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 انواع نثرانواع نثر
 است؟ متفاوتهاي ديگر كدام كتاب از جهت سبك نثر، با كتاب-1

 نامه ) مناجات4 ) گلستان3 نامه ) قابوس2 ) بهارستان1
 پاسخ است.2گزينه-1

بر زيرا قابوس و چهار باب، عنصرالمعالي و روان در چهل ي حكمت علمي در قـرن پـنجم اي فرزند خود، گيالنشاه، در زمينهنامه به نثر ساده
و آهنگين نوشته شده4و1،3هاي نوشته است ولي گزينه اند. بهارستان، اثر جامي، به تقليد از گلستان سعدي نوشـته شـده، به نثر مسجع

ا و يك ديباچه، به نثر مسجع نوشته شده نامه، اثر خواجه عبداهللا انصاري، بـه نثـر ست. مناجاتاست. گلستان، اثر سعدي، داراي هشت باب
 مسجع نوشته شده است. 

 است؟ متفاوتسبك نثر كدام كتاب با بقيه-2
و دمنه2 نامه خواجه عبداهللا انصاري ) مناجات1  ) كليله

 نامه ) مرزبان4 ) گلستان سعدي3
 پاسخ است.4گزينه-2

و بقيهي نثرهاي مصنو از جمله» نامه مرزبان« و متكلّف است و فنّي نگاشته شدهي گزينهع  اند. ها، به نثر مسجع
و متكلّف است؟-3  آثار كدام گزينه داراي نثر مصنوع

و دمنه1  گشا تاريخ جهان-) تاريخ بلعمي2 نامه مرزبان-) كليله
 نامه مرزبان-گشا ) تاريخ جهان4 نامه سياست-نامه ) قابوس3

خ است. پاس4گزينه-3
و دمنه و فنّي/ تاريخ بلعمي، قابوس←كليله و سياست مسجع مرسل←نامه نامه و  ساده

 اغراقاغراق
بهبه» اغراق«ي ها آرايهي گزينه در همه-4 . كار رفته است  جز ...............

 نبنـدد مـرا دســت چــرخ بـلنـد ) كه گفتت بـرو دست رستم ببند1
در2 ز سم ستوران و آسمان گشت هشت آن پهن دشت)  زمين شش شد
آب3  اگــر بشنـود نــام افــراسيــاب ) شود كـوه آهن چـو درياي
و فــرّهي ) خـم آورد بـاالي سـرو سهـي4  از او دور شــد دانـــش

 پاسخ است.4گزينه-4
از» سرو سهي«  است.»مردن«استعاره از اسفنديار است. مصراع دوم كنايه

(چرخ بلند استعاره از آسمان).به» استعاره«ي آرايه» چرخ بلند«در تركيب» اغراق«ي : عالوه بر آرايه1ي گزينه  كار رفته است
بر2ي گزينه و آسمان«بين» تضاد«و»ش«در واج» آرايي واج«ي داراي آرايه» اغراق«: عالوه  است.» زمين
به آرايه»اغراق«ي : عالوه بر آرايه3ي گزينه  كار رفته است.ي تشبيه هم

 وجود دارد.» اغراق«ي ادبي بيت ............... آرايهجزبهي ابيات در همه-5
ز لب دجـله منـزل به مـداين كــن1  دوم دجـله بر خـاك مدايـن راني ديدهوز ) يك ره
 چكد از مژگــانكـز گـرمي خونـابش آتش ) خود دجله چنان گريد صد دجله خون گويي2
 خـود آب شنيدستي كـاتش كندش بـريـان ) از آتــش حسرت بين بـريان جگـر دجله3
را ) تـا سلسله4  در سلسله شد دجله، چون سلسله شد پيچاني ايــوان بگسست مــداين

 پاسخ است.1گزينه-5

 جناسجناس
 كار رفته است؟به» جناس تام«ي در كدام بيت، آرايه-6

مي ) بــار1 ز همـه عـالم خوشم غمت و  التفــات يـا نكند احتـرام نكندگـر كشم
 خوابگه نيست مگر خاك سر كوي توامي روي تواَم ) روزگــاري است كه سـودازده2
مي ) سعدي از پرده3 تُـرك من پرده برانداز كه هندوي توام گويدي عشّاق چه خوش
و سخن شنوم4  نه گوش فهم بمـاند نه هوش استفهـام ) مـرا كه بـا تو سخن گـويم

