ای��ن ره ک��ه نیست پایانش
و آخ��ر بسوخت جانم در کسب ای��ن فضایل
تا نگویی که چو عمرم به سر آم��د َرستم

م��دع��ی��ان در طلبش بیخبرانند
 )1ای���ن
ّ
 )2م��ن م��رغ زیرکم که چنانم خ��وش اوفتاد
 )3چ���ون شدند آن جایگه گ��م س��ر ب��ه سر
 )4ن��ه هیچ کس خبری ب��ازداد از این ره دور

ک���ان را ک��ه خ��ب��ر ش��د خ��ب��ری بازنیامد
در ق��ی��د او ک���ه ی���اد ن��ی��ای��د نشیمنم
ک���ی خ��ب��ر ب�����ازت ده����د از ب��یخ��ب��ر؟
ن��ه هیچ ک��س گرهی برگشاد از ای��ن اس��رار

121225مفهوم کدام گزینه از مفهوم بیت «وانیامد در جهان زین راه کس /نیست از فرسنگ آن آگاه کس» دور است؟

121226کدام بیت با سایر ابیات تقابل معنایی دارد؟

 )1اگ������ر س��ال��ک��ی م���ح���رم راز گشت
 )2ع���ش���ق ب���ا س���ر ب���ری���ده گ���وی���د راز
 )3راز درون پ��رده چه دان��د فلک؟ خموش
 )4گر فالطون به حکیمی مرض عشق بپوشد

ب���ب���ن���دن���د ب����ر وی در ب��ازگ��ش��ت
غ��م��از
زانک������ه دان�����د ک���ه س���ر ب����ود ّ
م��دع��ی ،ن���زاع ت��و ب��ا پ����ردهدار چیست؟
ای ّ
ع��اق��ب��ت پ���رده ب��راف��ت��د ز س��ر راز نهانش

وادی طلب /پیشت آید هر زمانی صد تعب» هممفهوم نیست؟
121227کدام گزینه با بیت «چون فروآیی به
ّ

غصه شکایت که در طریق طلب
 )1مکن ز ّ
« )2خواجو» نظر به بُعد مسافت مکن که نیست
 )3ش��ی��ر در ب��ادی�هء عشق ت��و روب���اه شود
 )4م��ش��ت��اق کعبه گ��ر نکشد رن���ج ب��ادی��ه

ب�� هراح��ت��ی نرسید آن ک��ه زحمتی نکشید
راه ام���ی���د ب���ر ق����دم ره�������روان دراز
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
چندین ج��ف��ای خ��ار مغیالن ک��ه م��یب��رد؟

121228مفهوم بیت «مال اینجا بایدت انداختن /ملک اینجا بایدت درباختن» با مفهوم کدام گزینه متناسب است؟

 )1گ����ر ت��و ای دل ع��اش��ق��ی پ���روان���هوار
 )2ب��یع��ش��ق مسخّ ر ن��ش��ود ملک حقیقت
 )3چ��و ش��ور عشق درآم���د ق��رار عقل نماند
 )4خواهی که در جهان بزنی کوس خسروی

از س���رِ ج���ان درگ�����ذر م���ردان���ه خ��وش
کان چیز که جز عشق بود عین مجاز است
درون مملکتی چ��ون دو پ��ادش��ا گنجد؟
درب����از م��ل��ک ک��س��ری و م��ه��ر ن��گ��ار ج��وی

وادی عشق آید پدید /غرق آتش شد کسی کانجا رسید» ارتباط مفهومی دارد؟
121229کدام گزینه با بیت «بعد از این
ّ

 )1عشق نیارد نهفت هیچ
 )2عشق آمد و شد چو خونم
 )3ز خاکم آت��ش عشقت
 )4همه کس طالب یارند چه

دل��ی در ضمیر
اندر رگ و پوست
هنوز شعله زند
هشیار چه مست

پ���رده ن��گ��ی��رد ب��ه خ���ود شعلءه ع��ری��ان او
ت��ا ک���رد م���را ت��ه��ی و پ��ر ک���رد ز دوس��ت
چو بگذری به سر خاک من پس از صد سال
همهجا خانءه عشق است چه مسجد چه کنشت

121230همءه گزینهها ،بهجز گزینءه  ...............با ابیات زیر قرابت مفهومی دارند.
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«چ����ون ب��ت��اب��د آف���ت���اب م��ع��رف��ت
ه��ر یکی بینا ش��ود ب��ر ق��در خویش

از س��پ��ه��ر ای���ن ره ع��ال��یص��ف��ت
ب��ازی��اب��د در حقیقت ص��در خویش»

ذرات������ش ه��م��ه روش�����ن ش��ود
)1
ّ
س�����ر ّ
 )2ص����د ه����زار اس�����رار از زی����ر ن��ق��اب
 )3ع��ج��ز از آن همشیره ش��د ب��ا معرفت
 )4ک�����رده او را واق����ف اس�����رار خ��وی��ش

حمام)
گ��ل��خ��ن دن���ی���ا ب���ر او گ��ل��ش��ن ش��ود (گلخن :آتشخانءه ّ

روز م��یب��ن��م��ای��دش چ����ون آف��ت��اب
ک���او ن��ه در ش���رح آی���د و ن��ه در صفت
داده او را م��ع��رف��ت در ک���ار خ��وی��ش

(هنر )90

121231با توجه به وادی استغنا ،همءه گزینهها بهجز گزینءه  ...............با بیت زیر تناسب دارند.
«هشت جنّت نیز اینجا م��ردهای است

 )1ق����در ن��ه ن��و دارد ای��نج��ا ن��ه کهن
 )2گ���ر دری���ن دری���ا ه����زاران ج���ان فتاد
 )3ع���ود و ه��ی��زم چ��ون ب��ه آت��ش در شوند
 )4گ���ر ش��د ای��نج��ا ج��زء و ک��ل ک��لّ��ی تباه

121232مفهوم کدام گزینه از سایر ابیات دور است؟

 )1س���رم ب��ه دن��ی��ی و عقبی فرونمیآید
 )2خ��ی��ال ح��وص��ل�هء ب��ح��ر م��یپ��زد هیهات
 )3ف��اش میگویم و از گفتءه خ��ود دلشادم
همت که «حافظ» راست کز دنیی و از عقبی
 )4زهی ّ

هفت دوزخ همچو یخ اف��س��ردهای است»

خ����واه ای��نج��ا ه��ی��چ ک��ن خ��واه��ی مکن
ش��ب��ن��م��ی در ب��ح��ر ب���یپ���ای���ان ف��ت��اد
ه��ر دو ب��ر ی��ک ج���ای خ��اک��س��ت��ر شوند
ک��م ش��د از روی زم��ی��ن ی��ک ب���رگ ک��اه
تبارک َّ
الله از
چههاست در
ب��ن��دءه عشقم
نیاید هیچ در

این فتنهها که در سر ماست
س��ر ای��ن قطرءه محالاندیش
و از ه��ر دو ج��ه��ان آزادم
چشمش بهجز خاک سر کویت

121233مفهوم بیت «رویها چون زین بیابان درکنند /جمله سر از یک گریبان برکنند» با مفهوم کدام گزینه تناسب ندارد؟

ب��ود
 )1ت���و در او گ��م گ���رد ،توحید ای��ن َ
��ود دوی��ی
 )2چ���ون یکی ب��اش��د ه��م��ه ،ن��بْ َ
 )3ت��ا تویی برجاست در ش��رک اس��ت یافت
 )4چ��ون منی را کی ب��ود آن مغز و پوست

گ��مش��دن ک��م ک��ن ت���و ،ت��ف��ری��د ای���ن ب��ود
ن���ه م��ن��ی ب��رخ��ی��زد ای���نج���ا ن���ه ت��وی��ی
چ���ون دوی���ی ب��رخ��اس��ت ت��وح��ی��دت بتافت
ت��ا چ��و اوی���ی را ت��وان��د داش���ت دوس���ت؟

م کرده راه» متناسب است؟
تحیر مانده و گ 
121234مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت «مرد حیران چون رسد این جایگاه /در ّ

 )1آن ک��ه م��ن در قلم ق���درت او حیرانم
 )2چو نداشت ذوق عرفان دل بیخبر چه داند
خ��م��ش ب��اش و در ای��ن ح��ی��رت ف��رو رو
)3
ُ
 )4بنمای رخ که خلقی وال��ه شوند و حیران

هیچ مخلوق ندانم که در او حیران نیست
که جمال روی جانان به چه رو نمود هر جا؟
بهل ( رها کن) اس��رار را کاسرار این است
بگشای ل��ب ک��ه ف��ری��اد از م��رد و زن برآید

121235بیت «صد هزاران سایءه جاوید ،تو /گمشده بینی ز یک خورشید ،تو» با کدام گزینه قرابت مفهومی ندارد؟

 )1ت��و ّق��ع اس��ت که از بنده سایه بازنگیری
 )2چون رسی آنجا نه تو مانی و نه غیر تو هم
 )3چ����ون یقینم ش��د ک��ه ج��ان��ان��م تویی
 )4دوری طلب از کثرت ،بگریز از این وحشت

ِ
کآفتاب بلندی
ذره
ول��ی ت��و را چ��ه غ��م از ّ
پس چه ماند؟ هیچ ،کانجا هیچ غیر از یار نیست
م��ح��و گ��ش��ت��م در ت��و ب����ردار ای���ن دوی��ی
یکرنگ شو از وحدت ای دوست بقا این است

ی مرغ آن سیمرغ بود» در کدام بیت آمد ه است؟
121236مفهوم بیت «چون نگ ه کردند آن سی مرغ زود /بیشک این س 

 )1ش�����ود آس����ان ز ع��ش��ق ک����اری چند
 )2مرا مپرس که چونی ،به هر صفت که تو خواهی
 )3ص��ورت من همه او شد ،صفت من همه او
« )4س��ع��دی��ا» هر که ن��دارد سر جانافشانی

ب������ود ن�����زد ع���ق���ل ب����س دش�����وار
ک����ه
َ
مرا مگو که چه نامی ،به هر لقب که تو خوانی
الج��رم ک��س م��ن و م��ن نشنود ان��در سخنم
ع��ش��اق آید
م��رد آن نیست ک��ه در حلقءه
ّ

121237مفهوم بیت «دست در کش کرد با آتش به هم /خویشتن گم کرد با او خوش به هم» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد ؟

 )1ب���دان مقام رسید ا ّت��ح��اد م��ن ب��ا دوس��ت
 )2ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست
 )3م���را رض��ای ت��و باید ن��ه زندگانی خویش
 )4دل��ی شکسته و جانی نهاده بر کف دست

(هنر )89

م���ن آن ع��اش��ق��م ک���ز ب��ق��ا م��یگ��ری��زم
فرصتی دان که ز لب تا به دهان اینهمه نیست
که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم
وگ��رن��ه ه��ر دم��م از هجر توست بیم هالک

121239مفهوم بیت «سجده نتْوانکرد بر آب حیات /تا نیابم زین تن خاکی نجات» در کدام گزینه آمدهاست؟

ب��ری��دی و عهد بشکستی
 )1اگ��رچ��ه مهر
ّ
عیار که من کشتءه اویم
دلبر
 )2ک��اش کان
ّ
 )3لب او بر لب من؟ این چه خیال است و تم ّنا؟
 )4از در درآم��دی و من از خود به در شدم

(ریایض )84

ک��ه بازمینشناسم ک��ه ای��ن منم ی��ا دوس��ت
ب��ی��ا ب��ی��ا ک��ه غ�ل�ام ت���وام ب��ی��ا ای دوس��ت
واره���ان ای دوست
اگ��ر م��راد تو قتل اس��ت َ
بگو بیار ک��ه گویم بگیر ه��ان ای دوس��ت

121238از مفهوم کدام بیت مرتبءه «فنای عرفانی» استنباط میشود؟

 )1ب���ق���ا دوس���ت���ان را ف��ن��ا ع��اش��ق��ان را
 )2ب���ر ل��ب بحر فنا منتظریم ای ساقی
 )3جهان فانی و باقی ف��دای شاهد و ساقی
 )4م����را ام��ی��د وص���ال ت��و زن���ده م���یدارد

(هنر )+84

ه��ن��وز ب��ر س��ر پ��ی��م��ان و ع��ه��د و پیوندم
ب��ار دیگر بگذشتی ،که کند زن��ده به بویم
مگر آنگ��ه که کند کوزهگر از خاک سبویم
گ��وی��ی ک��زی��ن ج��ه��ان ب��ه ج��ه��ان دگ��ر شدم

(انساین )86
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121240مفهوم بیت «چشم بگشا به گلستان و ببین /جلوءه آب صاف در گل و خار» با مفهوم کدام بیت تفاوت دارد؟

 )1ه��س��ت از وه���م ت��و ای���ن پ��ن��دار غیر
ذره پ��ن��ه��ان
 )2ب�����ه زی����ر پ�����ردءه ه���ر ّ
 )3جمله یک نور است لیکن رنگهای مختلف
 )4عقلها حیران شود کز خاک تاریک نژند

121241هر بیت ،بهترتیب بیانگر کدام وادی عرفانی است؟
ال��ف) ص��د ه���زاران م��رد گم گ��ردد مدام

ب) ک��س در این وادی بهجز آتش مباد
ج) ل��ی��ک��ن از عشقم ن��دان��م آگهی
د) گ��ر دو عالم شد همه یک بار نیست

		
 )1استغنا ـ حیرت ـ عشق ـ فنا
		
 )3معرفت ـ طلب ـ عشق ـ فنا

ورن����ه او ع��ی��ن ه��م��ه م���ا و ش��م��اس��ت
ج���م���ال ج�����انف�����زای روی ج���ان���ان
اختالفی در م��ی��انِ ان��س و ج��ان انداخته
چ��ون برآید ای��ن همه گلهای نغز کامگار

(انساین )98
ت��ا ی��ک��ی اس��رارب��ی��ن گ����ردد تمام
وان که آتش نیست عیشش خوش مباد
ه��م دل���ی پ��رع��ش��ق دارم ه��م تهی
در زمین ریگی همان ان��گ��ار نیست

 )2استغنا ـ طلب ـ حیرت ـ معرفت
 )4معرفت ـ عشق ـ حیرت ـ استغنا

121242کدام ابیات ،بهترتیب عذرآوردن «باز ،بلبل و طاووس» را بازگو میکند؟
ال��ف) ع��زم آن دارم کزین تاریکجای

ب) ب���از گ��وی��م ه��ر زم���ان رازی دگر
ج) م���ن اگ��ر شایستءه سلطان شوم

 )1الف ـ ب ـ ج

 )2ب ـ الف ـ ج

(هنر )98

ره��ب��ری ب��اش��د ب��ه ُخ��ل��دم رهنمای
در ده���م ه��ر س��اع��ت آوازی دگ��ر
ب��ه ک��ه در وادی ب��یپ��ای��ان ش��وم

 )3ج ـ الف ـ ب

 )4ج ـ ب ـ الف

121243کدام بیت ،بهانءه طاووس برای عدم همراهی با سایر مرغان برای رسیدن به مقصد است؟

 )1گ��ف��ت ب��ر م��ن خ��ت��م ش��د اس����رار عشق
 )2ک����ی ب���ود س��ی��م��رغ را پ�����روای من
 )3گ��ف��ت م��ن از ش���وق دس���ت ش��ه��ری��ار
 )4چ����ون م���را ب��ا آب اف��ت��اده اس���ت ک��ار

ج��م��ل�هء ش���ب م��یک��ن��م ت���ک���رار عشق
ب���س ب����ود ف������ردوس ع���ال���ی ج����ای من
چ���ش���م ب��رب��س��ت��م ز روی روزگ������ار
از م���ی���ان آب چ����ون گ���ی���رم ک��ن��ار

121244مفهوم ِ
بیت زیر از همءه ابیات دریافت میشود؛ بهجز . ...............

«ن���ه ب���دو ره ،ن��ه شکیبایی ازو

ص���ده���زاران خ��ل��ق س���ودای���ی ازو»

 )1ن��ه س��رو ن��ازد چ��ون قامت تو در بستان
ق��وت��ی ک��ه ت��وان��م کنارهجستن ازو
 )2ن���ه ّ
 )3ن��ه روی رفتنم از خ��اک آستانءه دوست
 )4ن��ه بخت و دول��ت آن��م که با تو بنشینم

ن��ه م��اه ت��اب��د چ��ون ع���ارض ت��و ب��ر گ��ردون
ن��ه ق��درت��ی ک��ه ب��ه شوخیش در کنار کشم
ن��ه اح��ت��م��ال نشستن ن��ه پ���ای رف��ت��ارم
ن��ه صبر و ط��اق��ت آن��م ک��ه از ت��و درگ���ذرم

121245کدام بیت با ِ
بیت زیر ،قرابت مفهومی دارد؟

«وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

 )1ت����ا دل ز غ��م ه��ج��ر پ��ری��ش��ان نشود
 )2به وصل دوست گرت دست میدهد یک دم
 )3راه عشق از خودی توست چنین پست و بلند
 )4سعدی به ق��در خویش تم ّنای وص��ل کن

ش��ای��س��ت�هء ذوق وص����ل ج���ان���ان ن��ش��ود
ب��رو که هر چه م��راد اس��ت در جهان داری
اگ��ر از خویش برآیی همهجا همواری است
سیمرغ م��ا چ��ه الی��ق زاغ آش��ی��ان توست

«در این مقام طرب بی تعب نخواهد دید

 )1نوش عشرت نیست «وحشی» در جهان بینیش غم
 )2ن��وش دک��ان هستی آمیخته است با نیش
 )3از روی تلخ توست چنین م��رگ ناگوار
 )4ز هم جدا نبود نوش و نیش این گلشن

آرزوی ن��وش اگ��ر داری منال از زخ��م نیش
چ��ون خ��ن��دهای ده��د روی لب را گزید باید
ای��ن زه��ر را ب��ه جبهءه واک����رده ن��وش کن
ک��ه وق��ت چ��ی��دن گ��ل ب��اغ��ب��ان ش��ود پیدا

«وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا
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(زبان )98
که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید»

121247مفهوم کدام بیت با بیت زیر ،همخوانی دارد؟

 )1بیا گر خواهیام دیدن که دور از روی خوب تو
 )2بیفنا ره نتوان ب��رد به سرمنزل دوست
 )3ما چو قدر وصلت ای جان و جهان نشناختیم
 )4مکن از ظلمت پروحشت فقر و فنا دهشت

(انسانی )98

(هنر )98
هر که فانی شد ز خود مردانهای است»

121246کدام بیت ،فاقد مفهوم ِ
بیت زیر است؟

(عمویم خارج )98

(ریایض )99
هر که فانی شد ز خود مردانهای است»

بقای خویش چندانی نمیبینم نمیبینم
هستی ناقص من موجب حرمان من است
الج���رم در ب��وت�هء ه��ج��ران ت��و بگداختیم
نظر چ��ون خضر بر سرچشمءه آب بقا بگشا

121248همءه ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارند ،بهجز . ...............
«اوال ً تجرید ش��و از ه��ر چ��ه هست
ّ

 )1سر کویش هوس داری هوس را پشت پایی زن
 )2ب��ر سر ک��وی وص��ل تو مر غصفت پریدمی
 )3شمعسان پیشت بخواهم سوخت سرتاپا که من
 )4گر تو سر خواهی ز من سر با تو بسپارم به چشم

ِ
ابیات زیر با کدام بیت ،قرابت مفهومی دارد؟
121249
«ای نسخءه ن��ام�هء  ال��ه��ی ک��ه تویی
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

 )1اگ������ر ام������روز ای����ن ع���ال���م نبینی
 )2گ��ر من در این س��رای نبینم در آن سرای
 )3س��اله��ا دل طلب ج��ام جم از ما میکرد
 )4دمی با حق نبودی چون زنی الف شناسایی
121250بیت زیر با کدام بیت ،قرابت مفهومی دارد؟

وانگهی از خ��ود بشو ی��ک ب��ار دس��ت»

در آن اندیشه یکرو شو دو عالم را قفایی زن
آه اگ���ر ن��س��وخ��ت��ی آت���ش ه��ج��ر ب���ال من
در فنای خویش میبینم بقای خویشتن
سر چه باشد هر چه دارم در نظر آرم به چشم

در آن ع��ال��م ب��ه ص��د ح��س��رت نشینی
ام����روز ج���ای خ��وی��ش چ��ه ب��ای��د ب��ص��ر م��را
و آنچ��ه خ��ود داش��ت ز بیگانه تم ّنا میکرد
تمام عمر با خود ب��ودی و نشناختی خود را

«بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

 )1م��ا عبث در سینءه دری��ا نفس را سوختیم
 )2چ��را ص��دف نکند چ��اک سینه را «صائب»
 )3بیکسیهاست اگ��ر هست کسی در عالم
 )4ج��ز خویش را کسی ب��ه نظر درنیاورند

گوهر مقصود در دام��ان ساحل ب��وده است
در ای��ن زمانه که گوهرشناس نایاب است
هست بیجایی اگر زیر فلک جای خوشی است
خودبین کسی که نیست در این عهد ،چشم ماست

 )1کرسی چه حاجت آن را کز عرش برگذشته است
 )2منشور رستگاری است طومار خودحسابان
 )3چ��ون رن��گ می ز مینا بیرون دوی��د باید
 )4ن��وش دک��ان هستی آمیخته است با نیش

یوم علیك)
یوم لك و ٌ
چ��ون خ��ن��دهای ده��د رو ل��ب را گزید باید (الدهر یومان ٌ

الف) بحر کلّی چون به جنبش کرد رای

ج) هشت جنّت نیز اینجا م��ردهای است

هفت دوزخ همچو یخ اف��س��ردهای است

 )1ب ـ ج ـ د ـ الف

 )2الف ـ ب ـ د ـ ج

(انساین )99

در روزن���ام�ه�ء خ���ود ،ه��ر روز دی���د باید (حاسبوا قبل ان تحاسبوا)
ن��ه پ����ردءه ف��ل��ک را از ه��م دری����د باید (کل ٍ
اناء یترشح بما فیه)

نقشها ب��ر بحر ک��ی م��ان��د ب��هج��ای؟

د) ک��س در ای��ن وادی بهجز آت��ش مباد

(عمویم خارج )99

از زی��ر پ��ای منصور ک��رس��ی کشید باید (فناء فی اهلل)