 پاسخ است.3گزينه-6
و پردهي اول پرده پرده ميي موسيقي است  دهد، پس جناس تام دارد.ي دوم حجاب معني
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به-7  است؟ نرفتهكار در كدام بيت جناس تام
بي ) دادگـــــر آسـمـان كــــه داد بـشــر داد1 ز  ــدادداد كـه تـا خــاكيـان رهنـد
من2 مي ) باري است سر بر دوش من خواهم افكندن بار هم باري چو باري  بار شما كشم بر دوش
 در معـرضي كه تخت سليمـان رود به باد ) بـادت به دســت باشد اگر دل نـهي به هيــچ3
 گــر نـدهــي داد، داد از تو كنــد داد ) داد تــو را داد تــا كــــه داد دهـــي تــو4

 پاسخ است.3گزينه-7
«1ي در گزينه  است.» فعل«و دومي»حق«اول به معني» داد:
ي نكره ساخته شده است.» باري«ولي» به هر حال«قيد است به معني» باري«: در مصراع دوم2ي در گزينه +  دوم از اسم
«3ي در گزينه و دوم هر دو به معني» باد: . است» حركت هوا«در مصراع اول
«4ي در گزينه  است.» فعل«و دومي»حق«مصراع اول به معني» داد:

 بيت ............... نوعي جناس وجود دارد.جزبههاي بيت در همه-8
 دوستـان را جـز به ديـدار تو هيــچ آهنـگ نيست ) گـر تو را آهنگ وصل مـا نباشد گـو مباش1
و دل در چنگ نيست دهيمي ) با زماني ديگر انـداز اي كه پنـدم2  كاين زمانم گوش بر چنگ است
و رويت ديدم3  بــه هميـن ديــده ســر ديــدن اقـوامـم نيست ) چشمم از آن روز كه بر كردم
آن ) اي نسيـم صبـح اگر بـاز اتّفـاقي افتـدت4  كه مـا را بــار نيست حضرتآفـرين گـويي بر

 پاسخ است.1گزينه-8
(قصد).» آهنگ«ي واژه  در هر دو مصراع به يك معني است

 جناس تام وجود دارد.» چنگ= دست«و» چنگ= ابزار موسيقي«هاي : بين واژه2ي در گزينه
و روي«هاي : در واژه3ي در گزينه سر«و» روز و  جناس ناقص اختالفي وجود دارد.»بر
و بار«هاي : بين واژه4ي در گزينه  اختالفي وجود دارد. جناس ناقص» باز

 وجود دارد؟يدر كدام بيت، جناس ناقص افزايش-9
 وين آب زندگاني از آن جوي كـوثر است پرور از آن خوي دلبر است ) اين بوي روح1
 كـــايـن رشـتــه از او نـظــام داردي جـان به جـام بـگـذار ) سـررشتــه2
و چندي به سر شدمچندي ) دستم نـداد قوت رفتن به پيش دوست3  به پاي رفتم
و نياز4 و مستي و من و نماز عجب و ز ميان با كه عنايت باشد ) زاهد  تا تو را خود

 پاسخ است.3گزينه-9
«1ي گزينه  ناقص اختالفي←» خوي-بوي:
«2ي گزينه  ناقص اختالفي←» جام-جان:
«3ي گزينه  ناقص افزايشي←» دوست-دست:
 ناقص اختالفي←» نياز-نماز«:4ي گزينه

و جناس تام«در كدام بيت-10  كار رفته است؟به» تشبيه
در سخنوقـت آن است كه گيـري ) داد عشّاق بده، وقت خود از دست مده1  گوشمـا
شد ) دل من بسته2  مكوشتـسخبا گـرفتار خود اي سست وفـاي زنجيرِ سر زلف تو
و خنده3 ش ) پاسخ تلخ تو همي و نيش انـدر نوش يرين با  نـوش در نيش نهـان گشته
ز دوش ) دوش سيـالب غمم تا به سرِ زانو بود4  امشب اي دوست چه تدبير كه بگذشت

 پاسخ است.4گزينه-10
غم«تركيب (غم= مشبه/ سيالب= مشبه» سيالب  به). تشبيه است

ميمي» كتفو شانه«به معني» دوش«ي در مصراع دوم واژهاستو» ديشب«در مصراع اول به معناي» دوش«ي واژه  كند. باشد. پس جناس تام ايجاد
و هم جناس ناقص وجود دارد؟-11  در كدام بيت هم جناس تام