یهای «استغنا ـ فنا ـ توحید ـ عشق» در کدام گزینه درست آمده است؟
121252ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن واد 
ب) چ��ون بسی باشد یک ان��در یک مدام

(عمویم خارج )98

وی آی��ن�هء  ج��م��ال ش��اه��ی ک��ه تویی
در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی»

در خود بطلب هر آنچه خواهی ،که تویی»

121251مفهوم مقابل کدام بیت غلط است؟

(تجریب )99

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

آن ی��ک ان��در ی��ک ،یکی باشد تمام

وان��ک آت��ش نیست عیشش خ��وش مباد

 )3ج ـ ب ـ الف ـ د

 )4ج ـ الف ـ ب ـ د

121253مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت «در میان چین فتاد از وی پری /الجرم پرشور شد هر کشوری» متناسب است؟

 )1وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من
 )2ی���ک کرشمه ک��رد ب��ا خ��ود آنچنانک
 )3اگ��رچ��ه کشور چین پر ز نقش مانی بود
 )4ج��ه��ان پرسماع اس��ت و مستی و شور

چون من ان��در آتش افتادم جهانی گو مباش
ف��ت��ن��های در پ��ی��ر و در ب���رن���ا ن��ه��اد
خ��راب گشته نه ص��ورت بهجاست نی مانی
ول��ی��ک��ن چ���ه ب��ی��ن��د در آی��ی��ن��ه ک���ور؟

121254مفهوم بیت «شیرمردی باید این ره را شگرف /زانکه ره دور است و دریا ژرف ژرف» با مفهوم کدام بیت مرتبط است؟

 )1مالمتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا؟
 )2خ��ام��ان رهنرفته چ��ه دان��ن��د ذوق عشق؟
 )3گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
 )4نگیرد رنگ دنیا هر که دارد جوهر مردی

که حال غرقه در دری��ا نداند خفته بر ساحل
دری���ادل���ی ب���ج���وی ،دل���ی���ری ،س��رآم��دی
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
که تیغ تیز از دری��ای خون عریان ب��رون آید

تحمل نتواند کرد و آن که بدو رو آورد ،بدو نتواند رسید ».با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟
121255عبارت «آری آن که او را شناسد دوری او را ّ

 )1صبر کن «حافظ» به سختی روز و شب
 )2ک��س ب��دان ی��ار به رفتن نتوانست رسید
 )3اگ����رم در نگشایی ز ره ب���ام ب��رآی��م
ِ
دس��ت با تو درآویختن نه پ��ای گریز
 )4ن��ه

ع���اق���ب���ت روزی ب���ی���اب���ی ک�����ام را
ب��ه رس��ان��ی��دن آن ی���ار ب����دان ی���ار رس��م
که زه��ی ج��ان لطیفی که تماشای تو دارد
ن��ه اح��ت��م��ال ف���راق و ن��ه اخ��ت��ی��ار وص��ول
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121256معنای کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 

 )1از در خویش خ��دا را به بهشتم مفرست
 )2ت���و را ه��ر چ��ه مشغول دارد ز دوس��ت
 )3ق��وم��ی ه���وای نعمت دن��ی��ا همیپزند
 )4م�����ا م��س��ت ش�����راب ن����اب عشقیم

121257مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 

 )1اه��ل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
 )2در طریق عشقبازی امن و آسایش بالست
تنعم نه شیوءه عشق است
 )3دوام عیش و ّ
 )4دام��ی است جهان تو مرغی افتاده به دام

که سر ک��وی تو از ک��ون و مکان ما را بس
اگ���ر راس����ت خ���واه���ی دالرام�����ت اوس���ت
ق��وم��ی ه���وای عقبی و م��ا را ه���وای توست
نه تشنءه سلسبیل ( چشمهای در بهشت) و کافور
ره��روی باید جهانسوزی نه خامی بیغمی
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی
اگ���ر م��ع��اش��ر م��ای��ی ب��ن��وش ن��ی��ش غمی
آرام دل و ک���ام در ای���ن دام مجو

(خارج از کشور )89

(خارج از کشور )88

121258مفهوم کدام بیت با بیت «آن که شد هم بیخبر هم بیاثر /از میان جمله او دارد خبر» متفاوت است؟

(زبان )89

121259مفهوم کدام بیت بر «فنای عاشق در وجود معشوق» داللت میکند؟

(انساین )81

« )1س���ع���دی» از ب���ارگ���اه ق��رب��ت دوس��ت
 )2دان������ی ک���ه خ��ب��ر ز ع��ش��ق دارد؟
 )3ت��ا خبر دارم از او بیخبر از خویشتنم
 )4ای عشق شوخ بوالعجب آورده جان را در طرب

 )1چ��ون سایه که سر در ق��دم س��رو گ��ذارد
 )2گ���ر سیل فنا گ��رد ب���رآرد ز دو عالم
 )3چ��ون صبح برانگیخت به یک خندءه پنهان
 )4ام����روز ز رخ��س��ارءه خ��ود پ���رده ب��ران��داز

ت���ا خ��ب��ر ی��اف��ت��هاس����ت ب��یخ��ب��ر اس��ت
آن ک���ز ه��م��ه ع��ال��م��ش خ��ب��ر نیست
ب��ا وج����ودش ز م��ن آواز ن��ی��ای��د ک��ه منم
آری درآ هر نیمهشب بر جان مست بیخبر

م��ح��و اس���ت س��راپ��ا ب��ه س��راپ��ای ت��و م��ا را
ی اس��ت سیهخانءه س���ودای ت��و م��ا را
ک��اف�� 
از خ���واب ع��دم لعل ش��ک��رخ��ای ت��و م��ا را
ت��ا ن��ق��د ش���ود ج�� ّن��ت ف����ردای ت��و م��ا را

121260مفهوم بیت «اوال ً تجرید شو از هر چه هست /وانگهی از خود بشو یکبار دست» با مفهوم همءه گزینهها تناسب دارد ،بهجز . ...............

 )1ی�����ک ق����دم ب���ر س���ر وج�����ود نهی
 )2ح���ذر ک��ن ز ی���اری ک��ه ی��اری��ش نیست
 )3م��رد باید راه��رو ،از پیش خ��ود برخاسته
 )4میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

121261مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

 )1جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست
 )2م��ن جلوۀ شباب ندیدم به عمر خویش
 )3در ای��ن مقام ،ط��رب بیتعب نخواهد بود
 )4ب��س گل شکفته میشود ای��ن ب��اغ را ولی

121262مفهوم «وحدت وجود» از کدام بیت دریافت میشود؟

 )1ت���ا ب��ه گ��ف��ت��ار درآم����د ده���ن شیرینت
 )2ش��رط عقل است که م��ردم بگریزند از تیر
 )3گر به خون تشنهای اینک من و سر باکی نیست
 )4پیرهن م��یب��درم دمب���هدم از غایت شوق

وان دگ�����ر در ب�����رِ ودود ن��ه��ی
ب��ش��و دس���ت از آن ک���او ن��گ��اری��ش نیست
ک��او به ت��رک ج��ان بگوید طالب جانان شود
تو خود حجاب خودی «حافظ» از میان برخیز

گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هماند
از دی���گ���ران ح��دی��ث ج��وان��ی ش��ن��ی��دهام
که جای نیک و بد است این سرای نیک و پلید
ک��س ب��یب�لای خ��ار نچیده اس��ت از او گلی

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

بیم آن اس��ت که ش��وری به جهان درفکنم
من گر از دس��ت تو باشد م��ژه بر هم نزنم
ب��ود ب��ر بدنم
ک��ه ب��ه ف��ت��راک ت��و ب ِ��ه زانک���ه َ
که وج��ودم همه او گشت و من این پیرهنم

(هنر )91

121263واژۀ مشخّ صشده در کدام گزینه «نماد» نیست؟

 )1اگر سنگ ،سنگ  /...آدمی آدمی است /اگر هر کسی جز خودش نیست /چرا هر شب و روز ،هر بار /بهناچار /هزاران دلیل و سند الزم
است /که ثابت کنی /:تو ،تویی؟

 )2برای هر ستارهای که ناگهان /در آسمان /غروب میکند /دلم هزارپاره است /دل هزارپاره را /خیال آنکه آسمان /ـ همیشه و هنوز ـ/

پر از ستاره است /چاره است

 )3شب /با گلوی خونین /خوانده است /دیرگاه /دریا /نشسته سرد /یک شاخه /در سیاهی جنگل /به سوی نور /فریاد میکشد

 )4شاید ای خستگان وحشت دشت /شاید ای ماندگانِ ظلمت شب /در بهاری که میرسد از راه /گل خورشید آرزوهامان /سر زد از الی
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ابرهای حسود

121264در همۀ گزینهها ،بهجز گزینۀ « ...............وجهشبه» ذکر شده است.

 )1ب���ه خ��ود س��ر ف��روب��رده همچون صدف
 )2دم عیسی است پنداری نسیم باد نوروزی
تبسم کنی ب��ه لطف
 )3در روی آینه چ��و
ّ
 )4در ش��ب تیره بسی نوبت مِ��ه��رت زدهام

121265آرایۀ روبهروی کدام بیت درست است؟

ِ
چ��وب خشک میوه و در نِی ِشکر نهاد
 )1از
ِ
 )2درین گرداب بیپایانَ ،منه بار شکم بر دل
 )3ن��ازه��ا ک���ردی و از عجز کشیدم ن��ازت
حسنت پنجۀ خورشید تابان میبَرد
 )4دست ُ

ن����ه م���ان���ن���د دری������ا ب���������رآورده ک��ف
که خاک ُم��رده بازآید در او روح��ی و ریحانی
گ���ردد ص���دف م��ث��ال پ��ر از گ��وه��ر آینه
ت��ا سحرگه رخ همچون ق��م��رت یافتهام

وز ق��ط��ره دان�����های ُد َرر ش���اه���وار ک��رد (اغراق)
که کِشتی روز طوفان غرقه از بار شکم گردد (تلمیح)

(زبان )94

عجزها ک���ردم و از ُع��ج��ب ن���دادی دادم (جناس)

تُ��رک چشمت تاخت بر ملک سلیمان میبَرد (حسن تعلیل)

121266در کدام گزینه هر سه آرایۀ «ایهام»« ،تشبیه» و «تلمیح» به کار رفته است؟

 )1ای دل به کام خویش جهان را تو دیده گیر
 )2غ��ن��چ��ه ب��خ��ن��دد ب��ه گ��ون��ۀ ل��ب ع��ذرا
 )3س��اق��ی بیار می که ز تکفیر شیخ شهر
ط���رۀ لیالست ز باد
 )4ب��ی��د آشفتهتر از
ّ

در وی ه���زار س��ال چ��و ن��وح آرم��ی��ده گیر
اب����ر ب��گ��ری��د ب���هس���ان دی�����دۀ وام���ق
ن��ت��وان گذشتن از س��ر عیش م��دام خویش
نه عجب گر کند ای��ن منظره مجنون ما را

121267در همۀ گزینهها «ایهام» یا «ایهام تناسب» به کار رفته است ،بهجز . ...............

 )1وق��ت صبوح با لب خندان بهسان صبح
 )2ت���و را ب��ر ج��ان م��ا ف��رم��ان روان است
 )3بلبل از شاخ گل افتد به زمین از مستی
 )4مرا ترکانه چشم او به مستی گر جفاها گفت

ب��ن��م��ای رخ ک��ه س���رو روان����ی ب��هراس��ت��ی
ک���ه ت���و ش���اه���ی و م���ا م��ش��ت گ��دای��ی
گ��ر سحر ب��وی خ��وش��ت ج��ان��ب گ��ل��زار آرن��د
چرا در تاب شد زلفش؟ جفا گر گفت ما را گفت

121268در همۀ ابیات ،تعداد تشبیهها ،یکسان است ،بهجز . ...............

 )1س�����رورف�����ت�����اری ص��ن��وب��رق��ام��ت��ی
 )2م���را دل��ی اس��ت گرفتار عشق دل���داری
ف��ری طاووسحسن و طوطینطق
 )3ه��م��ای ّ
 )4ب��ن��ف��ش��هزل��ف��ی ن��س��ری��نب��ری سمنبویی

(تجریب )97

م�����اهرخ�����س�����اری م�ل�ای���کم���ن���ظ���ری
س��م��نب��ری ،صنمی ،گ��لرخ��ی ،جفاکاری
ب��ه گ���اه ج��ل��وهگ��ری چ���ون ت���ذرو رف��ت��اری
ح��س��ن��ش ن��م��ان��د ب���ازاری
ک��ه م���اه را ب���رِ ُ

121269هر دو آرایۀ نوشتهشده در مقابل کدام گزینه کامال ً درست است؟

ِ
م��اه روی از مطلع پیراهنش
 )1چ��ون برآمد
 )2در برکه خم شد روی عکس م��اه در آب
 )3ب��دانس��ان م��یدوی��د اس��ب ان��در آن دشت
 )4ج��م��اع��ت��ی ک��ه نظر را ح���رام میدانند

ِ��دم پیر ُامنش (مجاز ـ تشبیه)
چشم بد را گفتم الحمدی ب َ

ن��ی��ل��وف��ری ،ت��ا روی م��اه��ت را ببوسد (جناس همسان ـ اسلوب معادله)

ب���ه ب��رگ��ش��ت��ن دچ����ار خ��وی��ش میگشت (استعاره ـ اغراق)
ن��ظ��ر ح���رام ب��ک��ردن��د و خ���ون خ��ل��ق ح�لال (تضاد ـ تلمیح)

121270تمام آرایههای کدام گزینه در بیت زیر به کار رفته است؟
«همچو شمع از س��رب��ری��دن زن��دهای��م

 )1تشبیه ـ متناقضنما ـ تلمیح ـ تضاد
 )3تشخیص ـ تضاد ـ حسآمیزی ـ تشبیه

بیش از ای��ن فرقی ن��دارد نیش و نوش»

 )2تضاد ـ پارادوکس ـ تشبیه ـ استعاره
 )4اسلوب معادله ـ تشبیه ـ استعاره ـ تناقض

121271آرایههای کدام گزینه همگی در بیت زیر وجود دارد؟
«ب��ر ساغر عیشم زدهای سنگ ولیکن

 )1جناس تام ـ تشبیه ـ کنایه ـ مجاز
 )3مراعات نظیر ـ جناس تام ـ تشبیه ـ تلمیح

با تو چه توان گفت که ساغر زدهای باز»

 )2اسلوب معادله ـ مجاز ـ کنایه ـ تناسب
 )4جناس ـ تشبیه ـ استعاره ـ کنایه

121272آرایههای «واجآرایی ـ ایهام تناسب ـ استعاره و پارادوکس» بهترتیب ،در کدام ابیات ،آمده است؟ 
الف) شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

چ��ش��مدری��ده ادب ن��گ��اه ن���دارد

سد ره تنگدلی است
ج) جام مینایی می
ّ
د) ن��ق��اب گ��ل کشید و زل��ف سنبل

ِ
ب��ن��د ق��ب��ای غ��ن��چ��ه وا ک��رد
گ��ره

قصۀ  عجب شنو از بخت واژگون
ب) ای��ن ّ

 )1الف ـ ج ـ د ـ ب

 )2ب ـ الف ـ د ـ ج

(ریایض )97

م��ا را بکشت ی��ار ب��ه ان��ف��اس عیسوی
م ِنه از دست که سیل غمت از جا ببرد

 )3ج ـ الف ـ د ـ ب

 )4د ـ الف ـ ب ـ ج
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121273کدام گزینه بهترتیب بیانگر آرایههای ابیات زیر است؟
الف) «فروغی» از غزلش بوی ُمشک میآید
هم ِ
ت قانع
ب) ندارد چش ِ
م احسان از خسیسانّ ،

ج) زاه���د خشک اگ��ر قامت او را بیند
ِ
م����اه آس��م��ان را
د) از روی ت��و

 )1تشخیص ـ اسلوب معادله ـ حسآمیزی ـ استعاره
 )3استعاره ـ اسلوب معادله ـ تشخیص ـ حسن تعلیل

مگر که همنفسِ آن غ��زالِ ُمشکین است
ُمحال است استخوان را از دهان سگ ،هما گیرد
همچو محراب سراپا همه آغ��وش شود

ش���رم آم���د و ش���د ه�ل�ال ب��اری��ک

 )2جناس ناهمسان ـ کنایه ـ اسلوب معادله ـ حسن تعلیل
 )4استعاره ـ کنایه ـ تشبیه ـ ایهام

121274آرایءه نوشتهشده در مقابل کدام گزینه درست است؟ 

 )1در او ف��ض��ل دی��دن��د و ف��ق��ر و تمیز
 )2ی���ک���ی پ����ادش����هزاده در گ��ن��ج��ه ب��ود
 )3ک���ه دوش��ی��ن��ه م��ع��ذور ب���ودی و مست
 )4ب���ه ص���ورت ک��س��ان��ی ک��ه م���ردم َوشان���د

(بیستو ششمین المپیاد ادیب)

ن���ه���ادن���د رخ���ت���ش ب����ه ج�����ای ع��زی��ز (تلمیح)
ک��ه دور از ت��و ن��اپ��اک و سرپنجه ب��ود (ایهام)

ت���و را و م����را ب���رب���ط و س���ر شکست (مراعات نظیر)

چ��و ص���ورت ه��م��ان ب��ه ک��ه دم درکشند (کنایه)

121275یکی از آرایههای نوشتهشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

س���د راه ج��ل��وۀ مستانه ن��ت��وان��د شدن
)1
ّ
ِ
نبود تم ّنا ُعمر خضر
 )2از جهان بیبهره را َ
 )3چ��ش��مزخ��مِ فلکی ب��ود وگرنه ز چه روی
 )4سر بهسر ُعمرش به تلخی هیچ کس چون من نرفت

سیل تقدیر ت��و را خ��ار و خ��س تدبیرها (تناسب ـ تشبیه)

رو ِز کوتاه از ب��رای روزهداران خوشتر است (اسلوب معادله ـ تلمیح)

در ره اف��ت��اد م��را ناگه از ای��نس��ان سفری؟ (تشخیص ـ ایهام تناسب)

روز بر پروانه گر بد بگذرد ،شبها خوش است (حسآمیزی ـ ایهام)

121276ترتیب و توالی ابیات زیر ،از جهت داشتن آرایههای «حسآمیزی ـ حسن تعلیل ـ اسلوب معادله ـ تناقض» کدام است؟
ِ
رشک خورشید ُرخت
الف) ابر از آن پیدا شود کز

ب) ب���رای رس��ی��دن چ��ه راه���ی بُ��ری��دم
ج) دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است

د) گ��رچ��ه ج��ز تلخـی از ایّ���ام ندیـد


آفتاب
آستین بر رخ نهد با دام��ن تر
در آغ���ا ِز رف��ت��ن ب��ه پ��ای��ان رسیدم

طفل بازیگوش را آتش به چنگ افتاده است
هر چه خواهی سخنش شیرین است

 )2د ـ الف ـ ب ـ ج

		
 )1الف ـ ج ـ ب ـ د

 )4د ـ الف ـ ج ـ ب

		
 )3د ـ ج ـ الف ـ ب
121277کدام گزینه تماماً دربارۀ آرایههای بیت زیر درست است؟
ب��ود که ن��دارد
«پسته دهانبسته زان
َ

 )1حسن تعلیل ـ تضاد ـ استعاره ـ مجاز

 )3تضاد ـ حسن تعلیل ـ ایهام ـ حسآمیزی

چربی و شیرینی زب��ان که تو داری»

 )2حسآمیزی ـ اسلوب معادله ـ تناسب ـ تشخیص

 )4مجاز ـ تضاد ـ حسآمیزی ـ ایهام تناسب

121278در کدام گزینه «نقش تبعی» یافت میشود؟

 )1طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتیام ،روزگاری در بهشت بهسر بردهام.

 )2شما که خواستار شهریاری هستید ،باید او را بجویید و به درگاه او راه یابید و بدو مهرورزی کنید.
 )3نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف ،بلندترین کوه روی زمین ،بر درختی بلند آشیان دارد.

 )4آنگاه جغد زبان به عذرخواهی گشود که من روزگاری است در ویرانه جای گرفتهام.
121279در همءه گزینهها بهجز گزینءه  ...............نقش تبعی «بدل» وجود دارد.

عبدالر ّزاق اصفهانی شاعر نامآور قرن ششم و از قصیدهسرایان معروف ایران است.
)1
ّ

« )2بهرامنامه» یا «هفتپیکر» سرگذشت بهرامگور ،پادشاه سلسلءه ساسانیان و آمیخته با هفت حکایت پرحادثه و عجیب است.

الدین کبری پرورش یافتهاند شیخ عطّار نیشابوری شاعر بسیار مشهور است.
 )3دیگر از بزرگانی که در سایءه تربیت نجم ّ
محبت شیرین ،شاهزادءه ارمنی دارد.
 )4خسرو پرویز ،شهریار خوشگذران ساسانی دل در گر ِو ّ

121280در کدام گزینه «نقش تبعی» یافت نمیشود؟

قصءه درد است
قصه؛ آری ّ
قصه است اینّ ،
ّ )1

 )2بر لب آن چاه /سایهای را دید /او شغاد آن نابرادر بود

 )3هفتخوان را زادسرو مرو /یا به قولی ماخساالر آن گرامیمرد /آن هریوءه خوب و پاکآیین روایت کرد
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 )4مرد نقّال از صدایش ض ّجه میبارید /و نگاهش مثل خنجر بود /و نشست آرام ،یال رخش در دستش

(خارج از کشور )94

121281کدام بیت دارای «نقش تبعی» است؟

 )1چ���ون نگه ک��ردن��د آن س��ی م��رغ زود
 )2در س��رم از عشق گ��ل س��ودا ب��س است
 )3ه���ر ی��ک��ی بینا ش���ود ب��ر ق���در خویش
 )4در تن خزد ز بویءه ( آرزومندی) وصل تو مور مور
121282کدام بیت «نقش تبعی» ندارد؟

 )1م����زن چ��ن��دی��ن ج��راح��ت ب��ر دل تنگ
 )2گ����ر ت���و ف���رم���ان ح���ق ب����ری ف��رم��ان
 )3گرچه من بنده ندارم خدمتی از فضل خویش
 )4چ��ون شمع م��یگ��دازم و روش��ن نمیشود

121283کدام بیت فاقد نقش «تبعی» است؟

 )1اگ������ر ب����ار خ����رد داری وگ����ر نی
 )2نیست در بازار عالم خوشدلی ور زانکه هست
 )3اگر شکست خُم و مِی به خاک ریخت چه باک
 )4گ����ل در آغ����وش و خ����راش خ���ار نی

ب��یش��ک ای���ن س��ی م���رغ آن س��ی��م��رغ ب��ود
زان ک��ه م��ط��ل��وب��م گ��ل رع��ن��ا ب��س اس��ت
ب���ازی���اب���د در ح��ق��ی��ق��ت ص����در خ��وی��ش
در م��ن ج��ه��د ز ان���ده ه��ج��ر ت��و م���ار م��ار
دل است این دل نه پ��والد است و نه سنگ
ب���ده���ی ب����ر زم����ان����ه چ�����ون ش���اه���ان
تو خ��داون��دی به جا آر از ک��رم ای��ن درپذیر
کاین خود چه آتشی است که در ما فتاده است
س���پ���ی���داری س���پ���ی���داری س��پ��ی��دار
عیاران خوش است
شیوءه رندی و خوشباشی ّ
مِ���ی ت��و ب���اد ک��ه م��ن زائ���ر ت��و م��ی��ک��دهام
گ���ن���ج در پ��ه��ل��و و رن�����ج م�����ار ن��ی

121284همۀ گزینهها بهجز گزینۀ  ...............نقش «تبعی» دارند.