و نيـاز كسـي كـه از سـر1 و خون جگـر طهـارت كـرد درد) خوشـا نمـاز  به آب ديـده
 چـو آيينه داشتـن سينهآييـن مـاسـتن) كفـر اسـت در طـريقت مـا كينــه داشتـ2
ز ابن3 شد ) مال اگر  ام با دل كه از بهـر منـال اي دل منال گفته يمين مايل به غيري شد چه
 بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم ) در آن نفس كــه بميـرم در آرزوي تـو باشم4

 پاسخ است.3گزينه-11
و«هاي در بيت سوم كلمه و كلمه» مايلمال و ابزار زندگي«هاي جناس ناقص است و منال= ثروت  جناس تام هستند.» منال= ناله مكن

( در گزينه «1ي و نياز) (، در گزينه»نماز «2ي و سينه) (و در گزينه» كينه «4ي و جان) آن جناس ناقص» آن و جناس تام در  ها وجود ندارد. اند
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و در كدام بيت آرايه-12  جناس تام وجود دارد؟ي مجاز
پري بود ) آن يـار كـزو خـانه1  سر تـا قدمش چون پـري از عيب بـري بودي مـا جـاي
آن2 ر شــود) چه مرا در سر است عمر در اين سر شود وين كه مـرا آرزوست ديـر ميسـ 
مي ) چشم از خيل خيال تو از آن محروم است3 شن كـه گـذر ز دريـا به  ــانتـوان كـرد
و نـزار است چو كـاه ) تا دلـم زان رخ گـلگـون غم كـوه كشيد4 و تن، زرد  رنگ رخسار

 پاسخ است.2گزينه-12
و هم مجازند.»سر«ي دو كلمه  هم جناس تام دارند

 حسن تعليلحسن تعليل
به ............... آرايهجزبهي ابيات، در همه-13  كار رفته است.ي حسن تعليل

 شـاخ بريده را نظـري بر بهار نيست ـد كـرده نخواهـم نعيم دهــر) قطـع امي1
 جـواب داد كـه آزادگـان تهيدستند آري اي نمــي ) به سـرو گفت كسي ميـوه2
مي ) تـويي بهـانه3  بيا كه صـاف شود اين هـواي بـاراني گـريندي آن ابـرها كه
مي4 و دين و عقل ) گر شاهدان نه دنيي  اند دان براي چه خلوت گزيدهپس زاه برند

 پاسخ است.1گزينه-13
( پديد آورده است. در گزينه» اسلوب معادله«ي كه چون مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع اول است، آرايه (2هاي ،(3) و ) دليلـي4)

 گويند.مي» حسن تعليل«غيرواقعي، اما شاعرانه براي موضوعي بيان شده است كه به آن 
به در كدام بيت آرايه-14  كار رفته است؟ي حسن تعليل

مي ) تـويـي بهـانه1  بيـا كه صـاف شـود اين هـواي باراني گـريندي آن ابـرها كه
بي2 را طوفان نمي كار ) در كـارگـاه عشق است تدبير عقل  كند گـوش تعليم نـاخدا
مي3 شب گريه را باشد توان گـل چيد از آب حيات ) در سياهي تر هـا بيش اثر دامان
ز اصـالح دل چو شد بـي4  گلي كه نيست در او نكهتي گالب مكن درد ) بـدار دست

 پاسخ است.1گزينه-14
 شاعر علّت باريدن باران را با دليلي شاعرانه مطرح كرده است.

به در كدام بيت آرايه-15  كار رفته است؟ي حسن تعليل
م1 كو) آمد بهـار عاشقـان، بي عشوق گل رخسـار كو دالن شد باغ پر  ها، آخر بگو دلدار
و زبـر ) نيــايــش در دل خـسـرو اثــر كـــرد2  كرددلـش را چون فلـك زيـر
ز پيــري خميده شد كمرم3  هاي بقا بعد از اين چه بهره بـرمز شاخ ) در اين چمن كه
ان ديده ) خميده پشت از آن گشتند پيران جهان4 ميكه را در خاك  جويند ايام جـواني

 پاسخ است.4گزينه-15
ك حسن تعليل محسوب مي  شود. براي خميده شدن پشت پيران علّتي غيرواقعي اما اديبانه آمده است

و تناسب«هاي در كدام بيت آرايه-16  وجود دارد؟» حسن تعليل، تشخيص
چو1 و نسرين آمدا گريه ابـر بهــار ديد) رسم بدعهدي ايـام و سنبل ش بر سمن
و درم خير نيندوخت2 و درم كرد ) آن كس كه به دينار  سر عاقبت انـدر سر دينـار
 فـرو شـد تـا بـرآمد يـك گــل زرد ) هـزاران نـرگـس از چـرخ جهـان گرد3
و سيه4 من ) از بس كه كـوته است من زلف يار و روزگـار  گويـي كـه روز مـن بود

 پاسخ است.1نه گزي-16

و دوبيتي و دوبيتيرباعي  رباعي
 كدام گزينه يك مصراع از دوبيتي است؟-17

شد1 بي2 ) از شبنم عشق خاك آدم گل و مـاتـم بـاد ) اندر دل  وفـا غـم
گم3 را كرده ) بيـا  ) كس چون تو طريق پاكبازي نگرفت4ي ديـرين خـود

 پاسخ است.3گزينه-17
مي زيرا هرگاه هجاي نخستين، هجاي مي كوتاه باشد دوبيتي محسوب و اگر هجاي بلند باشد رباعي ناميده + شود بِ آ.»ي«شود: + ميـانجي

نه»بِ«بنابراين هجاي نخستين  ».بي«است
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؟شود نميكدام گزينه رباعي محسوب-18
بي1 مي2 تر است رنگ ) هرچند كه از آينه  اي بود شهيد گويم ستـاره ) من

از3 شد4 جا پـر بگيريم اين) بيـا اي دل  ) گويند كه با نام تو مجنون گم
 پاسخ است.3گزينه-18

يا«كه بيا شود. در حالي رباعي با هجاي بلند شروع مي + مي»بِ و دوبيتي محسوب و هجاي نخستين آن هجاي كوتاه است (هجـاي بوده شود.
مي ���كوتاه از يك صامت +   شود.) ساخته

چه-19 و سرايندهابيات زير در ي آن كيست؟ قالبي سروده شده است
»ي ديگـر بگيريم جا پر بگيريم ره كاشانه بيا اي دل از اين«
گم« »ي پرپر بگيريمي ديـرين خود را سراغ از الله كرده بيا

د4 اقبال الهوري-) دوبيتي3 خيام نيشابوري-) رباعي2 حسن حسيني-) رباعي1  پور قيصر امين-وبيتي)
 پاسخ است.4گزينه-19

و سراينده آني آن قيصر امين ابيات داده شده در قالب دوبيتي است و هجاي آغازين پور است. فرق دوبيتي با رباعي در وزن عروضي هاست
و هجاي آغازين رباعي هجاي بلند است.   دوبيتي، هجاي كوتاه

و تركيب ترجيعترجيع و تركيببند  بندبند بند
 در چيست؟» بند تركيب«و» بند ترجيع«قالب تفاوت-20

آن2 ) تعداد بندها1 ي بندها ) طرز قرار گرفتن قافيه4 ) بيت ميان بندها3ها ) موضوع
 پاسخ است.3گزينه-20

مي در ترجيع  بند غيرتكراري است. آيد تكراري است، ولي در تركيب بند بيتي كه ميان بندها
 است؟ نادرستم گزينه بند، كداي تركيب درباره-21

هم ) ابيات همه1  هاي مياني با يكديگر متفاوت است.ي بيت ) قافيه2 اند. وزني بندها با يكديگر
هم4 ها برابر است. هاي قافيه با تعداد بيت ) در يك بند، تعداد كلمه3  قافيه دارد. ) مطلع هر بند، دو مصراع

 پاسخ است.3گزينه-21
قا تركيب ميبند نوع (بخش) درست هم گونه كه هر بند از چند بيتهم شود. بدين لب شعري است كه از چند بند و مي وزن و قافيه تشكيل شود

هم مصراع اول بيت هر بند با مصراع تك هاي زوج هم قافيه است، بعد از هر بند يك مي وزن، اما با قافيه بيت و بعد از آن،ي متفاوت قرار گيرد
ميبندي ديگر سرود تكه و بعد از هر بند يك مي بيت با قافيه شود بهي متفاوت آورده و بند با هم به يـكي ابيات تركيب طور كلّي همه شود
هم وزن سروده مي  قافيه نيستند. شوند اما ابيات يك بند با بندهاي ديگر
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 با تأكيد بر قرابت معناييبا تأكيد بر قرابت معنايي33هاي ادبيات هاي ادبياتب) مفاهيم درسب) مفاهيم درس