 )1ق��دح��ی آب ک��ه ب��ر آت��ش م��ا افشاند؟
 )2ب��ی��ا بیا ک��ه ت��و ح��ور بهشت را رض��وان
 )3ج�����ای گ��ن��ج اس����ت م���وض���ع وی����ران
 )4بشکنم صد عهد و پیمان ،نشکنم پیمانه را

121285تعداد «نقشهای تبعی» کدام بیت بیشتر است؟

 )1دورم از روی تو ،دور ،آه که از دوری تو
 )2من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
 )3جمع کردند و نهادند و به حسرت رفتند
 )4چ��ون نیست حقیقت و یقین ان��در دست

که در ای��ن بادیه با س��وز و گ��داز آمدهایم
در ای���ن ج��ه��ان ز ب���رای دل ره���ی آورد
س���گ ب����ود س���گ ب���ه ج����ای آب�����ادان
ای��ن ق��در تمییز هست ،آخ��ر م��نِ دی��وان��ه را
نیست آنیم که مشغول تماشای تو نیست
که تو خ��ود دان��ی اگ��ر زی��رک و عاقل باشی
وی��ن چه دارد که به حسرت بگذارد آن را؟
ن��ت��وان ب��ه ام��ی��د ش��ک همه عمر نشست

121286در عبارت «میشنویم که قاضی بُست ،بوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگدستاند و از کس چیزی نستانند و اندکمایه َضیعتی

دارند .یک کیسه به پدر باید داد و یک کیسه به پسر ،تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند و فراختر بتوانند زیست ».چند نقش «تبعی» یافت میشود؟

 )1دو

 )3چهار

 )2سه

 )4پنج

121287در سرودءه زیر چند «نقش تبعی» دیده میشود؟
«آری اکنون شیر ایرانشهر /تهمتن ،گرد سجستانی /کوه کوهان ،مرد مردستان /رستم دستان ... /در بُنِ این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود».

 )1سه

 )3پنج

 )2چهار

 )4شش

121288در متن زیر چند «نقش تبعی» وجود دارد؟
محمد
«از همان قرنهای نخستین هجری ،بسیاری از متون عربی و تفاسیر قرآن به فارسی برگردانده شد .ترجمءه تاریخ طبری که ابوعلی
ّ

بلعمی وزیر دانشمند امیر نصر سامانی آن را به نثر درآورد ،از نخستین ترجمههای مو ّفق فارسی از متون عربی است .اصل این کتاب به عربی
محمدبن جریر ،صاحب تفسیر طبری است».
است و تألیف
ّ

 )1پنج

 )3چهار

 )2دو

 )4سه

121289در عبارت «پس از آنکه مرغان عزم کردند که برای دیدار سیمرغ به کوه قاف سفر کنند ،اندیشیدند که در پیمودن راه و در هنگام
گذشتن از دریاها و بیابانها راهبر و پیشوایی باید داشته باشند ».واژههای مشخّ صشده ،بهترتیب چه نقشی دارند؟

متمم ـ مضافٌالیه ـ مفعول
 )1نهاد ـ ّ
		
متمم ـ نهاد ـ نهاد
 )3نهاد ـ ّ

متمم ـ مضافٌالیه ـ مفعول ـ مفعول
ّ )2
 )4نهاد ـ مضافٌالیه ـ مضافٌالیه ـ مفعول

121290نقش کدام واژه بهدرستی در کمانک روبهروی بیت نیامده است؟

 )1ج��م��ل��ه گفتند ای���ن زم���ان در روزگ���ار
 )2ط����اق����ت س���ی���م���رغ ن������ارد ب��ل��ب��ل��ی
 )3ع��ش��ق ب��ر سیمرغ ج��ز اف��س��ان��ه نیست
 )4در خ��راب��ی ج���ای م���یس���ازم ب��ه رن��ج

ن��ی��س��ت خ��ال��ی ه��ی��چ ش��ه��ر از ش��ه��ری��ار
ب�����ود ع��ش��ق گلی
ب��ل��ب��ل��ی را ب���س
َ
زان ک��ه عشقش ک��ار ه��ر م��ردان��ه نیست
زان ک��ه ب��اش��د در خ��راب��ی ج���ای گنج

(نهاد)
(متمم)
ّ
(مسند)
(نهاد)
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121291نقش کلمات مشخّ صشدءه بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«حزین شکستی اگر آیدت شگفت مدار

		
متمم ـ مفعول ـ صفت
 )1نهاد ـ ّ
		
متمم ـ مفعول ـ صفت
 )3منادا ـ ّ

ک��ه آس��م��ان گهر آب���دار میشکند»

 )2منادا ـ مفعول ـ مفعول ـ صفت
 )4نهاد ـ مفعول ـ مضافٌالیه ـ مضافٌالیه

ممیز ـ بدل» آمده است؟
121292در کدام ابیات بهترتیب «معطوف ـ حذف فعل ـ ّ
الف) یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدی
ب) شد آنکه اهل نظر بر کناره میرفتند
ج) ب��رو معالجۀ  خ��ود کن ای نصیحتگو
د) دفتر دان��ش ما جمله بشویید به می

 )1الف ـ ج ـ ب ـ د

در میان من و لعل تو
ه��زار گونه سخن در میان
شراب و شاهد شیرین که
که فلک دی��دم و در قصد

 )2الف ـ د ـ ج ـ ب

121293در ردیف کدام بیت «مفعول» وجود ندارد؟

 )1ع��م��ری از گمشدنم رف��ت و نمیآیم باز
 )2بر درش ُمردم و آن خاک بر اعضای من است
 )3عاشق و مستم و رسوایی خویشم هوس است
 )4خ��س��رواَم من گلی از خون دل خود ُرسته

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

(عمویم خارج )98

حکایتها بود
و لب خاموش
را زیانی داد؟
دل دان��ا بود

 )3ج ـ الف ـ ب ـ د
چ��ون چنین اس��ت ،شما نیز
ه��م ب���دان خ��اک درآری����د و
هر چه خواهم که کنم ،هیچ
ب���وی م��ن ه��س��ت ج��گ��رس��وز،

 )4د ـ الف ـ ب ـ ج
مجویید مرا
مشویید مرا
مگویید مرا
مبویید م��را

121294نقش یکی از وا ژههای مشخّ صشده در کدام گزینه نادرست است؟

 )1از در خویشم م��ران ک��ه از خ��م گیسو
 )2از م��ک��ن گ��ف��ت��ن زب���ان���م م���وی شد
 )3ره عشق ار به سر آید ندارد راه بیرون شد
 )4گ��رف��ت��ه اس��ت ج��ه��ان را غ��ب��ار ب���یدردی

ح��ل��ق دل���م ب��س��ت��های ب��ه ح��ل��ق��ۀ زنجیر
(متمم ـ مضافٌالیه)
ّ

او ه��ن��وز از ج����ور م��وی��ی ک���م ن��ک��رد
(متمم ـ مسند)
ّ
به ساحل گر رسد کشتی همان دریا بود جایش (مضافٌالیه ـ نهاد)
ک��ج��ا روی���م از ای���ن ع��ال��م خ����راب ،کجا؟ (نهاد ـ تکرار)

121295کدام بیت ،تمام نقشهای دستوری جملءه دوم عبارت زیر را دارد ؟
اما دشواریهای راه را پنهان نمیساخت».
«هدهد به مهربانی به همه جرئت میداد ّ

 )1آدم�������ی ف��ض��ل ب���ر دگ����ر ح��ی��وان
 )2ان���دی���ش�ه�ء م��ع��اش گ���ل زرد میکند
 )3ت��ن��ه��ا ن��ه خفتن اس���ت و ت��نآس��ان��ی
 )4خ��������ون ج����گ����رم ز ف����رق����ت ت��و

ب����ه ج����وان����م����ردی و ادب دارد
رخ���س���ارءه چ���و الل��ه�ء ح���م���رای م����رد را
م���ق���ص���ود ز آف���ری���ن���ش و ای���ج���ادت
از دی�����ده روان������ه در ک���ن���ار اس��ت

121296نقش دستوری واژههای مشخّ صشده بهترتیب کدام است؟
«تو بود م کردی از نابودی و با مهر پروردی

 )1مسند ـ مفعول ـ نهاد ـ مسند ـ مفعول
 )3مسند ـ مضافٌالیه ـ مسند ـ نهاد ـ مفعول

فدای نام تو بود و نبود م میهن ای میهن»

 )2مفعول ـ مضافٌالیه ـ نهاد ـ مفعول ـ مضافٌالیه
 )4مسند ـ مفعول ـ مسند ـ نهاد ـ مضافٌالیه

121297واژۀ مشخّ صشده در همۀ گزینهها «نهاد» است ،بهجز . ...............

 )1ش��ب ف��راق ت��و را روز وص��ل پیدا نیست
 )2گ���ر ن���دارد غ��م م��ا ده���ر ،نرنجیم از او
 )3از هیچ ط��رف راه ن���دارم ک��ه ز زلفت
 )4حال بیخوابی چشم من چه میداند کسی

121298در کدام گزینه فعل «ریخت» به مفعول نیاز ندارد؟

 )1ه��ر که رن��گ آرزو در سینۀ افگار ریخت
 )2پیش از این اطفال بر دیوانه سنگی میزدند
 )3مستی و دیوانگی و بیخودی را جمع کرد
 )4ک��رد خط سبز را زل��ف سیاهش جانشین

عجب شبی ،که در آن شب امید فردا
زانک���ه در خ��اط��ر م��ا نیز غ��م دن��ی��ا
بر هیچ ط��رف نیست که دام��ی ز بال
کاو چو اختر هر شبی تا صبحدم بیدار

یوسف گلپیرهن را در گریبان خ��ار
سنگ بر دی��وان��ۀ من از در و دی��وار
جمله را در کاسۀ من چشم او یکبار
وقت رفتن زهر خود را عاقبت این مار

121299در کدام گزینه فعل از مصدر «ماندن» عالوه بر نهاد به مفعول هم نیازمند است؟
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 )1در دل ما خار غم بشکست و در دل غم بماند
 )2ش��ک��ل م��اه ن��و ،خ��م اب���روی او را ،راستی
 )3دردا که یار در غم و دردم بماند و رفت
 )4رق���م هستی م��ن عاقبت از ل��وح وج��ود

نیست
نیست
نیست
نیست
ریخت
ریخت
ریخت
ریخت

چیست ی���اران ،چ��ارۀ غمهای بیپایان ما؟
نیک میماند ،دریغا م��اه نو پیوسته نیست
م��ا را چ��و دود ب��ر س��ر آت��ش نشاند و رفت
ب�����رود ل��ی��ک ب��م��ان��د اث����ر س���ودای���ش

131300در همءه گزینهها بهجز گزینءه  ...............فعلِ به کار رفته از مصدر «خواندن» ،نیازمند مسند است.

 )1ه��ان! مخوانید به خُلدم که به طوبی ارزد
 )2آفتابی است در این چرخ مبینش ماهی
 )3ج��ان ن��دارد هیچ وزنی بیثبات اندر جهان
 )4زبان مختصرعقالن ،ببند اندر جهان بر من

ی��ک نظر ق��ام��ت آن س��رو خ��رام��ان دی��دن
فیلسوفی است بر این تخت مخوانش شاهی
ورنه ای جان جهان ،جان و جهانت خواندمی
که تا چون خود نخوانندم حریص و مفسد و رعنا

131301فعلِ به کار رفته از مصدر «ساختن» در گزینءه  ...............و بیت زیر ،کاربرد یکسانی دارد.
«دست رغبت ک َس نمیسازد به سوی من دراز

چون گل پژمرده بر روی م��زار افتادهام»

 )1ق��ص��ر گ���ردون پ��ی آس��ای��ش م��ا ساختهاند
 )2بس که ناز کارنشناسان ملولم ساختهست
 )3از دل خاک ،که آرام در آنجا هم نیست
 )4خ��م چو گ��ردد قد افراخته ،میباید رفت

زمین مورصفت خانه کنیم؟
به هم تا وق��ت ک��ارم بگذرد
به سیهروزی خود ساختهایم
چو شد ساخته ،میباید رفت

چند در زی��ر
دس��ت میمالم
همچو «صائب»
پل بر این آب

131302کدامیک از آثار زیر از مثنویهای عطّار نیشابوری است؟

 )1لیلی و مجنون

 )2تذکرةاالولیا

131303همءه آثار زیر محتوای حکمی ـ اخالقی دارند؛ بهجز . ...............

 )1بوستان

 )2منطقالطّیر

 )3منطقالطّیر
 )3تحفةاالحرار

 )4تحفةاالحرار
 )4بهارستان

131304انتساب همءه آثار به نویسندگان آنها صحیح است؛ بهجز . ...............

محمدبن زید طوسی
 )1تفسیر سورءه یوسف :احمدبن ّ
الزمان فروزانفر
محمد مشهور به مولوی :بدیع ّ
 )2زندگانی جالل ّ
الدین ّ
ِ )3سندبادنامه :ظهیر فاریابی
 )4اخالق محسنی :حسین واعظ کاشفی

131305کدام دو اثر از نظر قالب شعری شبیه هم هستند؟

		
 )1بوستان و اسرارالتّوحید
 )3مثل درخت در شب باران و الهینامه

 )2فرهاد و شیرین و منطقالطّیر
غزلیات شمس
 )4تحفةاالحرار و ّ

131306نام شاعرانءه کدامیک از شعرای زیر در داخل کمانک درست است؟
محمدعلی مجاهدی (دایه)
)2
محمدرضا شفیعی کدکنی (م .سرشک)
ّ
ّ )1
		
 )3سرور اعظم باکوچی (پروانه)
 )4علی اسفندیاری (شهریار)
131307هر یک از آثار زیر بهترتیب از چه کسی است؟
«بخارای من ایل من ـ در حیاط کوچک پاییز در زندان ـ روزها ـ زندان موصل»

محمدعلی اسالمی ندوشن ـ مهدی اخوان ثالث ـ غالمحسین یوسفی ـ عیسی سلمانی لطفآبادی
ّ )1
محمدابراهیم باستانی پاریزی ـ عیسی سلمانی لطفآبادی
محمدعلی اسالمی ندوشن ـ م .سرشک ـ ّ
ْ ّ )2
محمدعلی اسالمی ندوشن ـ کامور بخشایش
ـ
ثالث
اخوان
مهدی
ـ
بیگی
ن
بهم
د
محم
ّ
ّ )3
محمدعلی اسالمی ندوشن ـ کامور بخشایش
محمد بهمنبیگی ـ م .سرشک ـ ّ
ّ )4

131308آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟

سید حسن حسینی) ـ (فرهاد و شیرین :وحشی بافقی) ـ (فی حقیقةالعشق :عینالقضات همدانی) ـ (سمفونی
(دری به خانءه خورشیدّ :

پنجم جنوب :رابیندرانات تاگور) ـ (من زندهام :کامور بخشایش) ـ ِ
(سندبادنامه :حسین واعظ کاشفی) ـ (مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد:
نجم دایه)

 )1دو

 )2سه

131309در کدام گزینه ،موضوع همءه آثار همسان و هماهنگ است؟

		
 )1منطقالطّیر ـ کویر ـ تمهیدات
 )3تمهیدات ـ فیحقیقةالعشق ـ فیهمافیه

 )3چهار

 )4پنج

 )2مثنوی معنوی ـ فیهمافیه ـ کویر
 )4تیرانا ـ تذکرةاالولیا ـ بخارای من ایل من

(انساین خارج )98
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«عجیب» نیز از معانی شگرف استّ ،اما در این بیت،
111191گزینءه «»2
شگرف به معنای «قوی و نیرومند» به کار رفته است.
تَ َعب یعنی «رنج و سختی» و شیدا یعنی «عاشق،
111192گزینءه «»3
دلداده»( .دلدار در گزینءه ( )4معادل معناییِ معشوق و محبوب است؛ پس
نمیتواند معنای واژءه شیدا و عاشق باشد) .اکناف جمع َک َنف و به معنی
«اطراف ،کنارهها» است («کناره» در گزینءه ( )1معنای َکنَف است نه اکناف
و «گونهها» نیز در گزینءه ( ،)2معنای واژءه اَصناف است) .افسرده هم یعنی
«منجمد ،سرمازده ،یخزده».
بررسی معنای سایر واژهها در گزینهها:
111193گزینءه «»4
گزینءه ( :)1مکاشفت :کشفکردن و آشکارساختن ،در اصطالح عرفانی،
«پیبردن به حقایق» است.
گزینءه ( :)2معاملت :اعمال عبادی ،احکام و عبادات شرعی
گزینءه ( :)3مراقبت :در اصطالح عرفانی ،کمال تو ّجه بنده به حق و یقین بر اینکه
خداوند در همءه احوال ،عالم بر ضمیر اوست؛ نگاهداشتن دل از تو ّجه به غیرِ حق.
مخاصمت :خصومت ،دشمنی («گرفتاری و
111194گزینءه «»2
بدبختی» در گزینءه ( )3معنای مخمصه است نه مخاصمت .مالمت (سرزنش
عتاب) در گزینءه ( )4هم از معانی مخاصمت نیست) .گِرده :قرصِ نان ،نوعی
نان (حبّه در گزینءه ( )3یعنی «دانه») .اعانت :یاریدادن ،یاری ـ مصاحبت:
همنشینی ،همصحبت داشتن («پشتیبانی» در گزینءه ( ،)1معنای واژءه
مظاهرت است نه مصاحبت) .زاد :توشه ،خوردنی و آشامیدنی که در سفر
همراه میبرند.
زاد در این گزینه به معنای «توشه ،خوراک و آذوقه»
111195گزینءه «»1
«سن و سال» است.
بهکار رفته است ،در حالی که در سه گزینءه دیگر به معنای ّ
در گروه «الف» مقاالت جمع مقالت و به معنای
111196گزینءه «»1
«گفتارها ،سخنان» است .در گروه «د» نیز ،کالن نادرست معنا شده و معنای
سن بیشتر» است.
صحیح آن« ،دارای ّ
زاد در این گزینه با دو معنای متفاوت دیده میشود.
111197گزینءه «»3
در مصراع ّاول به معنای «توشه ،آذوقه و ذخیره و اندوخته» است و در مصراع
دوم به معنای «زاده شد ،بهدنیا آمد».
معنای زاد در سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1هر آن را زاد (بهدنیا آورد) ،زاد (بهدنیا آورد) از بهر کشتن
گزینءه ( :)2زاد (مصراع ّاول)« :توشه ،اندوخته» /زاد (مصراع دوم)« :توشه»
گزینءه ( :)4زاد (مصراع ّاول)« :توشه ،اندوخته ،ذخیرءه سفر» /زاد (مصراع
دوم)« :ذخیرءه سفر ،توشه»
بگذارم به معنای «رها کنم ،کنار بگذارم ،ترک
111198گزینءه «»3
کنم» صحیح است نه بگزارم (بگزارم از مصدر «گزاردن» ،به معنای «ب ه جای
آورم ،ادا کنم» وجه و تناسبی با عبارت این گزینه ندارد).
غلطهای امالیی و شکل صحیح آنها:
111199گزینءه «»2
 ثنا؛ سنا (نور ،روشنایی ،فروغ) تناسبی با متن ندارد؛ ضمن اینکه
سنا
کسی را ثنا (ستایش ،تحسین ،مدح و تمجید ،سپاس) میگویند نه سنا.
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 گزاردهام (به جای آوردهام ،ادا کردهام ،پرداختهام) صحیح
گذاردهام
است( .گذاردهام از مصدر گذاردن (گذاشتن) ،به معانی «قراردادن ،اجازهدادن،
سپردن ،بنانهادن و  ...تناسبی با عبارت ندارد).
یقدر (بیارزش ،بیمقدار)؛ غ َْدر به معنای «خیانت ،مکر و حیله
ب 
بیغدر
و بیوفایی» است و تناسب معنایی صحیحی با جملءه آخر ندارد :عهد من در
دلها بیقدر ( بیارزش) شود.
ضدیت ،مغایرت ـ قول :سخن و کالم ـ
:
تناقض
تأویل :توجیه ،وجه ـ
ّ
خفّت :سبکی (خف ِ
ّت رای :سبکسری ،سسترایی) ـ منسوب :نسبتدادهشده،
موسوم
قرئه در این گزینه با امالی نادرستی نوشته شده
121200گزینءه «»2
است و صورت صحیح آن قُرعه است.

ب ـ ماسوا :به غیر
تفرد :یگانهبودن ،تنهاشدن ـ مطلوب :خواسته ،محبو 
«ب»ّ :
آن ،جز آن (ماسوای حق :جز خدا)
«ج» :گزارد (گزاردن) :اداکردن ،به جای آوردن ـ ق َْدر :ارزش ـ صحیفه :نامه ،کتاب
«د»َ :سموم :باد گرمِ زیانرساننده ـ َمرکب :وسیلءه سواری ،اسب
«ﻫ»َ :صدر :طرف باالی َمجلس ،جایگاه واال
در گزینءه ( ،)1آری (بله) ،هیچ تناسبی با عبارت
121204گزینءه «»4
ندارد و عاری (ننگ و عیبی ،نقصی) صحیح و مناسب است .در گزینءه (،)2
مشیت و خواست الهی است؛ پس
سخن از رضادادن و تسلیمشدن در برابر ّ
(مشیت ،خواست و تقدیر الهی) صحیح است نه غزا (پیکار ،جنگ).
قضا
ّ
در گزینءه ( )3نیز ،اعراز امالی نادرستی دارد و شکل صحیح آن ،اعراض
(رویگردانیدن) است.