 اولدرس
 ايم* افالك حريم بارگاهت در اول وصف تو ماندهما همچنان

 به شكر اندرش مزيد نعمت�
مي هاي خدا باعث افزايش نعمت شكر نعمت  شود. ها

 شكر نعمت نعمتت افزون كند كفر نعمت از كفت بيرون كند
به مفهوم بيت زير با همه-1 . جز بيت ............... تناسب معنايي داردي ابيات

»شكر نعمت نعمتت افزون كند كفر نعمت از كفت بيرون كند«
 شــكــر كـن تا خـدا بيفـزايـد ) درِ نعمــت خــــداي بــگــشـــايـــد1
نه شكـر بـود كه همه) نعمت آن راسـت زيـاده2  اي از درِ نعمت كه همه كفراني تو
ه3  در ره آزادمردي شكر جزوي از جزاست) بخشش خود را به شكر كس نيااليد كه
 خـوار نعمـت افـزون دهد به نعمت شـنــاختــن در كــــار نعمــت) حــق4
 پاسخ است.3گزينه

( در گزينه مي3ي بهي خدا توقّع شكر ندارند. اما در سه گزينه گويد: آزادمردان به خاطر بخشش، از بنده ) شاعر و عبارت روي سؤال ي ديگر
م مياين  كند. طلب اشاره شده است كه شكر نعمت، نعمت را افزون

و زبان كه برآيد� ي شكرش به درآيد؟ كز عهده از دست
 ناتواني انسان در شكرگزاري بايسته مقابل خداوند

 كه شكر يكي از هزار كرد فصل خداي را كه توان شمار كرد يا كيست آن
 زمرّدين بگسترد فراش باد صبا را گفته تا فرش�

و سبزهفرش زمرّ  دين: چمن
 اند خيمه بيرون بر، كه فراشانِ باد فرشِ ديبا در چمن گسترده

 درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق دربرگرفته�
 ابر آب داد بيخ درختان تشنه را شاخ برهنه پيرهن نوبهار كرد

 بيخ: پايين، ريشه
 با مفهوم كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» رختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق دربرگرفتهد«-2

 يا بر فـراز سرو شكفته است ياسمن ) يـارب گل است عـارض زيبات يا سمن1
به ) چشم تو آهويي است كه هنگام تركتاز2  هاش تاختن سوي كشور جان باشد
مي3 ز رخت گل حكايتي)  زر كـرد در دهن باد صبـاش خـرده گفت بـا صبـا
مي4  زلفت كه زير خم او هست صد شكن رسد ) كـي با شكست حـال دل زار
 پاسخ است.3گزينه

گل خرده و و طراوت درختان (در هر دو به سرسبزي ها اشارهي زر در دهن گل كردن مفهومي مشابه قباي سبز ورق بر درختان پوشاندن است.
 شده است.) 

 فه روزي به خطاي منكر نبردوظي�
و مقرري انسان  كند. ها قطع نمي ها را به خاطر گناهان زشتآن خداوند جيره

و ترسا وظيفه اي كريمي كه از خزانه  خور داريي غيب گبر
مي گبر: زرتشتي در معني كافر نيز به  ترسا: نصراني، مسيحي رود. كار

و پست  به عصيان در رزق بر كس نبست وليكن خداوند باال
 رزق: روزي عصيان: گناه خاطر به: به

 اي در كار كرد گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود بر در شاهي گدايي نكته
 اشاره به رزاق بودن خدا

 چنان پهن خوان كرم گستَرَد كه سيمرغ در قاف روزي خورد
م (درس باغ عشق) هم آمده است.13فهوم در درس اين  از سال دوم
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؟شود نمي، از كدام گزينه دريافت»ي روزي به خطاي منكر نبرد وظيفه«مفهوم عبارت-3
 هاي تو ما را كرد گستاخ ) كرم2 ) زبانم را ثناي خود در آموز1

 خـوراني روزي ) روزبـرآرنده4ي تقصير مـا ) عذرپذيرنده3
 پاسخ است.1 گزينه

آن«مفهوم متن سؤال چنين است »كند. ها، قطع نمي روزي مقرّر بندگان را به خاطر خطاكار بودن
 ها: بررسي ساير گزينه

مي : اين2ي گزينه  دهد ممكن است باعث گستاخي ما شود. كه خدا روزي گناهكاران را هم
مي3ي گزينه (گناهان زشت) ما  بندد.و در روزي را به روي ما نميگذرد : از خطاهاي منكر
مي4ي گزينه  رساند. : خداوند روزي همه را

؟نداردكدام بيت با متن زير ارتباط معنايي-4
بي« بي باران رحمت و خوان نعمت و وظيفه جا كشيده، پرده دريغش همه حسابش همه را رسيده يي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد

»منكر نبرد.خوران به خطاي روزي
و در شوره ) باران كه در لطافت طبعش خالف نيست1 خس در بـاغ الله رويـد  زار
و پـسـت2  به عصيــان در رزق بـر كـس نبست ) وليــكـن خـداونـد بــاال
 برين خوان يغما چه دشمن چه دوستي عـام اوســت سفـره زميـن) اديـم3
و پـرده پـوشـد به حـلـم ) دو كــونش يـكي قطـره از بحـر علم4  گنـه بيند
 پاسخ است.1گزينه

( هر كدام از گزينه (2هاي ،(3) و  ) با بخشي از عبارت متن سؤال ارتباط معنايي دارند.4)
ي روزي به خطاي منكر نبرد. : به عصيان در رزق بر كس نبست= وظيفه2ي گزينه
بي : بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست=3ي گزينه  جا كشيده دريغش همه خوان نعمت

 فرمايد: در جايي ديگر سعدي مي
و ترسا وظيفه اي كريمي كه از خزانه« »خور داريي غيب گبر
كه محرومدوستان را كجـا كني« »با دشمنـان نظر داري تو

و پرده پوشد به حلم= پرده4ي گزينه  بندگان به گناه فاحش ندرد.ي ناموس : گنه بيند
و وظيفه پرده«عبارت-5  با كدام بيت متناسب است؟»ي روزي به خطاي منكر نبردي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد

اگفته لـطفش ) بر احـوال نـابوده علـمش بصيـر1  خبيـربـه اسـرار ـن
و پسـت2 ن ) وليـكـن خداونـد بـاال  بستبه عصيـان در رزق بـر كس
 به هر در كه شد هيچ عـزّت نيـافت ) عزيزي كه هر كز درش سربتافت3
و پنهان به نزدش يكي است ) بر او علم يك ذره پوشيده نيست4  كه پيدا
 پاسخ است.2گزينه
و فلك در كارند� و خورشيد و مه و باد و به غفلت نخوري ابر  تا تو ناني به كف آري

و فر  مان بردار شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبريهمه از بهر تو سرگشته
و مـن خـامـوش گفتـم ايـن شــرط آدميـت نيـست مـرغ تسبيح  گـوي

 بيند. اي مشغول مناجات، عدم مناجات خود را شرط انسانيت نمي سعدي با ديدن پرنده
 مفهوم بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟-6

و من خاموش گفتم اين شرط آدميت نيست مرغ تسبيح« »گوي
و فرمانبردار1  شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري ) همه از بهتر تو سرگشته
و لطـف خـداوندگـار2 و او شـرمسار ) كـــرم بيـن  گنه بنـده كـرده است
ز پروانه بياموز3 جا ) اي مرغ سحر! عشق و آواز نيـامدكان سوخته را ن شد
ز كـشـتـگــان آواز ) عــاشقـان كشتگــان معشـوقند4  بــرنيــايــد
 پاسخ است.1گزينه

مي وقتي پرنده-با بينش منحصر به فرد خود-در بيت روي سؤال سعدي مي اي را مشغول مناجات گويد درست نيست انسان از مناجات بيند
( خدا غافل باشد. در گزينه ني1ي مي) داند كه به امر او در خدمت انسان هستند پس، از انسانز سعدي عناصر هستي را فرمانبرداران خدا

به مي  خاطر شكر اين نعمت فرمانبردار خدا باشد، در هر دو شاعر با ديدن طبيعت به مناجات با خدا ترغيب شده است. خواهد
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 از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟چه باك چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان�

آن«كه فرمود:6اشاره دارد به حديث پيامبر مي مثال اهل بيت من مثل كشتي نوح است هر كس به و هر كس نه، ها تمسك جويد نجات يابد

»شود. غرق مي

ك، امت با داشتن پشتيبان معنوي مثل تو غمي ندارند همان6اي پيامبر  اند باكي از طوفان ندارند. شتي نوح نشستهطور كه كساني كه در