ُلو:
گزینءه ( :)1افراط :زیادهروی کردن ـ کراهیت :ناپسندی ،نفرت و بیمیلی ـ غ ّ
حد چیزی ـ عقوبت :عذاب ،تنبیه ـ سیاست :تنبیه ،جزادادن ـ
درگذشتن از ّ
تقدیمنمودن :پیشداشتن ـ مالطفت :نرمی و مهربانی ـ مواضع :جمع موضع؛
جایها ـ مخاصمت :خصومت ،دشمنی ـ مناقشت :سختگیری کردن بر
کسی ،مجادله و ستیزه ـ مجاملت :خوشرفتاری
گزینءه ( :)2موضع :جای ،جایگاه ـ متنبّه :آگاه ،هوشیار ـ حواله:نوشتهای که به
موجب آن دریافتکننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری است،
برات؛ در اینجا به معنی نسبت و اسناد به کار رفته است« .حوالءه آن به من
افتاده» :به من نسبت داده شده است.
گزینءه ( :)3غدر:خیانت ،مکر و حیله ـ معایب :عیبها ـ تقریر :بیان ،بیانکردن
(تقریرافتادن :بیانشدن ،روشنشدن)
گزینءه ( :)4سرور :شادمانی ـ طرب :شادی ـ عنا :رنج و اندوه ـ تعب :رنج ،محنت
میخواستی (قصد داشتی) صحیح و مناسب
121201گزینءه «»4
است نه میخاستی :میخواستی [که] غرض ما را بشناسی.

گزینءه ( :)1محاسن :نیکوییها ،خوبیها ـ ترجیح :برتری ،برتریدادن
(خلود در این عبارت یعنی «جاودانگی»)
گزینءه ( :)2سالکان :روندگان ِ
ِ
ظن :خوشگمانی،
راه حق ،مریدان ـ ُحسن ّ
نیکاندیشی
گزینءه ( :)3فَراغ :آسایش و آرامش ـ َالَم :درد ،رنج و اندوه ـ رغبت :خواست،
میل و اراده
گزینءه ( :)4بگذارد :قرار دهد ،نگه دارد ـ مستولی :غالب ،چیره ـ طغیان:
حد خود درگذشتن ،ناسپاسی ـ استغنا :بینیازی ـ
سرکشی ،نافرمانی ،از ّ
مذمومطریقت :کسی که راه و روش و کردار زشت و نکوهیده و ناپسندی دارد .ـ
ْ
مرضی :پسندیده ـ صواب:صحیح و درست
معنای درست واژههایی که نادرست معنی شدهاند:
121205گزینءه «»3
گزینءه ( :)1زوال :نابودی /گزینءه ( :)2طرب :شادی /گزینءه ( :)4قبا :نوعی
جامءه جلوباز که پس از پوشیدن ،دو طرف قسمت جلو را با دکمه میبندند.
در گزینءه ( ،)2پالیز به معنای «باغ ،جالیز» است
121206گزینءه «»1
نه خزان .در گزینءه ( ،)3آغوز با معنای نادرستی آمده است .آغوز ّاولین شیری
مقوی است .در گزینءه ()4
که یک ما ّده به نوزادش میدهد و سرشار از موا ّد ّ
نیز ،هریوه به معنای «هروی ،منسوب به هرات» است.
تقریظ یعنی «مطلبی ستایشآمیز دربارءه کتاب،
121207گزینءه «»3
نوشته و مانند آنها».
با تو ّجه به همراهی واژءه همانندان ،اَشباه (جمع
121208گزینءه «»4
ِشبه ،مانندها) صحیح است نه اَشباح (جمع شَ بَح ،سایهها ،سیاهیهای موهوم،

گزینءه ( :)1محجوب :پنهان ،پوشیده ـ فروغ :پرتو ـ مهجور :دورشده ،دور ،مطرود ـ
حدت ـ غالب :چیره و مسلّط
ّ
شدت و ّ
شدت ،تندی و تیزی ـ سورتّ :
حدتّ :
گزینءه (ِ :)2الف :انس ،خوگرفتن ،دوستی ،الفت ـ بیوجه :بیدلیل ،بیسبب ـ
هایل :ترسناک ،هولناک ،مخوف و مهیب
گزینءه ( :)3ازلی :منسوب به ازل ،نخستین ـ مناصحت :پنددادن ،پند و اندرز ـ
تأمل :اندیشه و تفکّر
موعظت :وعظ ،پند و اندرز ـ مشفقان :افراد دلسوز و مهربان ـ ّ
گزینءه ( :)4اثنا :میان ،وسط ،بین ـ محاورات :گفتوگوها ـ مقاالت :سخنان ـ
غ ََرض :قصدّ ،نیت ،مقصود ـ عزیمت :قصد و تصمیمّ ،نیت و اراده ـ اتقان :استواری
فقط امالی ائانت نادرست است که امالی صحیح
121202گزینءه «»4
این کلمه اعانت است به معنای «یاریدادن ،یاری ،کمککردن ،مدد».
مباحثه :بحث و گفتوگو ـ هزیمت :شکستخوردن و پراکندگیِ
لشکر ـ خاسر :زیاندیده ـ خایب :ناامید و بیبهره ـ مصاحبت :صحبتداشتن،
همنشینی ،همدمی ـ کفایت :به انجام رساندن کارها به وجهی شایسته،
کاردانی ،شایستگی ادارءه امور ـ بصیرت :بینش ،آگاهی ـ اهانت :خوار و پست
منزه است ـ تزویر:
ساختن ،تحقیر ،سبکشمردن ـ تعالی و ّ
تقدس :برتر و ّ
ریاکاری ،فریب ،دورویی ـ تقریر :روشنساختن ،بیان ـ َعلَم :پرچم ـ منصور:
یاریشده ،پیروز ـ مقهور :مغلوب ،شکستخورده
در عبارتهای «الف»« ،ب» و «ج» غلط امالیی دیده
121203گزینءه «»2
نمیشود ّاما در عبارت «د» خوار به معنای «حقیر و بیارزش» تناسبی با جمله
ندارد :اگر گل با خار سر جنگ داشته باشد  . ...در عبارت «ﻫ» نیز امالی بیافتد از نظر
رسمالخطّ غلط است و شکل صحیح نگارش این کلمه بیفتد است.
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ِ
تحیر:
«الف» :واصفان :جمع واصف؛ ستاینده ،وصفکننده ـ حلیه :زیور ،زینت ـ ّ
عرفناک
سرگشتگی ـ منسوب :نسبت دادهشده [منصوب :گماشتهشده] ـ ما
َ
َّ
حق معرفتک[ :خدایا] تو را آنگونه که سزاوار شناسایی هستی نشناختیم.

کالبَدها) .صباحت (زیبایی و جمال) درست است نه سباحت (سباحت به
معنای «شناکردن» است) .متقائد نیز با امالی نادرستی آمده که شکل صحیح
آن ،متقاعد (مجابشده ،مجاب ،قانعشده) است.
غلطهای امالیی و شکل صحیح آنها:
121209گزینءه «»2
 فِراق؛ با تو ّجه به معنا و همراهی واژءه سوز ،فِراق (جدایی ،دوری)
فَراغ
صحیح است و فَراغ (آسایش و آسودگی) تناسبی با عبارت ندارد.
 نیفکند (امالی نیافکند از حیث رسمالخط غلط است).
نیافکند
 هول (هراس ،خوف)؛ واژءه خوف ،راهنمای خوبی است برای اینکه
حول
قوه و قدرت) در این جمله بیمعنا و غلط است.
(پیرامون،
حول
کاربرد
بدانیم
ّ
 لئیم (لئیمطبعان :افراد پست و فرومایه)
لعیم
غلطهای امالیی موجود در گزینهها و شکل
121210گزینءه «»3
صحیح آنها:
نگذارد
گزینءه ( :)1نگزارد
نقض :شکستن ،شکستن عهد و پیمان (نغز :خوش،
گزینءه ( :)2نغز
نیکو ،لطیف و زیبا)
مهمل :کالم بیهوده ،یاوه ،مهمل گذارد :ترک کند
گزینءه( :)4محمل
(م ِ
حمل :کجاوه ،مهد)
َ
تحیر :سرگردانی ـ ِم َحن :جمع
گزینءه (َ :)1د ْهشَ ت :ترس ،اضطراب و هراس ـ ّ
محنت؛ آزمایشها ،رنجها ،اندوهها ـ زایل :نابود

گزینءه( :)2اهتمام :تیمارداشت ،تو ّجهکردن ،کوشش ـ رعایا :جمع رعیت؛
قوم و عامءه مردم ـ عهود :جمع عهد؛ پیمانها ،وعدهها ـ مواثیق :جمع میثاق؛
عهدها ـ خصم :دشمن ـ ِسباع :جمع َسبُع؛ درندگان ـ غالب :چیره ـ مخذول:
خوار ،زبونگردیده
گزینءه ( :)3سخاوت :کرم ـ افراط :زیادهرویکردن در کاری ـ منسوب :نسبت
دادهشده ـ ِحلم :بردباری ،صبر ـ فصاحت :زبانآوری ،روانی کالم
گزینءه ( :)4ضایع :تباه ،خراب ـ انتفاع :سودبردن ،منفعت ـ لئیم :پست ،فرومایه
غلطهای امالیی موجود در متن و شکل صحیح آنها:
121211گزینءه «»1
تعمل :خود را به زحمت
(
کردن
گ
درن
ّر،
ک
تف
و
اندیشه
:
ل
تأم
تعمل
ّ
ّ
ّ
ثنا :تحسین ،مدح و ستایش ( َسنا :نور،
انداختن برای انجام کاری) ـ سنا
خوار؛ مردمخوار :آدمخوار ،آنکه
روشنایی) ـ خار (در نهنگ مردمخار)
و آنچه از گوشت آدمی تغذیه کند.
القصه :خالصه ،باری ـ مرافعه :دعوی پیش حاکم بردن ،نزاع،
ّ
داوری ـ منطق :نُطق ،سخنگفتن ،استدالل
بیت «ب» مربوط به وادی فنا ،بیت «د» مربوط به
121212گزینءه «»1
وادی توحید و بیت «ﻫ» توصیف وادی حیرت است .بیت «ز» نیز با وادی استغنا
مرتبط است .سایر ابیات در توصیف وادی ذکرشده درست هستند.
برای آنکه نام وادیها و شمارءه هر یک در خاطرتان
121213گزینءه «»3
بماند میتوانید از سرواژءه «طعم اتحف» استفاده کنید .وادی ّاول وادی طلب است.
در این وادی سخن از قدم در راه گذاشتن و سختیهای راه است ،قدمی که در خون
باید گذاشت و در هر لحظه صد خطر را به جان پذیرفت .در این وادی عارف باید
دلش را از دنیا بشوید و فقط در طلب عشق باشد .این اوصاف با بیت «ب» تناسب
دارد .وادی چهارم استغنا است .در این وادی ،طالب بدین نکتءه مهم پی میبرد که
حقتعالی بینیاز از همهچیز است و طالب است که باید سرتاپای وجودش نیاز باشد.
بیت «ج» بینیازی خداوند را بهخوبی نشان داده؛ حتّی اگر جهان نیست و نابود
شود ،برای او مهم نیست.
وادی پنجم توحید است .در این وادی عارف همهچیز را یک حقیقت واحد
میبیند .نهتنها در جهان خدایی جز خدا نیست ،بلکه در نظر عارف در جهان
غیر از خدا وجود دیگری هم در کار نیست؛ یعنی همءه جهان یک حقیقت
واحد است و آن هم وجود مطلق پروردگار است .مفهوم وحدت وجود در بیت
«الف» دیده میشود .د ّقت داشتهباشید تفاوت بیت «ج» و «الف» در این است
که در بیت «ج» صد جهان وجود دارد ولی عارف به آنها تو ّجهی نداردّ ،اما بیت
«الف» عارف همهچیز را یکی میداند .وادی ششم حیرت و هفتم وادی فقر و
فنا است .در این وادی عارف مانند قطرهای است که خود را در دریا گم میکند.
گل باشد یا خار ،تفاوتی نمیکند ،آتش عشق چنان وجود او را فرامیگیرد
که جز خاکستر از او باقی نمیگذارد .این توصیف با بیت «د» مناسبت دارد.
در عبارت صورت سؤال سخن از این است که هر
121214گزینءه «»3
نقش و نگاری در این جهان هست ،نتیجءه یک جلوءه معشوق است .در گزینءه ()3
نیز همین مفهوم وجود دارد.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱عاشق همءه نقشها را از دل بیرون میکند ،غیر از نقش معشوق.
گزینءه ( :)2توصیف زیباییهای کاخ سلطان
گزینءه ( :)4هیچ کس از اسرار آفرینش آگاهی ندارد.
در گزینءه (« )4دایرءه مینایی» استعاره از آسمان است.
مفهوم مصراع دوم صورت سؤال پرخطر و پرمانع
121215گزینءه «»4
بودن راه طوالنی عشق است .در گزینءه ( )4حافظ نیز میگوید :در عشق تو که
مانند بیابانی است ،حتّی شیر هم مانند روباه عاجز و درمانده میشود ،آه از این
راهی که هیچ خطری نیست که در آن نباشد.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱عاشق از بالهای آسمانی بیم و پروایی ندارد.
گزینءه ( :)2قلمرو عشق برای عقل خطرهای بسیار دارد (تقابل عقل و عشق)؛
همانطور که کسانی که بار شیشه دارند با احتیاط از مسیر سنگالخ باید عبور کنند.
گزینءه ( :)3عشق مایءه نجات و رستگاری و عقل سبب ناآرامی است.

121216گزینءه «»3

در گزینههای ( )2( ،)1و ( )4سخن از پرخطر و

بیپایان بودن راه عشق است؛ ّاما در گزینءه ( )3مفهوم اصلی این است که

امنیت است.
پناهبردن به دل سبب آرامش و ّ

معنی گزینءه ( :)2ای کعبءه امید ،در مسیر رسیدن به تو ،حتی یک راه کوتاه
نیز ،سرشار از خوف و خطر است.
در گزینههای ( )3( ،)2و ( )4مفهوم مشترک این
121217گزینءه «»1
است که عاشقان واقعی مردانه در برابر بالها و سختیهای عشق ایستادگی
میکنند .در گزینءه ( )1سخنی از بالکشی نیست و مفهوم اصلی آن وفاداری
عاشق است.
121218گزینءه «»2
در عبارت سؤال سخن از این است که عاشق توان
دوری از معشوق را ندارد و وصال هم برایش ممکن نیست .در گزینءه ( )۲نیز
سعدی همین مطلب را به زیبایی بیان کردهاست :نه توان دوری از او دارم و
نه قدرت رسیدن به وصالش را.
مفهوم سایر گزینهها:
تحمل غم روزگار و سختیفراق
گزینءه ( :)۱ناتوانی عاشق در ّ
تحمل نیست.
قابل
جدایی
است،
بوده
یار
وصال
گزینءه ( :)3برای کسی که در
ّ
گزینءه ( :)۴صبرکردن بر جور و جفای یار
ابیات گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۴عشق حقیقی (عشق
121219گزینءه «»3
به خداوند که همیشه باقی میماند) را توصیه میکند و عشق مجازی (عشق
به موجودی که فانی است) را بیهوده میداند؛ ّاما در گزینءه ( )۳برخالف سایر
مقدمهای برای رسیدن به عشق حقیقی دانسته
گزینهها موالنا عشق مجازی را ّ
است؛ «عاشقی گر زین سر و گر زان سر است  »...یعنی عشق چه زمینی باشد
و چه آسمانی باشد . ...
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینءه ( )1ناپایداری و
121220گزینءه «»1
زوالپذیری حسن گل (زیباییهای ما ّدی) است.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)2برتری حسن معشوق بر همءه زیباییها
تحمل سختیها در جوانی سبب بهرهمندی و ارزشمندی در آینده
گزینءه (ّ :)3
است /.حسرت بر گذشته

گزینءه ( :)4جلوهگری و خندءه معشوق سبب خیال و سودای عاشق است.
121221گزینءه «»4

در ابیات «الف»« ،ب»« ،د» همانند بیت سؤال این

مفهوم دیده میشود که کسی که به کل رسیدهاست به جزء هم رسیده و نیازی
به جزء ندارد و وقتی عشق خداوند ـ که کل و حقیقت همءه هستی است ـ
وجود دارد نیازی نیست که در فکر جزئیاتی مثل بهشت باشیم.
مفهوم سایر ابیات:
«ج» :کسی که در برابر کوچکترین سختیها درمانده میشود ،توان مقابله
با سختیهای بزرگ را ندارد :تو که در قطرهای ناچیز غرق میشوی ،چگونه
میتوانی از دریایی که از پا تا فرق سر تو است ،عبور کنی؟
«ﻫ» :وجود ناتوان و ضعیف توان برابری در برابر وجود قوی را ندارد:
قطر های که از سر تا پایش ضعف و ناتوانی است ،چگونه میتواند با
دریا نبرد کند؟
در گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۳مفهوم تقابل عشق و
121222گزینءه «»4
آسایشطلبی مشترک است و این که عاشق واقعی کسی است که بالها و
سختیهای عشق را به جان میپذیرد و به دنبال آسایش و راحتی نیستّ .اما
در گزینءه ( )۴سخن از وفاداری و پایداری عاشق در عشق است.
مفهوم بیت گزینءه ( )1برندهبودن عاشق است :عاشق
121223گزینءه «»1
بدون داشتن سرمایءه ما ّدی همواره سود میبرد؛ عاشقان با دنیا و تعلّقات
دنیایی کاری ندارند .مفهوم بیت سؤال و سایر ابیات چیز دیگری است :شرط
ّاول عاشقی بالکشبودن و گذشتن از لذّ ات دنیایی است.

در بیت سؤال و گزینههای ( )۳( ،)۲و ( )۴مفهوم
121224گزینءه «»1
بالكشی عاشق (دشوار و بیپایان بودن راه عشق) مشترک است؛ ّاما مفهوم
گزینءه ( )1این است که عشق نیازمند هدایت است :اگر زاهد (ظاهربین) عاشق
نشد عذرش پذیرفته است ،عشق نیازمند هدایت است.
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121225گزینءه «»2

در بیت سؤال سخن از این است که کسی که راه عشق

را طی کردهاست ،برای دیگران خبری نمیآورد یعنی عاشق آنچنان مدهوش و
از خودبیخود است که به مرحلءه فنا رسیده است که از او خبری بازنمیگردد .از
این بیت مفهوم رازداری عارفانه نیز قابل برداشت است .در گزینههای ( )۳( ،)۱و
( )۴نیز مفهوم رازداری و سرپوشی عارف واصل دیده میشود؛ ّاما در گزینءه ()۲
مفهوم اصلی ترجیحدادن گرفتاری عشق بر آزادی و آسایش است.
در گزینههای ( )2( ،)1و ( )3سخن از رازپوشی عارفانه
121226گزینءه «»4
است و اینکه نباید اسرار عشق را آشکار کرد ،در حالی که مفهوم گزینءه ( )4این
است که راز عشق پنهانکردنی نیست که با سایر گزینهها در تقابل است.
در بیت سؤال و گزینههای ( )۳( ،)۱و ( )۴سخن از
121227گزینءه «»2
سختیهای راه عشق است و اینکه کسی که قدم در راه طلب میگذارد باید
آمادءه رویارویی با خطرها باشد .مفهوم گزینءه ( )۲این است که راه عشق در نظر
عاشقان دراز و طوالنی نیست.

معنی گزینءه ( :)3در بیابان عشق حتّی شیر هم مانند روباهی ناتوان میشود،
آه از این راهی که در آن خطری نیست که وجود نداشته باشد.
در بیت سؤال مفهوم اصلی ترک تعلّقات و
121228گزینءه «»4
دلبستگیهای مادی است و سخن از این است که کسی که در راه عشق
قدم میگذارد باید از مال و ملک دنیا دل بردارد .در گزینءه ( )۴نیز سخن از
درباختن ملک کسری ( خسروانوشیروان) و برگزیدن عشق نگار است.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱توصیه به  جانفشانی در راه عشق
گزینءه ( :)۲عشق تنها راه دستیافتن به حقیقت است و هر چه غیر از عشق
است مجاز است.
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گزینءه ( :)3تقابل عقل و عشق (عشق ،عقل را از بین میبرد).
در بیت سؤال صحبت از عشق است که مانند آتشی
121229گزینءه «»2
سراپای وجود عاشق را در ب ر میگیرد .در گزینءه ( )۲نیز شاعر همین مطلب را
بیان میکند.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱عشق را نمیتوان پنهان کرد /.عشق هر حجابی را از بین میبرد.
گزینءه ( :)3پایداری عاشق در عشق ح ّتی بعد از مرگ
گزینءه ( :)۴فراگیربودن عشق
در گزینءه ( )۳شاعر میگوید :عجز همواره با شناخت و
121230گزینءه «»3
معرفت همراهاست ،زیرا خداوند در شرح و وصف و شناخت درنمیآید ،پس مفهوم
این بیت ناشناختنیبودن و وصفناپذیری خداوند است .سایر گزینهها با ابیات سؤال
در مفهوم تابیدن نور معرفت بر قلب سالک و آشکارشدن اسرار مشترک هستند.
همانطور که پیشتر هم گفتیم وادی استغنا ،بیش
121231گزینءه «»3
از آنکه وصف سالک و عارف باشد ،وصف خداوند است؛ عارف در این مرحله
پی میبرد با خدایی سروکار دارد که به هیچ چیز و هیچ کس نیازمند نیست .در
گزینءه ( )1به بیان استغنای خداوند از اعمال انسان پرداخته شده :خواه اینجا هیچ
کن خواهی مکن! در گزینءه ( )2عطّار میگوید :اگر هزاران جان در دریای عشق و
معرفت الهی نابود شوند؛ در نظر خداوند گویی یک قطره شبنم در یک اقیانوس
بیکران افتاده است؛ یعنی در نظر او همءه اینها هیچِ هیچ است و بینیاز از جان
و جاندادن دیگران است .در گزینءه ( )3شاعر میگوید عود و هیزم وقتی در آتش
افکنده میشوند هر دو خاکستر میشوند .این بیت بیانگر وادی فقر و فناست :صد
هزاران سایءه جاوید تو /گمشده بینی ز یک خورشید تو .در گزینءه ( )4نیز وادی
استغنا اینگونه تصویر شده است:
اگر جزء و کل همگی نابود شوند ،در نظر خدای بینیاز ،گویی یک برگ کاه
فقط از روی زمین گم شده؛ یعنی انگار هیچ ا ّتفاقی نیفتاده.
در گزینءه ( )2مفهوم اصلی بلندپروازی خیال است و
121232گزینءه «»2
حافظ میگوید :خیال من ،این قطرءه بیمقدار محالاندیش ،اندیشءه گنجایش
دریا را در سر میپروراند .افسوس که چه خیالها در سر دارد .در سایر گزینهها
سخن از بلندنظری و بیتو ّجهی عاشق نسبت به دو جهان و وارستگی اوست.

در بیت سؤال و گزینههای ( )۲( ،)1و ( )۳وحدت
121233گزینءه «»4
وجود (در جهان فقط یک موجود وجود دارد و آن ،خداست ).مفهوم مشترک
است؛ ّاما در گزینءه ( )4سخن از خود را شایستءه عشق و محبّت معشوق
ندانستن است.
در وادی حیرت ،عارف آنچه را در وادی توحید به
121234گزینءه «»3
دست آوردهاست ،گویی از دست میدهد:

«ه����ر چ���ه زد ت��وح��ی��د ب���ر ج��ان��ش رق��م
ج��م��ل��ه گ��م گ����ردد از او گ��م ن��ی��ز ه��م»

و آنچنان حیران و مدهوش است که از هیچ کس و هیچ چیز خبر ندارد:

«ل���ی���ک���ن از ع��ش��ق��م ن�������دارم آگ��ه��ی
ه���م دل����ی پ��رع��ش��ق دارم ه���م ت��ه��ی»

در گزینءه ( )3نیز مولوی همین فرورفتن در حیرت عرفانی را توصیف میکند.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)۱حیرانشدن مخلوقات در صنع خداوند
گزینءه ( :)۲کسانی که از عشق بیخبرند ،از حسن یار نمیتوانند آگاهی یابند.
گزینءه ( :)۴حسن یار ،همگان را به حیرت و شیدایی وامیدارد.
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینههای ( )۳( ،)2و
121235گزینءه «»1
( )۴محوشدن همهچیز در معشوق است و از عالم کثرت به وحدت رسیدن.
ذرهای حقیر میداند و معشوق را مانند آفتاب
در گزینءه ( )1عاشق خودش را ّ
بلندمرتبه و از معشوق انتظار لطف و عنایت دارد.
مفهوم کلّی بیت سؤال فنای عرفانی عاشق در معشوق
121236گزینءه «»3
و یکیشدن با او است ،این مفهوم در گزینءه ( )3نیز دیده میشود.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1برتری عشق بر عقل
گزینءه ( :)2تسلیم عاشق در برابر خواست معشوق
گزینءه ( :)4هر که در راه عشق جانبازی نکند عاشق نیست.
مفهوم بیت سؤال اتّحاد عاشق و معشوق است ،در
121237گزینءه «»1
گزینءه ( )1نیز همین مفهوم مشهود است« .کش» به معنی بغل است و دست
در کش کردن با آتش یعنی آتش را در آغوش کشیدن و با او یکیشدن.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)2پایانیافتن صبر عاشق در فراق یار
گزینءه ( :)3تسلیمبودن در برابر معشوق /جانبازی عاشق
گزینءه ( :)4بالکشی و جانبازی عاشق
در گزینءه ( )1صراحتاً به فنای عاشقان و اینکه عاشق
121238گزینءه «»1
فنای در عشق را بر بقا ترجیح میدهد اشاره شدهاست.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)2دعوت به خوشباشی و شادخواری فلسفی
گزینءه ( :)3بیارزش بودن همءه جهان در برابر ارزش و واالیی عشق
گزینءه ( :)4شاعر تنها به امید وصال زنده است.
مفهوم بیت سؤال این است که شرط کمال،
121239گزینءه «»3
دستشستن از وجود ما ّدی است .در گزینءه ( )3نیز شاعر تنها راه وصال را
دستشستن از حیات ما ّدی (مرگ!) دانسته است :رسیدن من به یار خیال
و خواستهای غیرممکن است؛ مگر اینکه [من بمیرم و] کوزهگر از خاک من
کوزه درست کند [و آن کوزه به دست یار برسد و ]...
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1وفاداری عاشق علیرغم بیوفایی معشوق
گزینءه ( :)2حیاتبخش بودن دیدار یار
گزینءه ( :)4اشتیاق و بیهوشی عاشق با دیدن معشوق
در گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۳همانند بیت سؤال
121240گزینءه «»4
مفهوم اصلی وحدت وجود است و در همءه گزینهها سخن از این است که این
عالم با تمام کثرتی که دارد یک حقیقت واحد است و آن حقیقت هم وجود
مطلق خداوند است« :که یکی هست و هیچ نیست جز او /وحده ال اله الاّ هو»

ّاما در گزینءه ( )4موضوع این نیست .در این بیت سخن از آفرینش زیبای
خداوند است و اینکه عقل از دیدن گلهای زیبایی که از خاک تیره میرویند
چارهای جز حیرت ندارد.
عدهای
121241گزینءه «»4
در بیت «الف» نیستشدن همه و رسیدن ّ
اندک به اسرار نشانگر وادی معرفت است .بیت «ب» با اوصاف وادی عشق
که مانند آتش سرتاپای عاشق را میسوزاند تناسب دارد .در بیت «ج»
آگهینداشتن متناسب با وادی حیرت است و در بیت «د» بینیازی و استغنای
خداوند از هر دو عالم دیده میشود :اگر هر دو عالم یکباره نیست و نابود شود،
مثل این است که در زمین یک دانه ریگ نابود شود [برای خداوند مهم نیست
و او مستغنی از عالم و آدم است].
طاووس به دنبال بهشت است نه معشوق ،در بیت
121242گزینءه «»4
«الف» نیز همین طالب بهشت بودن دیده میشود .بلبل عاشقی است که
گرفتار عشق زودگذر گل است ،در بیت «ب» نیز نشانههای عشق بلبل دیده
میشود .در بیت «ج» برتردانستن همنشینی سلطان به قدمگذاشتن در
راه عشق ،عذری است که باز آورد؛ زیرا شاهان ،باز شکاری را روی شست
مینشاندند و با خود به شکار میبردند.
عذر طاووس دلبستگی به بهشت است که در گزینءه
121243گزینءه «»2
( )2دیده میشود .گزینههای ( )3( ،)1و ( )4بهترتیب بهانءه بلبل ،باز و بط
(مرغابی) است.
در گزینءه ( )1سخن از برتری حسن یار بر دیگر
121244گزینءه «»1
پدیدهها است؛ ّاما در سایر گزینهها همانند بیت سؤال ،مفهوم اصلی این است
که عاشق نه میتواند به وصال برسد و نه توان دوری از معشوق را دارد.
در گزینءه ( )3همانند بیت سؤال سخن از این است
121245گزینءه «»3
که پاگذاشتن بر وجود مادی و ترک جسم ،شرط رسیدن به معشوق است.
مفهوم سایر گزینهها:
تحمل درد فراق شرط رسیدن به وصال است.
گزینءه (ّ :)1
گزینءه ( :)2یک لحظه وصال با رسیدن به تمام آرزوهای جهان برابر است.
گزینءه ( :)4عاشق را شایستءه وصال ندانستن (دستنیافتنی بودن معشوق) :ای
سعدی به اندازءه قدر و منزلت خودت تقاضای وصال داشته باش .سیمرغ
عالیمقامی مثل معشوق کجا و آشیانءه محقّر سعدی کجا؟
در گزینههای ( )2( ،)1و ( )4مفهوم آمیختهبودن نیش و
121246گزینءه «»3
نوش دنیا به هم همانند بیت سؤال وجود داردّ ،اما در گزینءه ( )3سخن از این است
که تلخی مرگ به خاطر روی تلخ ماست و باید با آغوش باز به استقبال مرگ رفت.
در گزینءه ( )2همانند بیت سؤال سخن از این است
121247گزینءه «»2
که بدون فناشدن از خود ،به وصل یار نمیتوان رسید.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1نزدیکدانستن مرگ خود و طلب دیدار یار :اگر میخواهی مرا
ببینی زودتر به دیدار من بیا که دور از چهرءه زیبایت باشد (و یا در دوری از
چهرءه زیبای تو) بقای خودم را زیاد نمیدانم و به زودی خواهم مرد.
گزینءه ( :)3کسی که قدر وصال را نداند گرفتار فراق میشود.
گزینءه ( :)4وحشتنداشتن از فقر و فنا در راه معشوق و دلبستن به بقای عشق
در گزینههای ( )3( ،)1و ( )4همانند بیت سؤال
121248گزینءه «»2
مفهوم اصلی قطع تعلّق از ما ّدیات و گذشتن از خود و فناشدن برای رسیدن به
بقا استّ .اما در گزینءه ( )2شاعر میگوید :اگر در هجران پر و بالم نمیسوخت
به سوی وصل تو پر میکشیدم.
مفهوم ابیات سؤال این است که همءه اسرار و کماالت
121249گزینءه «»3
در انسان وجود دارد و انسان باید در درون خود به دنبال آن باشد .همین
مفهوم در گزینءه ( )3هم وجود دارد.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1کسی که از این عالم بهره نبرد ،فردا حسرت میخورد.
گزینءه ( :)2کسی که در این دنیا به فکر قیامت نیست از بصیرت بهره ندارد.
گزینءه ( :)4نکوهش کسی که در راه شناخت خود قدم برنداشته است و الف
خداشناسی میزند.

در گزینءه ( )1همانند بیت سؤال سخن از این است

121250گزینءه «»1
که آنچه در جستوجوی آنیم در درون خودمان است.

مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)2شکایت از اندکبودن کسانی که قدر و منزلت سخن خوب و هنر
را میشناسند.
گزینءه ( :)3باالترین منزلت و مقام ،بیکسی و بیرونقی است.
گزینءه ( :)4گله از خودبینی و غرور همگان
در گزینءه ( )3سخن از کنارزدن محدودیتهای عالم
121251گزینءه «»3
جسمانی و فراتررفتن از مرز محدودیتهای جهان ما ّدی است نه آنکه از کوزه
همان برون تراود که در اوست.

بررسی سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1انسان عارف که به کمال رسیده و از خود فانی شده برای عروج به
آسمان به نردبام (چهارپایءه دار) نیاز ندارد( .تلمیح به داستان حسین منصور
حلاّ ج و به دار آویختهشدن او دارد).
ِ
انسان خودحساب ،چیزی جز فرمان رستگاری او نیست.
گزینءه ( :)2نامءه اعمال

(خودحسابان رستگارند).
گزینءه ( :)4در این جهان نوش و نیش با هم آمیخته است.
در بیت «الف» سخن از این است که با جنبش دریا دیگر
121252گزینۀ «»4
اثری از نقشها و کفها باقی نمیماند ،پس صحبت از وادی فنا است .در بیت «ب»

شاعر میگوید :اگر یک را در یک بارها ضرب کنید باز هم حاصلش یک میشود،
پس در این بیت سخن از وادی توحید است .در بیت «ج» که از کتاب درسی است
سخن از این است که برای خداوند بهشت و جه ّنم اهمیتی ندارد و حقتعالی بینیاز
از آنهاست ،این بیت نشاندهندءه وادی استغنا است (در این نوع سؤاالت از ابیات
آشناتر مثل این بیت شروع کنید و با ر ّد گزینه پیش بروید) .در بیت «د» سخن از
تشبیه معروف عشق به آتش است و بیت متعلّق به وادی عشق است.
در بیت سؤال و گزینءه ( )2سخن از این است که یک
121253گزینءه «»2
جلوءه معشوق جهان را پر از فتنه و شور و شر ساختهاست.

مفهوم سایر گزینهها:

گزینءه ( :)1شور عشق من (عاشق) جهان را به آتش کشیدهاست.
گزینءه ( :)3ناپایداری جهان :روزگاری کشور چین از نقشهای مانی 1پر بود،

امروز نه مانی ماندهاست و نه نقشهایش.

گزینءه ( :)4جهان از شور و مستی و طرب پر است ،ولی کسی که عاشق نیست
آن را نمیبیند.
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینءه ( )2این است که
121254گزینءه «»2
قابلیت میخواهد.
پیمودن راه دشوار عشق ،شایستگی و ّ

مفهوم سایر گزینهها:

گزینءه ( :)۱کسی که عاشق نیست حال عاشق را نمیفهمد.
گزینءه ( :)3اگرچه راه عشق راهی طوالنی و پرخطر است ،ولی سرانجام به مقصد
خواهد رسید.
گزینءه ( :)4عاشقان حقیقی درگیر تعلّقات دنیایی نخواهند شد.
مفهوم عبارت سؤال این است که عاشق توان دوری
121255گزینءه «»4
از معشوق را ندارد و وصال هم برایش ممکن نیست.

در گزینءه ( )4نیز شاعر میگوید :نه میتوانم به وصال تو برسم و نه توان
تحمل کنم و نه برای من وصال
گریختن دارم .نه قدرتی دارم که فراق را ّ
تحمل.
ممکن است .احتمال در این بیت یعنی ّ
 .1مانی که آیین تازهای آورده بود برای بیان عقایدش از هنر نقّاشی و خوشنویسی بهره
میبرده است ،برای همین در ادب فارسی به دو جهت شهرت دارد :بدعتش و هنر نقّاشیاش.
در شاهنامه ،فردوسی او را نگارگری میداند که از چین میآید و در زمان پادشاهی شاپور دوم
پیامبریاش را آشکار میکند و شاپور دستور میدهد پوست او را بکنند و از کاه پر کنند؛ در
حالی که براساس تاریخ ،مانی از خاندانی ایرانی بود ،در تیسفون به دنیا آمد و در زمان بهرام
ّاول در زندان جان سپرد .دیگر شعرا نیز از او با اوصاف چینی ،نگارگر و بتپرست یاد میکنند:
اگ��ر ب��اور ن��م��یداری رو از صورتگر چین پرس
ک��ه مانی نس��خه میخواه��د ز نوک کِلک مش��کینم «حافظ»
ب��ه بتپرس��تی ب��ر مانَ��وی مالم��ت نیس��ت
«فرخی سیستانی»
اگرچه صورت او صورتی است در ارژنگ (= کتاب مانی)
ّ
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مفهوم سایر گزینهها:

گزینءه ( :)۱صبرکردن بر سختی فراق به امید وصال

گزینءه ( :)۲رسیدن به وصال با کوشش ممکن نیست و موقوف خواست معشوق است.

گزینءه ( :)3به هر شکلی کوشیدن برای دیدن یار
121256گزینءه «»2

گزینههای ( )3( ،)۱و ( )۴در مفهوم ترجیح یار (خداوند)

بر بهشت و نعمتهای آن مشترک هستند؛ ّاما این مفهوم در گزینءه ( )2وجود ندارد،
در این بیت سخن از این است که اگر عاشق به چیز دیگری دلمشغول شود ،همان
چیز معشوقش است (عاشق نباید به چیزی جز معشوق تو ّجه کند).
121257گزینءه «»4
مفهوم بیت گزینءه ( )4این است که این جهان
جایگاه غم و رنج است و نباید در آن به دنبال آسایش و راحتی بود .مفهوم
سایر ابیات تقابل عشق و آسایش (بالكشی عاشقانه) است.
در همءه گزینهها صحبت از بیخبری عارفانه است
121258گزینءه «»4
(هر کس از اسرار الهی باخبر شود از خود و تعلّقات خود ،بیخبر میشود) .ولی
مفهوم گزینءه ( )4اشتیاق عاشق بر عشق است.
در گزینءه ( )1فنای عاشق در وجود معشوق مشهود است.
121259گزینءه «»1
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)2بیتو ّجهی عاشق به دنیا و اتّفاقات آن
گزینءه ( :)3زندگیبخشبودن معشوق /معشوق عرفانی ،آفرینندءه عاشق هم هست.
گزینءه ( :)4چهرءه معشوق برای عاشق همانند بهشت است.
در گزینههای ( )3( ،)1و ( )4همانند بیت سؤال
121260گزینءه «»2
سخن از پاگذاشتن بر وجود ما ّدی برای رسیدن به معشوق است و اینکه در
میان عاشق و معشوق چیزی جز وجود عاشق حایل نیست و عاشق برای وصال
باید از وجود خود دست بشویدّ .اما در گزینءه ( )2شاعر عقیدهدارد :از کسی که
عاشق نیست باید پرهیز کرد.
121261گزینۀ «»2

در گزینۀ ( )2مفهوم اصلی بهرهنبردن از جوانی خود

و شکایت از نداشتن دورءه جوانی استّ .اما مفهوم سایر گزینهها به هم آمیخته
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بودن خوشی و ناخوشی در جهان (نیش و نوش دنیا) است.
در مصراع دوم بیت گزینءه ( )4شاعر معتقد است وجود
121262گزینءه «»4
او در وجود معشوق مستغرق شده است و این به نوعی یعنی وحدت وجود.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1شورانگیزبودن سخنان شیرین یار :سخنان شیرین یار باعث میشود
که شاعر هم سخنسرایی کند و در جهان شور افکند.
گزینءه ( :)2عاشق از تیر جفای معشوق نمیگریزد( .تسلیمبودن عاشق)
گزینءه ( :)3جانبازی و تسلیمبودن عاشق :ترجیح میدهم سرم مانند شکار به
ترکبند اسب تو آویزان باشد تا اینکه بر بدنم باشد.
در این گزینه« ،سنگ» در معنی خودش به کار رفته و
121263گزینۀ «»1
عالوه بر این معنی ،نشانۀ هیچ مفهوم دیگری نیست :اگر سنگ ،سنگ است و آدمی
هم آدمی است ،چرا باید شب و روز مدرک و سند برای هویّت خود بیاوریم؟
بررسی نماد در سایر گزینهها:
گزینۀ (« :)2ستاره» ،عالوه بر معنی خود ،نشانه و نماد انسان آرمانگرا و
مبارز است.
گزینۀ (« :)3نور» نماد رهایی ،آزادی و آگاهی است.
گزینۀ (« :)4شب» نماد ظلم و ستم است.
در این گزینه ،شاعر چهرءه معشوق را به قمر تشبیه
121264گزینۀ «»4
کرده است؛ وجهشبه این تشبیه «نورانیبودن و جلوهگری» است که در بیت
نیامده است.
بررسی وجهشبه در سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1او مانند صدف «سر به خود فرو برده بود».
گزینۀ ( :)2نسیم باد نوروزی مانند دم عیسی است که «روح به خاک ُمرده» میدهد.
گزینۀ ( :)3آینه مانند صدف «پر از گوهر» میشود.
گزینۀ ( )1توصیف قدرت خداوند است و میدانیم که
121265گزینۀ «»3
در این موضع ،جای اغراق نیست :خداوند از چوب خشک ( درخت) میوه پدید
میآورد و در نی ،شکر قرار میدهد و از قطرۀ باران ،مروارید به وجود میآورد.

در گزینۀ ( )2تلمیح دیده نمیشود ،مواظب باشید ،هر جا واژههای «طوفان»
و «کشتی» آمد ،لزوماً بیت تلمیح به داستان حضرت نوح ندارد .در گزینۀ ()3
«حق» مرا «ندادی» .بنابراین
تکبر ّ
جملۀ «از ُعجب ندادی دادم» یعنی :از روی ّ
بین «داد» به معنی حق و «داد» در فعل «ندادی» جناس همسان برقرار است .در
گزینۀ ( )4حسن تعلیل دیده نمیشود؛ این بیت ،توصیف زیبایی معشوق است:
تو از خورشید زیباتر هستی و چشمان زیبا و خونریزت ،توانایی حملهکردن به
ُملک سلیمان را نیز دارد.
از نشانههای جمع (ها ،ان و « ،)...ی» نکره« ،تر و ترین»« ،ا» ندا و نیز
پیشوندهای فعل مانند «می ،بـ و نـ» در آرایءه جناس ،میتوان صرفنظر
کرد؛ به طور مثال ،میان باری ( یک محموله) و بار ( دفعه ،مرتبه)
میتوان جناس تام در نظر گرفت و یا میان «نام» و «نانی» جناس ناقص
(ناهمسان).
در این گزینه ،واژۀ «مجنون» ایهام ساخته است:
121266گزینۀ «»4
شخصیت داستانی در داستان لیلی و مجنون .در مصراع نخست،
 )1دیوانه )2
ّ
تشبیه پنهانِ بید به زلف لیال آشکار است! شاعر ابتدا بید را در آشفتگی به زلف
لیال تشبیه کرده و سپس آن را بر زلف لیال برتری داده است .تلمیح بیت نیز
آشکار است :اشاره به داستان لیلی و مجنون.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1ایهام :ندارد /تشبیه :تو به نوح /تلمیح :اشاره به نوح و عمر زیاد او
گزینۀ ( :)2ایهام :ندارد /تشبیه :غنچه به لب عذرا؛ ابر به دیدۀ وامق /تلمیح:
به داستان عاشقانۀ وامق و عذرا
گزینۀ ( :)3ایهام :مدام )1 :شراب  )2پیدرپی /تشبیه :ندارد /تلمیح :ندارد
تنها واژۀ ایهامساز این بیت« ،بوی» است ،این واژه دو
121267گزینۀ «»3
معنی دارد )1 :رایحه  )2امید و آرزو .در این بیت فقط به معنی رایحه به کار
رفته است و در معنی امید و آرزو قابل جایگذاری نیست .از طرفی در معنی
«امید و آرزو» با هیچ واژهای ایهام تناسب نمیسازد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ (« :)1بهراستی» ایهام دارد -1 :حقیقتاً  -2در راستی و کشیدگی قامت
گزینۀ (« :)2روان» در این بیت به معنی «نافذ» است؛ ّاما در معنی «روح» با
«جان» ایهام تناسب میسازد.
عصبانی ت و خشمگی نشدن،
معنی
بر
عالوه
بیت
گزینۀ (« :)4تاب» در این
ّ
در معنی «پیچ و شکن» نیز قابل جا یگذاری است ،پس این بیت
ایهام دارد.
عالوه بر آن ،در واژءه «ترکانه» نیز میتوان ایهام سراغ گرفت -1 :چشمی که
مانند چشم تُرکهاست ( زیباست)  -2چشمی که بیرحم است.
در گزینۀ ( )2دو تشبیه به کار رفتهّ ،اما در سایر
121268گزینۀ «»2
گزینهها چهار تشبیه وجود دارد:
تشبیه رفتار (طریقءه حرکتکردن) معشوق به
گزینۀ ( :)1سرورفتاری
تشبیه قامت معشوق به صنوبر /ماهرخساری
سرو /صنوبرقامتی
تشبیه منظر ( چهره)
تشبیه رخسار معشوق به ماه /مالیکمنظری
معشوق به مالیک
تشبیه جسم معشوق به گل یاسمن /گلرخی
گزینۀ ( :)2سمنبری
تشبیه رخ معشوق به گل
به
معشوق
شکوه
و
فر
تشبیه
فری
فر و شکوه هما/
ّ
ّ
گزینۀ ( :)3همای ّ
تشبیه زیبایی معشوق به زیبایی طاووس /طوطینطق
حسنی
طاوو 
س ُ
تشبیه
تشبیه سخنگفتن معشوق به سخنگفتن طوطی /تَذَرو رفتار
جلوهگری معشوق به راهرفتن تَذَرو ( قرقاول)
تشبیه زلف معشوق به بنفشه /نسرینبری
گزینۀ ( :)4بنفشهزلفی
تشبیه عطر معشوق به
تشبیه جسم معشوق به گل نسرین /سمنبویی
گل یاسمن /تشبیه پنهان زیبایی معشوق به ماه
در این گزینه ِ
«ماه روی» تشبیه است :رویی که
121269گزینۀ «»1
همچون ماه است؛ «مطلع پیراهن» نیز میتواند اضافءه تشبیهی باشد« .الحمد»
حم ُد هلِ
ين» شروع میشود.
ل َر ِّب ال َْعالَ ِم َ
مجاز از سورۀ فاتحه است که با «الْ َ ْ

بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)2جناس همسان« :روی» در مصراع ّاول به معنی سطح و رویه است و در
مصراع دوم به معنی چهره /.اسلوب معادله :ندارد« .نیلوفر» نهاد مصراع ّاول است:
نیلوفری در برکه خم شد .پس مصراع دوم به لحاظ دستوری ،وابستۀ مصراع ّاول
است .بگذریم از اینکه این بیت ،دیگر شرایط اسلوب معادله را هم ندارد.
گزینۀ ( :)3استعاره :ندارد /اغراق :اسب آنقدر سریع میدوید که وقتی
برمیگشت به آمدنِ خودش برخورد میکرد!!
گزینۀ ( :)4تضاد :حرام و حالل /تلمیح :ندارد.
گزینۀ ( )1با تلمیح ،گزینۀ ( )3با حسآمیزی و
121270گزینۀ «»2
گزینۀ ( )4با اسلوب معادله رد میشود.
بررسی آرایههای گزینۀ (:)2
تضاد :نیش و نوش /پارادوکس :از سر بریدن زندهایم /تشبیه :گوینده خود را
به شمع تشبیه کرده است /.استعاره :سر داشتن و زندهبودن شمع ،تشخیص
و استعاره دارد.
برای اینکه شمع بهتر بسوزد و خاموش نشود ،فتیلۀ سوختءه آن را
میبُرند تا شعلۀ بیشتر و پاکتری نصیبشان شود .شاعر از این کار ،تعبیر به
سربریدن در عین زندهبودن کرده است.
گزینۀ ( )2با اسلوب معادله حذف میشود ،زیرا
121271گزینۀ «»1
هیچکدام از مصراعها مثال نیستند و «ولیکن» پایان مصراع دوم ،خبر از ا ّتصال
دو مصراع میدهد و میدانیم که در اسلوب معادله نباید هیچ راه ارتباطی بین
دو مصراع باشد .گزینۀ ( )3با تلمیح و گزینۀ ( )4با استعاره رد میشود.
بررسی آرایههای پیشنهادی گزینۀ (:)1
جناس تام« :زدهای» در مصراع ّاول به معنی پرتاب کردی و در مصراع دوم به
معنی «نوشیدی» است ،پس این دو واژه جناس تام ساختهاند.
تشبیه :ساغر عیش (اضافۀ تشبیهی)
کنایه :سنگ بر ساغر عیش زدن کنایه از نابودکردن عیش و خوشی است.
مجاز« :ساغر» در مصراع دوم مجاز از شراب است.
با پارادوکس ،گزینههای ( )2و ( )4رد میشوند ،زیرا
121272گزینۀ «»3
بیت «ج» پارادوکس ندارد .دو گزینۀ باقیمانده ،برای استعاره مشترکاً بیت «د»
را پیشنهاد میدهند ،پس استعاره کمکی نمیکند .با واجآرایی هم نمیتوانیم به
قطعیت ،رأی به حذف یکی از بیتهای «الف» یا «ج» بدهیم؛ بنابراین ،بهناچار
ّ
سراغ ایهام تناسب میرویم .بیت «ج» ایهام تناسب ندارد ،پس گزینۀ ( )1هم
حذف میشود.
بررسی ابیات براساس پیشنهاد گزینۀ (:)3
«الف» :ایهام تناسب« :نگاه» (داشتن) در این بیت به معنی حفاظت و مراقبت
استّ ،اما در معنی «نگریستن» با «چشم» ایهام تناسب میسازد.
«ب» :پارادوکس :یار با انفاس عیسوی ما را میکُشد( .نفس حضرت مسیح
(ع) ،حیاتبخش است).
ـ
س
،
م
های
«ج» :واجآرایی :صامت
مصوت /ـِ/
/
/
/
/
ّ
«د» :استعاره :در این بیت ،سه تشخیص و استعاره به کار رفته است:
1
( -1نقاب) گل؛ ( -2زلف) سنبل ( -3قبای) غنچه.
در بیت «الف» آرایۀ «تشخیص» به کار نرفته ،پس
121273گزینۀ «»3
میتوانیم گزینۀ ( )1را کنار بگذاریم .تو ّجه داشته باشید که «غزال» در مصراع
دوم استعاره از یار است و بر این اساس ،همنفس بودن با «غزال» ( یار)
تشخیص نمیسازد .در بیت «ب» هر دو آرایۀ اسلوب معادله و کنایه وجود
دارد ،پس این بیت کمکی به ر ّد گزینهها نمیکند .در بیت «ج» اسلوب معادله
وجود ندارد ،زیرا مصراع دوم ادامۀ مصراع نخست است ،پس گزینۀ ( )2هم رد
میشود .تنها واژۀ ایهامساز بیت «د» واژۀ «روی» است که در این بیت فقط به
معنی «چهره» به کار رفته و از معانی دیگر آن ،مثال ً فلز روی ،در بیت خبری
نیست .پس گزینۀ ( )4هم رد میشود.
 .1نهاد جمالت این بیت «نسیم صبحگاهی» است که در بیت قبل آمده است:
که درد شبنشینان را دوا کرد
خوشش باد آن نسیم صبحگاهی
گره ِ
بند قبای غنچه وا کرد
نقاب گل کشید و زلف سنبل

بررسی آرایههای ابیات ،براساس پیشنهاد گزینۀ (:)3
همت انسان قانع
معادله:
معشوق« /ب» :اسلوب
«الف» :استعاره :غزال
ّ
از خسیسان تو ّقع احسان ندارد [همانطور که] هماُ ،محال است استخوان را از
دهان سگ بگیرد« /.ج» :تشخیص( :سراپا آغوشبودن) محراب« /د» :حسن
تعلیل :علّت هاللی و الغر شدن ماه شرمندگی از روی زیبای معشوق است!
در این گزینه «د م درکشیدن» کنایه از سکوتکردن
121274گزینۀ «»4
است.
«بربط» نام نوعی ساز است.
در این گزینه «تلخگذشتن عمر» حسآمیزی دارد؛
121275گزینۀ «»4
ّاما ایهام در بیت به کار نرفته است .واژۀ ایهامساز بیت «پروانه» است که در این
بیت فقط در معنی حشرۀ خاکستری مجذوب آتش است و از معنی دیگر آن،
«مجوز» خبری نیست.
یعنی
ّ
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1تناسب :سیل و سد /تشبیه :سیل تقدیر و خار و خس تدبیر
(اضافۀ تشبیهی)
گزینۀ ( :)2اسلوب معادله :انسانهای بیبهره از جهان ،تم ّنای عمر خضر
ندارند [همانطور که] روز هر چهقدر کوتاهتر باشد برای انسانهای روزهدار
بهتر است /.تلمیح :اشاره به داستان حضرت خضر (ع) که به آب حیات دست
پیدا کرد و عمر جاویدان یافت.
گزینۀ ( :)3تشخیص( :چشمزخم زدن) فلک /ایهام تناسب« :روی» در
مصراع ّاول در معنی «سبب» به کار رفتهّ ،اما در معنی «چهره» با «چشم»
ایهام تناسب میسازد.
با حسآمیزی گزینۀ ( )1رد میشود؛ زیرا بیت «الف»
121276گزینۀ «»4
حسآمیزی ندارد .بیت «ج» تناقض ندارد ،پس گزینۀ ( )2هم رد میشود .با
اسلوب معادله هم گزینۀ ( )3حذف میشود ،زیرا بیت «الف» اسلوب معادله
ندارد ،مصراع دوم ،ادامۀ مصراع نخست است.
بررسی آرایههای ابیات براساس پیشنهاد گزینۀ (:)4
«الف» :حسن تعلیل :علّت تشکیل ابرها در آسمان این است که خورشید در
مقابل چهرۀ زیبا و نورانی تو خجل میشود و از شرمندگی ابرها را مثل آستین
جلوی خود میگیرد!
«ب» :تناقض :در آغاز به پایان رسیدم.
«ج» :اسلوب معادله :مصراع دوم مثالی برای مصراع نخست است ،هر دو مصراع،
مفهومی واحد را بیان میکنند و به لحاظ دستوری به یکدیگر وابسته نیستند :دل
(آتش) به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده (در دست طفل بازیگوش افتاده).
«د» :حسآمیزی :دیدن تلخی ،تلخبودن ایّام و شیرینبودن سخن حسآمیزی دارند.
گزینۀ ( )2با اسلوب معادله (چربی و شیرینی،
121277گزینۀ «»1
مفعولِ فعلِ «ندارد» در مصراع ّاول است) ،گزینۀ ( )3با ایهام و گزینۀ ( )4با
ایهام تناسب رد میشود.
بررسی آرایههای گزینۀ (:)1
حسن تعلیل :علّت دهانبسته بودن پسته ،عجز و ناتوانی اوست در مقابل
چربزبانی و شیرینزبانی معشوق.
تضاد :ندارد و داری
استعاره( :دهانداشتن) پسته ،تشخیص و استعاره دارد.
مجاز« :زبان» مجاز از سخن است.
همانطور که بارها گفتیم ،این مدل تست باید با ر ّد گزینه حل شود .در
این بیت «حسآمیزی» به کار رفتهّ ،اما حسآمیزی در گزینههایی آمده است
که آرایۀ نادرست هم دارند!
در گزینءه (« )3بلندترین کوه روی زمین» بدل است
121278گزینءه «»3
برای «کوه قاف » و آن را توضیح میدهد و با هم «اینهمانی» دارند؛ یعنی هر
دو دقیقاً بر یک چیز داللت میکنند.
گفتنی است که «و»های گزینءه ( )2واو عطف حساب نمیشوند ،بین جملهها
آمدهاند و حرف ربطاند.
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عبدالر ّزاق اصفهانی
عبارت گزینءه ( )1فاقد بدل است:
121279گزینءه «»1
ّ
(نهاد) شاعر نامآور قرن ششم (مسند) و از قصیدهسرایان معروف ایران
(معطوف به مسند) است( .فعل اسنادی)
در نقش تبعی ،یک واژه یا گروه از «نقش» یک واژه یا گروه دیگر تبعیت
میکند؛ در گزینءه (« )1شاعر نامآور قرن ششم و از قصیدهسرایان معروف ایران»
«عبدالر ّزاق اصفهانی» همنقش نیست؛ پس نمیتواند بدل آن باشد.
با
ّ
بررسی سایر گزینهها:
گزینءه (« :)2پادشاه سلسلءه ساسانیان» بدلِ «بهرا م گور» است.
گزینءه (« :)3شاعر بسیار مشهور» بدلِ «شیخ عطّار نیشابوری» است.
گزینءه (« :)4شهریار خوشگذران ساسانی» بدلِ «خسرو پرویز» و «شاهزادءه
ارمنی» بدلِ «شیرین» است.
گزینءه( )4نقش تبعی ندارد .تو ّجه داشته باشید که
121280گزینءه «»4
هر دو «واو» بین جملهها از نوع ربط است و نقش تبعی «معطوف» وجود
ندارد .در این قطعه شعر ،بدل و تکرار نیز وجود ندارد« .آرام» و «یال رخش در
دستش» دو گروه قیدی جداگانه هستند و یکی بدل از دیگری نیست ،چون
در بدل باید رابطءه «اینهمانی» وجود داشته باشد.
نقش تبعی در سایر گزینهها:
قصه /گزینءه ( :)2او شغاد ،آن نابرادر بود.
گزینءه (ّ :)1
قصه است اینّ ،
تکرار

گزینءه ( :)3هفتخوان را زادسرو مرو /یا به قولی ماخساالر
آن گرامیمرد /آن هریوءه خوب و پاکآیین روایت کرد.
بدل

بدل

واژههای «مور و مار» در یک جمله و در یک نقش دو
121281گزینءه «»4
بار تکرار شدهاند .میدانید که این نوع تکرار ،نقش تبعی محسوب میشود:

در ت��ن خ���زد ز ب��وی�هء وص���ل ت��و م���ور م��ور
تکرار

نهاد

تکرار

سایر ابیات فاقد هرگونه نقش تبعی هستند.
بیت گزینءه ( )2نقش تبعی ندارد .در مصراع ّاول دو بار
121282گزینءه «»2
واژءه «فرمان» به کار رفته ّاما هر کدام متعلّق به جملءه جداگانهای هستند :اگر تو
فرمان حق بری ،بر زمانه ،چون شاهان فرمان بدهی.
بررسی سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1دل است این ،دل
مسند

تکرار

گزینءه ( :)3من ،بنده ندارم خدمتی
نهاد بدل

گزینءه ( :)4این خود چه آتشی است.
نهاد بدل

مسند

کلمات «خود ،خویش و خویشتن» هر وقت پس از درنگی (یعنی بدون
اضافهشدن) بهدنبال اسم یا ضمیری بیایند و با آن همنقش باشند ،بدل آن
اسم یا ضمیر به حساب میآیند.
در بیت گزینءه ( )4نقش تبعی وجود ندارد:
121283گزینءه «»4
گل در آغوش [است] و خراشِ خار نیست
حرف ربط

گنج در پهلو [است] و رنج مار نیست
حرف ربط
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121286گزینءه «»2

معطوف

قاضی بست ،بوالحسن بوالنی و پسرش

سخت تنگدست هستند.

بوبکر

بدل از «قایض بُست» معطوف بدل از «پسرش»

در م��ن ج��ه��د ز ان����ده ه��ج��ر ت��و م���ار م��ار
فعل

بررسی سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1دورم از روی تو ،دور
گزینءه ( :)3فاقد هرگونه نقش تبعی است .د ّقت داشته باشید که هر سه «واو»
بین جملهها آمده و «ربط» است؛ بنابراین این بیت نقش تبعی «معطوف» ندارد.
گزینءه ( :)4حقیقت و یقین

بدل دوم

فعل

عطف معطوف

تکرار

معطوف

نهاد

گزینءه (« :)3میکده» :بدلِ «تو» است :من زائرِ تو ،میکده هستم؛ در نظر شاعر
یار (تو) و میکده اینهمانی دارند؛ موقع خواندن ،بین «تو» و «میکده» مکث
بدلی وجود دارد
و این دو واژه نقش یکسانی دارند؛ یعنی «تو» مضافٌالیه است و «میکده» نیز از نقش
آن تبعیت میکند؛ در نتیجه تمام شرایط «بدل» حاضر و مسلّم است.
«واو» در مصراع دوم و در کلمۀ «سوز و گداز» نشانۀ
121284گزینۀ «»1
عطف نیست ،بلکه در دلِ یک واژه آمده و سوز و گداز یک واژه است .نقش
تبعی دیگری هم در بیت به کار نرفته است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ (« :)2حور بهشت» بدل از «تو» است.
(متمم) سگ (نهاد) َبود سگ (تکرار نهاد).
گزینۀ ( :)3در جای آبادان ّ
گزینۀ ( :)4صد عهد (مفعول) و پیمان را (معطوف به مفعول) بشکنم.
در گزینءه ( )2دو نوع نقش تبعی وجود دارد:
121285گزینءه «»2
 )1بدل :تو خود دانی؛ «خود» بدل است برای «تو».
 )2معطوف :زیرک و عاقل

همانطور که مالحظه میکنید ،معطوف یا نقش تبعی دیگری ندارد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینءه (« :)1سپیدار» :تکرار
گزینءه (« :)2خوشباشی» :معطوف

توجه داشته باشید که بهجز «پسرش» معطوف دیگری در متن وجود ندارد
و سایر «واو»ها بین جملهها آمدهاند و از نوع «ربط» هستند.
در این شعر پنج بدل وجود دارد که همگی بدل از
121287گزینءه «»4
«شیر ایرانشهر» هستند:
 )1تهمتن  )2گرد سجستانی  )3کوه کوهان  )4مرد مردستان  )5رستم دستان
و یک معطوف :شمشیر و سنان؛ در مجموع شش نقش تبعی دارد.
نقشهای تبعی متن:
121288گزینءه «»4
 )1متون عربی و تفاسیر قرآن
معطوف

محمد بلعمی ،وزیر دانشمند امیر نصر سامانی
 )2ابوعلی ّ
بدل

محمدبـن جریـر ،صاحب تفسیر طبری
 )3تألیف ّ
بدل

121289گزینءه «»1

مرغان عزم کردند /برای دیدار  /پیمودنِ
نهاد

باید داشته باشند.
121290گزینءه «»4

حرف اضافه مت ّمم

راه  /راهبر و پیشوایی

ٌ
مضافالیه مفعول

معطوف

جای گنج در خرابی باشد.
ٌ
مضافالیه
نهاد

مسند

فعل اسنادی

میتوانیم گروه اسمیِ «جای گنج» را در مجموع نهاد بگیریم؛ ّاما «گنج»
بهتنهایی نمیتواند نهاد باشد .در واقع میتوان نقش دستوری را یا به ّ
کل گروه
اسمی نسبت داد یا به هستءه آن.
بررسی سایر گزینهها:
شهر از شهریار خالی نیست.
گزینءه ( :)1هیچ
صفتمبهم

نهاد

مت ّمم

مسند فعل اسنادی

«هیچ شهر» گروه اسمی و «شهر» هستءه آن است.

گزینءه ( :)2عشق گلی برای بلبلی بس
نهاد

گزینءه ( :)3مقصود ز آفرینش و ایجادت تنها خفتن و تنآسانی نیست.

بود.

نهاد

حرف اضافه مت ّمم مسند فعل اسنادی

در این مصراع «را» حرف اضافه و به معنی «برای» است.
مردانه نیست.
گزینءه ( :)3عشق او کار هر
«حزین» تخلّص شاعر است و در این بیت نقش منادا
121291گزینۀ «»3
دارد ،پس گزینههای ( )1و ( )4را رد میکنیم .جمله را مر ّتب میکنیم تا نقش
ضمیر متّصل «ت» در «آیدت» مشخّ ص شود:
(متمم) بیاید ،شگفت مدار.
[ای] حزین ،اگر شکستی (نهاد) برای تو ّ
متمم است و بنابراین گزینۀ ( )2که نقش ضمیر را مفعول
پس ضمیر «ت» ّ
پیشنهاد داده حذف میشود.
در مصراع دوم ،نقش واژههای خواستهشده آسان است:
ِ
(صفت مفعول) را میشکند.
آسمان (نهاد) ،گهر (مفعول) آبدار
بررسی نقشهای صورت سؤال براساس پیشنهاد
121292گزینۀ «»1
گزینۀ (:)1
«الف» :معطوف :در میان من و لعل تو (معطوف به من)
«ج» :حذف فعل« :نصیحتگو» مناداست و میدانیم که در منادا یک فعل
محذوف به قرینۀ معنوی داریم.
ممیز :هزار گونه سخن
«ب»ّ :
«د» :بدل :دفتر دانش ما (مفعول) جمله (بدل از مفعول) به می بشویید.
«همه» و مترادفات معنایی آن مثل «جمله» در صورتی که با مکث بدلی
همراه باشد و تأکیدکنندءه گروه قبل از خود بدل است:
مهمانها همه آمدند /.عارفان جمله عاشق روی تواَند.
هیچ مگویید مرا :به من هیچ مگویید
121293گزینءه «»3
مت ّمم
بررسی سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1من را مجویید /گزینءه ( :)2من را مشویید /.گزینءه ( :)4من را نبویید.
مفعول

مفعول

«خویش» مضافٌالیه است« ،در» در این بیت به
121294گزینۀ «»1
معنی «باب» است و حرف اضافه نیست.
[ای معشوق] تو مرا از د ِر خویش (مضافٌالیه) مران که از خمِ گیسو
(مضافٌالیه) ،حلق دلم را به حلقۀ زنجیر بستهای.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ (« :)2مکن گفتن» یک واژه است و همانطور که میبینید قبل از آن
متمم است /.او هنوز از جور ،مویی کم نکرد
حرف اضافه آمده و بنابراین ّ
( نساخت /نگرداند).
مسند
گزینۀ (« :)3بیرون شد» در این بیت یک واژه است و اصطالحاً مصدر ُمرخّم
است ،در اصل «بیرونشدن» بوده که «ن» مصدرساز آن افتاده .ره عشق (نهاد)،
ِ
راه (مفعول) بیرونشد (مضافٌالیه) ندارد.
اگر کشتی (نهاد) به ساحل برسد ،همان دریا جایش بود.
گزینۀ ( :)4غبار (نهاد) بیدردی ،جهان را گرفته است ،از این عالم خراب ،کجا
(قید) رویم ،کجا (تکرار قید).
121295گزینءه «»2

[او] دشواریهای راه را پنهان نمیساخت( .
مفعول

نهاد

مسند

فعل

نمیگرداند /نمیکرد)

مانند بیت گزینءه (:)2
اندیشءه معاش رخسارءه چو اللءه حمرای مرد را گل زرد میکند.
نهاد

مسند

مفعول

فعل

( میسازد /میگرداند)
غصءه زندگی ،چهرءه سرخ و بانشاط مرد را زرد میکند.
مفهوم بیت :غم و ّ
بررسی سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1آدمی به جوانمردی و ادب بر دگر حیوان فضل دارد.
نهاد

مت ّمم

معطوف به مت ّمم
( مت ّمم)

مت ّمم

مت ّمم

گزینءه ( :)4خونجگرم از فراق تو از دیده روانه در کنار است.

ٌ
ٌ
مضافالیه فعل اسنادی
مضافالیه مسند صفت مبهم
نهاد

مفعول

معطوف به قید مسند
مت ّمم
( مت ّمم)

معطوف به فعل اسنادی
مسند
( مسند)

مفعول فعل

نهاد
121296گزینءه «»4

مت ّمم

تو من را بود (

هست،موجود؛

نهاد مفعول

مت ّمم مسند

تو بودم کردی

مت ّمم فعل اسنادی

نابود) کردی (

مسند

گردانیدی)

فعل

فدای نام تو بود و نبودم
بود و ِ
نبود من فدای

تو

نام

[باد]

ٌ
ٌ
ٌ
مضافالیه فعل دعایی اسنادی
مضافالیه
مضافالیه مسند
نهاد
ٌ
مضافالیه
فعل «نیست» در این گزینه اسنادی است و نیازمند
121297گزینۀ «»4

(متمم) هر شبی (قید) بیدار (مسند) نیست (فعل اسنادی).
مسند :او (نهاد) چو اختر ّ
بررسی سایر گزینهها:
(متمم) امید (نهاد) فردا (مضافٌالیه) نیست ( وجود ندارد).
گزینۀ ( :)1در آن شب ّ
(متمم) ما (مضافٌالیه) نیز (قید) غم (نهاد) دنیا
گزینءه ( :)2در خاطر
ّ
(مضافٌالیه) نیست ( وجود ندارد).
(متمم) نیست ( وجود ندارد).
گزینۀ ( :)3دامی (نهاد) از بال ّ
فعل ریخت گاهی اوقات با مفعول به کار میرود و
121298گزینۀ «»2
گاهی اوقات بدون مفعول و به تعبیر دستوری ،دووجهی است.
گزینهها را بررسی میکنیم:
گزینۀ ( :)1هر کس (نهاد) ،رنگ آرزو را (مفعول) در سینۀ افگار (متمم)
ریخت /.در گریبان یوسف گلپیرهن ،خار را (مفعول) ریخت.
(متمم) سنگ (نهاد) ریخت
(متمم) از در و دیوار ّ
گزینۀ ( :)2بر دیوانۀ من ّ
نیاز به مفعول ندارد( .ریخت ریخته شد)
(متمم) یکبار (قید) ریخت.
من
چشم
گزینۀ ( :)3او (نهاد) جمله را (مفعول) در کاسۀ
ّ
گزینۀ ( :)4این مار (نهاد) ،عاقبت (قید) وقت رفتن (قید) زهر خود را (مفعول) ریخت.
در این گزینه «بماند» به معنی «بگذاشت و قرار داد»
121299گزینۀ «»3
است و نیازمند مفعول:
دردا ،که یار (نهاد) من را (مفعول) در غم و درد بماند (گذاشت /رها کرد).
بررسی سایر گزینهها:
(متمم) بماند (باقی ماند).
دل
در
گزینۀ ( :)1غم (نهاد)
ّ
(متمم) راستی ( حقیقتاً
گزینۀ ( :)2شکل ماه نو (نهاد) به خم ابروی او
ّ
قید) نیک ( خیلی قید) میماند (شبیه است).
گزینۀ ( :)4اثر سودایش (نهاد) بماند (باقی میماند).
شما
ندارد:
نیاز
مسند
به
در این بیت ،فعل مخوانید
131300گزینءه «»1
[ ]
نهاد
من را به خُلد (بهشت) نخوانید ( دعوت نکنید).
مفعول

فعل

مت ّمم

بررسی سایر گزینهها:
گزینءه ([ :)2تو] او را شاه مخوان ( نَنام).
نهاد مفعول

مسند

فعل

گزینءه ([ :)3من] تو را جان و جهان میخواندم ( مینامیدم).
نهاد مفعول

فعل

مسند

گزینءه ([ :)4آنها] من را حریص و مفسد و رعنا نخوانند ( ننامند).
نهاد مفعول

فعل

مسند

فعلِ بهکاررفته از مصدر «ساختن» در این گزینه و بیت
131301گزینءه «»2
صورت سؤال معادلِ فعلِ «کردن» است و عالوه بر مفعول به مسند نیز نیاز دارد:
بیت صورت سؤال :کَس دست رغبت به سوی من دراز نمیسازد.
نهاد

مسند فعل

مفعول

گزینءه ( :)2نا ِز کارنشناسان من را ملول ساخته است.
نهاد

مفعول

مسند

فعل
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بررسی سایر گزینهها:
گزینءه ([ :)1آنها] قصر گردون پی آسایش ما ساختهاند ( بنا کردهاند).
نهاد

مت ّمم

مفعول

فعل

گزینءه ([ :)3ما] به سیهروزی خود ساختهایم ( سازگار شدهایم).
مت ّمم

نهاد

فعل

گزینءه ( :)4چو پل بر این آب ساخته شد ( بنا شد).
نهاد

مت ّمم

فعل

«تذکرةاالولیا» کتابی به نثر از عطّار است« .لیلی و
131302گزینءه «»3
مجنون» مثنویای از نظامی و «تحفةاالحرار» در قالب مثنوی و از جامی است.
«منطقالطّیر» مضمون و محتوای عرفانی دارد و در حوزءه
131303گزینءه «»2
ادب غنایی قرار میگیرد .سایر آثار محتوای حکمی ـ اخالقی دارند .یعنی موضوعها و
مفاهیم رفتاری ـ اخالقی را مطرح میکنند.
ِ
«سندبادنامه» اثری از ظهیری سمرقندی است.
131304گزینءه «»3
«فرهاد و شیرین» مثنویای عاشقانه از وحشی
131305گزینءه «»2
بافقی است و «منطقالطّیر» هم مثنویای از عطّار نیشابوری است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینءه (« :)1بوستان» مثنوی است و «اسرارالتّوحید» اصال ً به نثر است.
گزینءه (« :)3مثل درخت در شب باران» نام دفتر شعری از شفیعی کدکنی است
که اشعاری با قالبهای گوناگون دارد و «الهینامه» مثنویای از عطّار است.
«غزلیات شمس» همانطور که از
گزینءه (« :)4تحفةاالحرار» مثنوی است و
ّ
نامش پیداست در قالب غزل سروده شده است.
محمدعلی مجاهدی «پروانه» ،و
نام شاعرانءه
131306گزینءه «»1
ّ
نام شاعرانءه سرور اعظم باکوچی «سپیده کاشانی» است .نام شاعرانءه علی
الدین رازی صاحب کتاب
اسفندیاری «نیما یوشیج» است و «دایه» شهرت نجم ّ
«مرصادالعباد منالمبدأ الیالمعاد» است.
بررسی سایر گزینهها:
131307گزینءه «»3
گزینءه ( :)1نام اثر غالمحسین یوسفی «چشمءه روشن» است .عیسی سلمانی
لطفآبادی هم «روایت سنگرسازان  »2را نوشته است.
محمدرضا شفیعی کدکنی با تخلّص شعری
گزینءه ( :)2نام مجموعه شعر
ّ
محمدابراهیم باستانی
«م .سرشک»« ،مثل درخت در شب باران» است و نام اثر ّ
پاریزی «از پاریز تا پاریس» است.
فقط نام پدیدآورندءه اثر دوم و آخر درست است.
131308گزینءه «»1
اصالح موارد نادرست« :دری به خانءه خورشید» نام مجموعه شعری از سلمان
الدین سهروردی و «سمفونی
هراتی است« .فی حقیقةالعشق» از آثار شهاب ّ
قبانی است« .من
نزار
عرب،
پنجم جنوب» مجموعه شعری از شاعر معاصر
ّ
زندهام» اثر معصومه آباد و ِ
«سندبادنامه» از ظهیری سمرقندی است.
آثار ذکرشده در این گزینه همگی موضوعی
131309گزینءه «»3
عرفانی دارند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینءه (« :)1منطقالطّیر» و «تمهیدات» عرفانی هستند ولی «کویر» نوعی
شرححالنویسی است.
گزینءه (« :)2مثنوی معنوی» و «فیهمافیه» هر دو آثاری عرفانیاند و با «کویر» فرق دارند.
گزینءه (« :)4تیرانا ،کتابی است که بخشهایی از آن شرححال و بخشهایی از
آن بیان احساسات شخصی نویسنده نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
«تذکرةاالولیا» عرفانی است و کتاب «بخارای من ایل من» زندگینامه است.
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َ

اَکناف :جمع َک َنف؛ اطراف ،کنارهها
شگرف :قوی ،نیرومند
شیدا :عاشق ،دلداده
وادی :سرزمین ،در متن درس مجازاً در معنای
«بیابان» کاربرد دارد.
تَ َعب :رنج و سختی
گرمرو :مشتاق ،به شتاب رونده و چاالک ،کوشا
صدر :طرف باالی مجلس ،جایی از اتاق و مانند آن
که برای نشستن بزرگان مجلس اختصاص مییابد؛
مجازاً ارزش و اعتبار
استغنا :بینیازی؛ در اصطالح ،بینیازی سالک از

هر چیز جز خدا
دعوی :ا ّدعا ،ا ّدعای خواستن یا داشتن چیزی؛

معنی و دعوی دو مفهوم متقابل و متضادند .معنی
حقیقتی است که نیاز به اثبات ندارد و دعوی الفی
است تهی از معنی.
افسرده :منجمد ،سرمازده
تفرید :دل خود را متو ّجه حق کردن ،دل از عالیق
بریدن و خواست خود را فدای خواست ازلی کردن،
فردشمردن و یگانهدانستن خدا؛ تفرید را عطّار در
معنی گمشدن عارف در معروف به کار میبرد؛
یعنی وقتی که در توحید غرق شد[ ،حتّی] آگاهی
از این گمشدگی را گم کند و به فراموشی سپارد .اعانت :یاریدادن ،یاری
تجرید :در لغت به معنای تنهاییگزیدن؛ ترک گناهان مقاالت :جمع مقالت؛ گفتارها ،سخنان
تقرب به خداوند؛ در اصطالح
و اعراض از امور دنیوی و ّ
تصوف ،خالیشدن قلب سالک از آنچه جز خداست.
ّ

سروش :پیامآور ،فرشتءه پیامآور
سن بیشتر
کالن :دارای ّ
ی :شایسته؛ اولیتر :شایستهتر (با آنکه «اولی» خود
اول 
صفت تفضیلی است؛ در گذشته به آن «تر» افزودهاند).
مصاحبت :همنشینی ،همصحبتداشتن
زاد :توشه ،خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه
میب َ َرند.
گِرده :قرص نان ،نوعی نان
مخاصمت :دشمنی ،خصومت

مجمع :جای جمعشدن ،مجلس ،محفل ،انجمن؛ درگه :بارگاه ،کاخ شاهی ،آستان

ناپسند است.

همت :اراده و عزم قوی ،خواست ،در اصطالح
(مجمعی کردند :انجمن و مجمعی تشکیل دادند ).فرسنگ :واحد مسافت قریب شش کیلومتر؛ در
ّ
عرفانی تو ّجه و قصد قلبی با جمیع قوای روحانی
اینجا به معنی «مسافت» بهکار رفته است.
مرغان :پرندگان
ب حق برای حصول کمال خود یا دیگری.
فروآیی :برسی ،قدم بگذاری؛ (فروآمدن :پایینآمدن) به جان 
جمله :همه ،همگی

تصوف طلب است منطقال ّطیر :زبان مرغان؛ مثنویِ عرفانی سرودءه
چون :در مصر ِاع «چون بود کاقلیم ما را شاه طلب (وادی طلب)ّ :اولین قدم در ّ
فریدالدین عطّار نیشابوری
نیست؟» به معنی «چگونه و چهطور» و از نظر و آن حالتی است که در دل سالک پیدا میشود و شیخ
ّ

دستوری قید پرسش است.
افسر :تاج

او را به جستوجوی معرفت و حقیقت وامیدارد.

ُملک :پادشاهی

سیمرغ :مرغی افسانهای که گفتهاند بسیار بزرگ سرکش :یاغی ،نافرمان ،قوی و زورمند

قبا :نوعی جامءه جلوباز که پس از پوشیدن ،دو
طرف قسمت جلو را با دکمه میبندند.

طرب :شادی

تلمیح :به گوشءه چشم اشارهکردن

بوده و در کوه قاف آشیان داشته است.

عالیصفت :واال ،شگرف

جالل :شکوه ،عظمت

السالم ،دارالقرار ،ج ّنت عدن ،ج ّنة المأوی ،وجه :برای ،حیث ،جهت
خُلد ،دار ّ

قاف :نام کوه افسانهای که سیمرغ بر فراز آن جنّت :بهشت ،فردوس؛ (منظور از هشت ج ّنت ،آز :حرص و طمع
هشت طبقءه بهشت است که بهترتیب عبارتاند از :خُلد :بهشت
آشیانه داشته است.

بازایستادند :خودداری کردند ،امتناع کردند
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زبانگشودن :کنایه از «سخنگفتن»
صاحبجمال :نیکومنظر ،زیبارو
زوال :نابودی ،نیستی
معذور :دارای عذر ،بهانهدار
داند (هر که داند گفت  :)...تواند (دانستن :توانستن)
باز :پرندهای شکاری که پروازی سریع ،چنگالهایی
قوی و منقار مخروطیِ کوتاه دارد.
شَ ست :انگشت بزرگ و پهن دست یا پا
قُرعه زدند :قُرعه انداختند؛ (قُرعه :آنچه با آن
فال بزنند)
قضا را :از قضا ،ا ّتفاقاً

ج ّنة ال ّنعیم ،علّیین و فردوس)

تعالی :بلندمرتبه

دوزخ :جه ّنم؛ (مقصود از هفت دوزخ ،درکات موضع :مکان ،جای

حط َمه ،چراغ فرامیداشتم :چراغ را باالی سر نگه میداشتم
َظیُ ،
هفتگانءه جه ّنم استَ :سقَرَ ،سعیر ،ل ٰ
جحیم ،جه ّنم ،هاویه)

سالک :رونده ،روندءه راه حق و طریقت

تصور کند.
آدمی ّ

تقرب :نزدیکشدن
ّ

توحید :یگانهگردانیدن؛ در اصطالحِ اهل حقیقت ،هاتف :آوازدهنده
پاکدانستن ذات الهی است از آنچه فهم و گمان ِاعراض :رویگرداندن از چیزی ،رویگردانی

گریبان :یقه ،جیب

تصوف :صوفیشدن ،پشمینهپوشی؛ در اصطالح از
ّ

فقر :درویشی و در اصطالح سالکان فنای فیاللّه و خواهش نفسانی پاکشدن و اشیاء عالم را مظهر

نیستی سالک و بیرونآمدن از صفات خود است و حقدانستن
این نهایت سیر و مرتبءه کامالن است.

فنا :نیستشدن و در اصطالح ،سقوط اوصاف

قوه؛ نیروها
قُوا :جمع ّ

روابط معنایی

همآواها /کلماتی که نباید به جای هم به کار ببریم.

آشکارا و نهان ـ پیش و پس ـ زوال و بقا ـ دعوی و معنی ـ
تضاد
قلیل و کثیر ـ فانی و باقی ـ حقیقت و مجاز ـ خُرد و کالن ـ ج ّنت و دوزخ
شاه و شهریار ـ اکناف و اطراف ـ پیشوا و راهبر ـ افسر و
ترادف
دیهیم ـ جمله و جملگی ـ حسن و جمال ـ شیدا و سودایی ـ حیث و
وجه ـ نزاع و مخاصمت ـ اعانت و معونت
سیمرغ و پرنده ـ قاف و کوه ـ باز و پرنده ـ اُشتر و چارپا ـ قبا و جامه
تضمن
ّ
قاف و سیمرغ ـ گل و بلبل
تناسب

زمان :دوره ،روزگار /ضمان :ضمانت ،به عهده گرفتن ،کفالت
قضا :تقدیر ،ا ّتفاق ،قضاوت /غزا :پیکار /غذا :خوراک
راه :طریق ،روش ،قاعده ،مرتبهَ ،مقام (در اصطالح موسیقی) /راح :راحتی
و آسایش ،مِی
خواست :اراده ،میل و رغبت ،طلب (مصدر مرخّم) ،تقاضا کرد (فعل)/
خاست :بلند شد ،به وجود آمد ،برطرف شد
صد :عدد َ /100سد :مانع ،حایل ،بَند
ق َْدر :ارزش ،اندازه ،مقدار ،بها /غ َْدر :خیانت ،مکر ،بیوفایی
صدر :طرف باالی مجلسِ /سدر :نوعی درخت ،کُنار
آری :بله /عاری :فاقد ،بدون ،خالی /عاری :یک عار؛ یک عیب و ننگ
شَ ست :انگشت بزرگ و پهن دست یا پا ،انگشترمانندی از جنس استخوان
که با آن ،زه کمان را میگرفتند /.شَ صت :عدد 60
عالی :بلند و برتر /آلی :نام مبحثی در علم شیمی ،منسوب به آلت ،هر
متعدد دارد.
جسمی که اجزا و آالت
ّ
شَ بَه :مشابهت و همانندی ،سنگی سخت و سیاه /شَ بَح :سایءه موهوم،
سیاهی ،کالبَد
خویش :خود ،خویشاوند /خیش :ابزار شخمزدن زمین ،گاوآهن
تحلیل :از هم گشادن ،تجزیه /تهلیل :ال إلهإلاّ ال ٰ ّله گفتن
سپردن ،بنانهادن،
گذاردن (گذاشتن) :قراردادن ،اجازهدادن ،رهاکردنُ ،
وضعکردن /گزاردن :اداکردن ،بهجا آوردن ،رساندن ،پرداختن ،اجراکردن
َسفَر :رفتن به جایی ،مسافرت ،مقابلِ حَضَ رَ /صفَر :از ماههای قمری/
ِسفر :کتاب ،نوشته
ِ
َصدر :طرف باالی مجلس /سدر :نام درختی است گرمسیری و بسیار
تناور ،کُنار
گِرده :قرص نان ،نوعی نانُ /گرده :پشت ،باالی کمر

اقلیم و خطّه
هُدهُد و سیمرغ
تاج و افسر
پسِ کوه قاف
مشتاق و سودایی
فرقُ ،مفارقت)
تحملِ فراق و هجران (فِراق
ّ
عشق و سودا
صاحبجمال و قسیم
زایل)
زوال و فنا (زوال
گلزار باصفا
عبا و قبا
انگشت شَ ست
عازم ،عزیمت)
عزم و آهنگ (عزم
قرعه و فال
از قضا و ا ّتفاقاً
هایل)
هول و هراس (هول
جرئت (جرأت) و جسارت
فرسنگ و فرسخ
خواست و طلب
رنج و تعب
عالیصفت و واال
قدر و منزلت

صدور ،صدارت)
صد ِر مجمع (صدر
غنی ،اغنیا،
استغنا و بینیازی (استغنا
مستغنی)
دعوی و معنا
متحیر،
تحیر،
تحیر
تحیر ( ّ
ّ
حیرتّ ،
حیرت و ّ

حیران)
حمیت
همت و ّ
ّ
قلیل و کثیر
محو و فانی (محو
امحا)
ناطق
نطق،
منطق
(
منطقالطّیر عطّار
/
طایر ،طیور)
طیر
مطرب)
طرب و شادی (طرب
سنایی غزنوی
اسیری الهیجی
عیار)
معیار و مقیاس (معیار
تبعیت،
نقشهای تبعی (تبع
تابع ،متبوعّ ،
اتباع)
مشبه ،اشباه ،تشابه)
تشبیه،
شبه
(
ه
ب
ّ
وجهشَ َ
گل و خار
هاتف و سروش
تحلیل داستان
صحبت و مصاحبت

حیث و وجه (وجه

مو ّجه ،توجیه ،وجوه)

زاد و توشه
خصم ،خصومت،
نزاع و مخاصمت (مخاصمت
متخاصم (دشمن))
آخراألمر و در نهایت
وضع ،مواضع)
موضع و مأوی (موضع
اعانت و یاری (اعانت
عون (یاری) ،تعاون،
معین ،استعانت ،معونت)
قول ،اقوال،
مقاالت و محاورات (مقاالت
مقاله)
مظاهرت،
ظهیری سمرقندی (ظهیر
استظهار ،مستظهر)
ازرقی هروی
تصوف
اصطالح ّ
ِسلک ،سلوک ،مسلک،
سالک (سالک
مسالک)
صفت تفضیلی
اعراض از گناهان
قُرب ،قرابت ،قریب)
تقرب
ّ
تقرب و نزدیکی ( ّ
متقابل و متضاد
خواستها و عالیق
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ک��ردن��د

مجمعی

م��رغ��ان

آنچ���ه ب��ودن��د آش���ک���ارا و نهان

جهان

مصوت /ا/
مردم ،سالکان /واجآرایی :صامت /نّ ،/

جناس ناهمسان :جهان و نهان /تضاد :آشکارا و نهان /نماد :مرغان
«نهان» نقش تبعی معطوف دارد.

نیست

جمله گفتند ای��ن زم��ان در روزگ��ار

همءه موجودات به پیشوا و شهریار نیاز دارند.

خالی

هیچ

شهر

از

شهریار

تضاد :جمله و هیچ
بیش از ای��ن بیشاه ب��ودن راه نیست

��ود کاقلیم ما را ش��اه نیست؟
چ��ون بُ َ

جناس ناهمسان :شاه و راه

«نیست» در مصراع ّاول غیراسنادی است :چون ( چگونه) َبود         ،که         برای  اقلیم ما  شاه  نیست ( وجود ندارد).
حرف ربط وابستهساز

مسند

مت ّمم

نهاد

هدهد که پرندۀ دانایی بود و افسری بر سر داشت ،گفت :ای یاران ،من بیشتر از همۀ شما جهان را گشتهام .ما پرندگان را نیز پیشوایی
و شهریاری است .من او را میشناسم ،نامش سیمرغ است.

مرشد و راهنمای عرفانی ـ سیمرغ

نماد :هدهد

(مصرحه) :افسر
استعاره
ّ

خداوند /کنایه :جهان را گشتهام

کاکُل /تناسب :هدهد ،پرنده و سیمرغ

«را» در معنی حرف اضافه :ما پرندگان را پیشوایی است
است.
پرندگان ،نیز پیشوایی و شهریاری
بدل از ما قید

نهاد

باتجربه هستم /جناس ناهمسان :بر و سر/

برای ما پرندگان پیشوایی است ( وجود دارد) /.نقش دستوری

برای   ما،

مت ّمم

معطوف به پیشوایی فعل غیراسنادی

سالها پیش نیمشبی از کشور چین گذشت و پری از پرهایش بر آن سرزمین افتاد .آن پر چنان زیبا بود که هر که آن را دید ،نقشی از
آن به خاطر سپرد.

یک جلوءه معشوق همگان را شیفتءه خود ساخت (تأثیر جلوءه یار).
نماد :چین

نماد زیبایی در ادب فارسی است.

این همه نقش و نگار که در جهان هست ،هر یک پرتوی از آن پر است!

زیباییهای جهان همه جلوءه زیبایی معشوق است (تجلّی خداوند در پدیدهها).
ش��ی��رم��ردی ب��ای��د ای��ن ره را شگرف

قابلیت میخواهد /.دشواری راه
پیمودن راه دشوار عشق ،شایستگی و ّ
تشبیه :مرد به شیر /کنایه :دریا ژرف ژرف است.

زانک��ه ره دور است و دری��ا ژرف ژرف

مشکالت و سختیهای عظیمی بر سر راه است ـ شیرمرد

واجآرایی :صامت /ر //تکرار :ره

سالک شجاع و دلیر/

صورت مر ّتبشدۀ مصراع نخست :برای این راه ،شیرمردی شگرف باید ( الزم است).

تحمل نتواند کرد و آنکه بدو رو آورد ،بدو نتواند رسید.
آری آن که او را شناسد دوری او را ّ

نه میتوان از مطلوب برید و نه میتوان به او رسید.
کنایه :رویآوردن به کسی

رفتن به سوی او /واجآرایی :صامت /ر/

بلبل گفت« :من گرفتار عشق گلم ،با این عشق ،چگونه میتوانم در جستوجوی سیمرغ این سفر پرخطر را بر خود هموار کنم؟»

تحمل کند.
کسی که دل به عشق مجازی و زودگذر سپرده است نمیتواند عشق حقیقی را ّ
نماد :بلبل

افرادی که عشق زمینی ،مانع از تعالی معنویشان شده است.

گ��ل اگ��رچ��ه هست ب��س صاحبجمال

زوالپذیری زیباییهای مجازی
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مجاز :هفته

زمان کوتاه /نماد :گل

حسن او در ه��ف��ت�های گ��ی��رد زوال

معشوق زمینی و انسانی

طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتیام ،روزگاری دراز در بهشت به سر بردهام .مار با من آشنا شد؛ آشنایی با او سبب گردید
که مرا از بهشت بیرون کنند.

زاهدان و عابدانی که فقط برای وصول بهشت ،خداوند را ستایش میکنند /.کنایه :به سر بردن

نماد :طاووس
طاووس ،بهشت و مار

گذراندن /تناسب:

خرم بازگردم و در آن گلزار باصفا بیاسایم.
[طاووس گفت ]:اکنون آرزویی بیش ندارم و آن این است که بدان گلشن ّ

ت و نعمتهای آن غایت آرزوی بعضی سالکان است /.ترجیح بهشت بر همهچیز (رجحان فرع بر اصل)
طلب بهش 

ذره در برابر خورشید است.
زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است .بهشت در برابر سیمرغ چون ّ

بهشت جلوهای از وجود معشوق حقیقی است /.حسن معشوق ( خداوند) از زیبایی بهشت برتر است.

(مکنیه) :جمال
ذره و خورشید /تناسب :پرتو و خورشید /استعاره
ّ
ذره و سیمرغ به خورشید /تضادّ :
تشبیه :بهشت به ّ

خورشیدی که

پرتو دارد.

ذره ب��از؟
ک��ی ت��وان��د م��ان��د ب��ا ی��ک ّ

ه��ر ک��ه دان��د گفت ب��ا خورشید راز

ترجیح عشق حقیقی بر خواستههای اندک و ناچیز

ذره
خداوند و عشق الهی ـ ّ

(مصرحه) :خورشید
جناس ناهمسان :راز و باز ـ داند و مانَد /استعاره
ّ

ذره باز؟
همصحبتی
ّ
ذره /پرسش انکاری :کی تواند ماند با یک ّ
و  صمیمیت /تضاد :خورشید و ّ

بهشت /کنایه :با کسی رازگفتن

ذره بازنمیماند.
با (در برابر) یک ّ

آنگاه باز شکاری که شاهان او را روی شست مینشاندند و با خویشتن به شکار میبردند ،چنین گفت :من بسیار کوشیدهام تا روی دست
توجوی سیمرغ سرگردان شوم؟
شاهان جا گرفتهام .چه جای آن است که من دست شاهان بگذارم و در بیابانهای بی آب و علف در جس 

کسی که به مقام اندک دنیا دلخوش است ،نمیتواند قدم در راه عشق بگذارد (تعلّقات ،حجاب بین انسان و معبود است).
نماد :باز

افرادی که دلبستۀ قدرت و مقام هستند /.تناسب :شست و دست /پرسش انکاری :چه جای آن است؟
بعد از آن م��رغ��ان دی��گ��ر سربهسر

ع��ذره��ا

گفتند

م��ش��ت��ی

جای آن نیست.

بیخبر

همت ندارند قدم در مسیر عشق بگذارند.
بهانهتراشی کسانی که ّ
نماد :مرغان بیخبر

نقش دستوری

انسانهایی که از عشق خداوند محروم و غافل هستند /.واجآرایی :صامت /ر/
ی بیخبر ،سربهسر عذرها گفتند.
مرغان دیگر ،مشت 
نهاد

بدل از مرغان دیگر

قید

مفعول

اندیشیدند که در پیمودن راه و در هنگام گذشتن از دریاها و بیابانها راهبر و پیشوایی باید داشته باشند.

نیاز به راهنما در پیمودن ر ِاه [طریقت و معرفت]
نماد :دریاها و بیابانها

مشکالت ،سیر و سلوک

بیش از صد هزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز درآمدند.

نماد :مرغ

سالکان و روندگانی که در جستوجوی شناخت خداوند هستند ـ هدهد

مرشد و راهنمای عرفانی /کنایه :صد هزار

وان��ی��ام��د در ج��ه��ان زی��ن راه کس

نیست از فرسنگ آن آگ���اه کس

وادی طلب
چ���ون ف���روآی���ی ب��ه
ّ

پیشت آی���د ه��ر زم��ان��ی ص��د تعب

از خود بیخود شدن عارف واصل (کسی که راه عشق را طی کردهو به حقیقت رسید ه است ،برای دیگران خبری نمیآورد

زیاد

رازداری عارفانه)

رویآوردن سختیها به کسی که قدم در راه عشق میگذارد (پرخطربودن راه عشق).
کنایه :صد

زیاد /تشبیه :وادی طلب (اضافءه تشبیهی) /جناس ناهمسان :طلب و تعب (از نظر آوایی جناس دارند).
م���ال ای��نج��ا ب��ای��دت ان��داخ��ت��ن

م��ل��ک ای��نج��ا ب��ای��دت درب��اخ��ت��ن

کسی که در راه عشق قدم میگذارد باید از دنیا و داراییهای دنیا دل بردارد (توصیه به ترک تعلّقات).
کنایه :مالانداختن

ترککردن ثروت ـ ُملک درباختن

ترککردن مقام و قدرت /تکرار :اینجا بایدت

صورت مر ّتبشدۀ بیت :انداختنِ مال ،اینجا برای تو باید ( الزم است) و درباختنِ ملک ،اینجا برای تو باید ( الزم است).
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غ��رق آت��ش ش��د کسی ک��انج��ا رسید

وادی عشق آی��د پدید
بعد از ای��ن
ّ

در وادی عشق ،عاشق و عارف سراپا سوزوگداز میشود.

(مصرحه) :آتش
متناقضنما :غرق آتش شدن /تشبیه :وادی عشق (اضافءه تشبیهی) /استعاره
ّ

(مکنیه) :آتش
سراپا سوزوگداز شدن ،محوشدن در آتش /استعاره
ّ

سوزوگداز عاشقانه /کنایه :غرق آتش شدن

دریایی که آدمی را در خود غرق میکند.

  

«این» ضمیر اشاره و «آن» در مصراع دوم صفت اشاره است.
�ود
گ����رمرو ،س��وزن��ده و س��رک��ش ب� َ

بود
عاشق آن باشد که چ��ون آت��ش َ

عاشق سراپا شور و شوق و حرکت و سوز و گداز است.

تشبیه :عاشق به آتش /تناسب :آتش ،گرم و سوزنده /کنایه :سرکش

 -1سریع (ق ق)  -2داغ (غ ق ق؛ متناسب با آتش و سوزنده)
«چون آتش» مسند است /.نقش دستوری

سرکش     بود.
گرمرو ،سوزنده و
َ
مسند

معطوف

ب��ع��د از آن ب �نْ��م��ای��دت پ��ی��ش نظر

معرفت و شناخت حقتعالی حد و مرز ندارد.
کنایه :بیپا و سر بودن
ب ْنمایدت پیش نظر

تسلیمناپذیر ـ گرمرو

چاالک و پرشتاب /ایهام تناسب :گرم:

معطوف

فعل اسنادی

م��ع��رف��ت را وادیای ب��یپ��ا و سر

وسیع و بیحد و مرز بودن /تشبیه :معرفت به وادی /تناسب :پا و سر
بنماید پیش نظرت

ٌ
مضافالیه

چ����ون ب��ت��اب��د آف���ت���اب م��ع��رف��ت
ه��ر یکی بینا ش��ود ب��ر ق��در خویش

از س��پ��ه��ر ای���ن ره ع��ال �یص��ف��ت،
ب��ازی��اب��د در حقیقت ص��در خویش

جلوءه معرفت ،حقایق را بر سالکان راه عشق روشن میسازد /.هر سالک براساس استعداد و ظرفیت خود به معرفت حق میرسد.

(مصرحه) :این ره عالیصفت
تشبیه :آفتاب معرفت (اضافۀ تشبیهی) /تناسب :تابیدن ،آفتاب ،سپهر /استعاره
ّ
عالَمی که سپهر دارد /.جناس ناهمسان :قدر و صدر /دو بیت موقوفالمعانی هستند.
(مکنیه) :این ره (عرفان)
استعاره
ّ

عرفان و سیر و سلوک/

ِ
   این       ره     عالیصفت
از سپهر

نقش دستوری

ٌ
ت
ت
مضافالیه صف ِ
هسته صف ِ
ٌ
ٌ
مضافالیه
مضافالیه

�ود
ب��ع��د از ای���ن
وادی استغنا ب� َ
ّ

پیبردن عارف به بینیازی مطلق خداوند

1

ب��ود
���وی و ن��ه معنا
ن��ه درو دع�
َ
ّ

تشبیه :وادی استغنا (اضافءه تشبیهی) /تضاد :دعوی و معنا

بیت فاقد نقش تبعی معطوف است ،زیرا «واو» در مصراع دوم بین دو جمله آمده و حرف ربط همپای هساز است :نه درو دعوی [ َبود] و نه

در [در او] معنا َبود.

هشت جنّت نیز اینجا م��ردهای است

خداوند از بهشت و دوزخ بینیاز است.

هفت دوزخ همچو یخ افسردهای است

تشبیه :هشت ج ّنت به ُمرده ـ هفت دوزخ به یخ /تناسب :هشت و هفت /تضاد :ج ّنت و دوزخ ـ دوزخ و یخ /پارادوکس :یخبودن دوزخ
بعد

از

ای��ن

وادی
ّ

توحید

آی��دت

برای رسیدن به توحید باید سالک از همهچیز قطع تعلّق کند.

م��ن��زل ت��ف��ری��د و ت��ج��ری��د آی��دت

تشبیه :وادی توحید ،منزل تفرید و منزل تجرید (اضافۀ تشبیهی) /جناس ناهمسان :تفرید و تجرید /واجآرایی :صامت /د/
یآید ( پدیدار میگردد).
یآید ( پدیدار میگردد) [و] منزل تفرید و تجرید برای تو م 
بشدۀ بیت :بعد از این ،وادی توحید برای تو م 
صورت مر ّت 
رویه���ا چ��ون زی��ن بیابان درکنند

جمله س��ر از ی��ک گریبان برکنند

توحید /وحدت وجود (در جهان جز خداوند چیزی وجود ندارد /.همءه موجودات ،یک حقیقت واحد هستند).
(مصرحه) :بیابان
استعاره
ّ

توحید /کنایه :روی درکردن

تناسب :روی و سر /تضاد :جمله و یک /جناس ناهمسان :در ،سر و
نقش دستوری

جمله  سر  از یک گریبان برکنند.
نهاد مفعول
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 .1وادی استغنا ،در واقع توصیف بینیازی خداوند است.

مت ّمم

گذشتن ـ سر از یک گریبان برکردن

به وحدت و یگانگی رسیدن/

وادی ح��ی��رت آی��دت
بعد از ای��ن
ّ

دردکشیدن و حسرتخوردن عارف در مرتبءه حیرت

ک���ار دائ���م درد و ح��س��رت آی��دت

جناس ناهمسان :حَیرت (تلفّظ عربی و قدیمی واژه) و حَسرت /تشبیه :وادی حیرت (اضافءه تشبیهی) /واجآرایی :صامت /د/
یآید ( پدیدار میشود) [و] کار تو ،دائم   درد
بشدۀ بیت و نقش دستوری اجزای آن :بعد از این ،وادی حیرت برای   تو   م 
شکل مر ّت 
قید

نهاد

نهاد

مت ّمم

قید مسند

یشود).
یآید ( م 
و    حسرت    م 
معطوف به درد

م��رد ح��ی��ران چ��ون رس��د ای��ن جایگاه

تحیر م��ان��ده و گ��م ک���رده راه
در
ّ

قوءه تشخیص در مرتبءه حیرت
حیرت و سرگشتگی عارفان /از دست دادن ّ
انسان سالک

مجاز :مرد

متمم است که حرف اضافۀ آن حذف شده است :مرد حیران چون [به] این جایگاه رسد.
«این جایگاه» ّ
وادی فقر اس��ت و فنا
بعد از ای��ن
ّ

پرسش انکاری :کی بود اینجا سخنگفتن روا؟

���ود ای��نج��ا سخنگفتن روا؟
ک��ی بُ
َ

اینجا سخنگفتن روا نیست /.تشبیه :وادی فقر و فنا (اضافءه تشبیهی)

بشدۀ مصراع دوم و نقش
«فنا» معطوف به فقر است :وادی فقر است و فنا :وادی فقر و فنا است («فقر و فنا» اسم یک وادی است) /.مر ّت 

نگفتن (نهاد) روا (مسند) َبود.
اجزای آن :کی (قید) اینجا (قید) سخ 

ص��د ه�����زاران س��ای�هء ج���اوی���د ،تو

فنای عاشق در وجود معشوق
کنایه :صد هزار

گ �مش��ده بینی ز ی��ک خ��ورش��ی��د ،تو

عارف و سالک ـ خورشید

تعداد زیاد /تضاد :سایه و خورشید /تناسب و تضاد :صد هزار و یک /نماد :سایه

خداوند

«تو» در مصراع ّاول نهاد است و در مصراع دوم نقش تبعی تکرار دارد.
برخی در همان نخستین منزل از پا درآمدند.

(مصرحه) :منزل
استعاره
ّ

وادی ،مرحله /کنایه :از پا درآمدن

چ��ون نگه ک��ردن��د آن س��ی م��رغ زود

سالک با وصال حق در وجود او محو میشود /.ا ّتحاد عاشق و معشوق

نابودشدن
بیشک این سی م��رغ ،آن سیمرغ بود

ی مرغ (این نوع جناس را ـ که در آن ،یکی از طرفین جناس ،یک واژه و طرف
جناس ناهمسان :زود و بود /تکرار :سیمرغ /جناس همسان :سیمرغ و س 

دیگر دو واژه است ـ جناس مرکّب نامیدهاند؛ جناس مرکّب از انواع جناس همسان محسوب میشود /).نماد :مرغ
�رغ تمام
خ��وی��ش را دی��دن��د س��ی��م� ِ

عارف و سالک ـ سیمرغ

خداوند

ب��ود خ��ود سیمرغ ،س��ی م��رغ تمام

فناشدن وجود عاشق در معشوق و یکیشدن آنها /ا ّتحاد عاشق و معشوق
تکرار :سیمرغ /جناس همسان :سی مرغ و سیمرغ

م��ح��و او گشتند آخ���ر ب��ر دوام

سایه

فناشدن وجود عاشق در معشوق و یکیشدن آنها /ا ّتحاد عاشق و معشوق
تضاد :سایه و خورشید /کنایه :در چیزی گمشدن

در

خورشید

گم

شد

والسالم
ّ

محو آن چیز شدن ،به فنا رسیدن

السالم.
السالم» شبهجمله است ،بنابراین بیت سه جمله دارد -1 :آخر بر دوام محو او گشتند -2 .سایه در خورشید گم شد -3 .و ّ
«بر دوام» قید است« /.و ّ
سرو و مهت نخوانم ،خوانم ،چرا نخوانم؟

وصف حسن معشوق

هم م��اه با کالهی ،هم س��رو با قبایی

تشبیه :معشوق به سرو و ماه /تضاد :نخوانم و خوانم /تناسب :کاله و قبا /تکرار :سرو ـ نخوانم /پرسش انکاری :چرا نخوانم؟

کنایه :با کال ه بودن

بزرگ و بااقتداربودن

نقش دستوری

میخوانم/

[من]  تو  را سرو و      مه      نخوانم (نمینامم) .در دو جملءه بعد« ،سرو و مهت» به قرینءه لفظی حذف شده است:
نهاد مفعول مسند معطوف به سرو

[سرو و مهت] خوانم؛ چرا [سرو و مهت] نخوانم؟
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که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید

در این مقام ،طرب بیتعب نخواهد دید

آمیختهبودن نیش و نوش دنیا

(مصرحه) :سرای پاک و پلید
تضاد :طرب و تعب ـ نیک و بد ـ پاک و پلید /استعاره
ّ

کرده بودیم که در جناس ،تلفّظ واژهها مهم است.

اوال ً تجرید ش��و از ه��ر چ��ه هست
ّ

دنیا/جناس :طرب و تعب (ناهمسان)؛ قبال ً هم اشاره

وانگهی از خ��ود بشو یک ب��ار دست

توصیه به جداشدن از تعلّقات دنیایی و پاگذاشتن بر وجود خودّ /اولین قدم در راه سلوک ،ترک تعلّقات است.
دوریکردن از چیزی و ترککردن آن /جناس ناهمسان :هست و دست

کنایه :دست از چیزی شستن

دلت ُخلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش

ز نیرنگ ه��وا و از فریب آز خاقانی

توصیه به دوریکردن از هوا و هوس و حرص و طمع

(مصرحه) :طاووس
تشخیص( :نیرنگ) هوا ـ (فریب) آز /جناس :از و آز (ناهمسان) /تشبیه :دل به خُلد /استعاره
ّ

هوا ـ شیطان

آز/

حوا /واجآرایی :صامت /ز /در مصراع ّاول و صامت /س /در مصراع دوم
تلمیح :به ماجرای واردشدن شیطان به بهشت با کمک طاووس و فریبدادن آدم و ّ
   آن   را از طاووس   و     شیطان     خالی  ساز.

خالی ساز از طاووس و شیطانش

مفعول

معطوف به مت ّمم مسند

مت ّمم

هر که فانی شد ز خود ،مردانهای است

وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

پاگذاشتن بر وجود ما ّدی خود شرط رسیدن به وصال است.
کنایه :از خود فانیشدن

جسمانیت
پاکشدن از تعلّقات ما ّدی و فراموشکردن
ّ
�م��ت پ��س��ت ک��ی رس���د ب��ه ف���راز؟
ه� ّ

دل چ��ه بندی در ای��ن س��رای مجاز؟

کسی که دلبستءه تعلّقات دنیاست نمیتواند به کمال برسد.
کنایه :دلبستن
نمیرسد /.تضاد :پست و فراز
چشم

وابستهشدن /استعاره :سرای مجاز

بگشا

ب��ه

گلستان

و

همت پست کی رسد به فراز؟
دنیا /پرسش انکاریّ :

همت پست به فراز
ّ

ج��ل��وءه ِ
آب ص���اف در گ��ل و خ��ار

ببین

وحدت وجود (تمام هستی ،با وجود کثرت و گوناگونی ،یک موجود واحد است).
د ّقتکردن ،با دیدۀ تیزبین نگریستن

تضاد :گل و خار /تناسب :گلستان ،گل و خار /کنایه :چشمگشودن
ای نسخءه ن��ام�هء ال��ه��ی ک��ه تویی

انسان اشرف مخلوقات است /.وجود انسان تج ّلیگاه خداوند است.

وی آی��ن�هء ج��م��ال ش��اه��ی ،ک��ه تویی

تشبیه :تو به نسخءه نامءه الهی و آینءه جمال شاهی /تناسب :نسخه و نامه
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

همءه کماالت در وجود انسان نهفتهاست.

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

تضاد :هست و نیست

هـر کـه مـرا بـیـنـد ،بـهحـقـیقـت داند که از شما بسیار کالنترم و جهان از شما زیادت دیدهام و بار بیشتر کشیدهام!

کنایه :جهان را زیاددیدن و بار بیشتر کشیدن
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باتجربهبودن /سجع :دیدهام و کشیدهام

اثر

قالب

پدیدآورنده

منطقالطّیر

نظم (مثنوی)

عطّار نیشابوری

ِسندبادنامه

نثر

ظهیری سمرقندی