مي انسان با داشتن يك پشتيبان محكم معنوي آسوده  شود. خاطر

و انديشه مكن هر كه با نوح نشيند چه غم از طوفانش  دست در دامن مردان زن

 دست در دامن زدن: متوسل شدن، كمك خواستن
ز طوفان غم مخور اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند  چون تو را نوح است كشتيبان

 زمن: زمان، روزگار
»حافظ از دست مده دولت اين كشتي نوح ورنـه طـوفان حـوادث ببرَد بنيـادت«

ز طوفان دارد؟« »دل عاشق چه غم از شورش دوران دارد؟ كشتي نوح چه انديشه

و نگهبـانش تـو چه بــاك آيـد« گهــدار »بــاشيز كـس آن را كـه او را ـن

حق� عال-هرگه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه و بردارد، ايزد تعالي در او نظر نكند. بازش-جلّ

و زاري بخوان حقبخواند، باز اعراض كند. بار ديگرش به تضرع و تعالي-د. سبحانه -لَه و لَيس من عبدي تتَحييكتي قد اسفرمايد: يا مالئ

و زاري بنده همي شرم دارم.  و اميدش برآوردم كه از بسياري دعا فَقَد غفرت له. دعوتش اجابت كردم  غيري

و لطف خداوندگار� و او شرمسار كرم بين  گنه بنده كرده است

 انابت: توبهختپريشان روزگار: بدب

ز تقصير خويش عذر به درگاه خداي آورد  بنده همان به كه

 عذر: توبه تقصير: گناه

 كنان را به دعوت مجيب فروماندگان را به رحمت قريب تضرع

حق«مفهوم-7 عال- دست انابت به اميد اجابت به درگاه و  است؟ در كدام گزينه آمده» برداشتن-جلّ

و خوانده1 و گــداز آفريده ايم خط سرنوشت خويش ) شمعيم  اند مــا را بــراي سوز

ز كــشتـــگــان آواز ) عــاشقـان كشتــگــان معشــوقنـد2  بــرنيــايــد

ز تقصيــر خــويش3  عـــذر بــه درگـــاه خـــداي آورد ) بنده همـان بـه كه

بي4 سخ كمالي) بي پستهن پيـدا شودهاي انسـان از  مغز چون لب واكند رسوا شودي

 پاسخ است.3گزينه

و طلب مغفرت هستند.  انابت به معني توبه است، دست انابت به درگاه حق برداشتن يا عذر به درگاه خدا آوردن هر دو در معني توبه

من عبدىيا مالئكتـ«مفهوم حديث-8 غيرىقَد استحييت لَه لَيس غَفَرت لهفَىو  در كدام گزينه آمده است؟» قد

 كه جـز ما پنـاهي دگر نيستش ) قبول است اگرچه هنر نيستش1

 نهد شـاخ پرميـوه سر بر زمين ) تــواضع كند هوشمند گـزين2

 نيـايد به گـوش دل از غيب راز ) ترا تا دهن باشد از حـرص باز3

 زنم خيمه پهلوي دوستقيامت ) اگر ميرم امروز در كوي دوست4

 پاسخ است.1گزينه

و او جز من پناهي ندارد؛ پس آمرزيدمش اي فرشتگانم، من از بنده«معني عبارت روي سؤال اين است: در»ي خود شرم دارم همين مفهوم

( گزينه مي1ي  شود. ) نيز ديده

ب«معناي عبارت-9 و تو را شرم، كرم  در كدام گزينه آمده است؟»ودزهي خداوند پاك كه بنده گناه كند

ز تقصيـر خــويش1  عــذر به درگـــاه خــــداي آورد ) بنده همـان به كه

ز يزدان رسد ولي2 و عذاب هر دو ي عذاب الشك حديث لطف به از قصه ) لطف

و لـطـف خداوندگــار3 و او شرمسـار ) كــرم بيــن  گنه بنده كــرده است

 تو كــه با دشمن ايــن نظــر داري كنــي محـروم ) دوستــان را كجــا4

 پاسخ است.3گزينه

و گزينه ( در روي سؤال مي1ي و زاري او شرمسار و كرم پروردگار سخن گفته شده است كه با وجود جرم از طرف بنده از تضرع  گردد. ) از لطف
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كه عاكفان كعبه� ع«ي جاللش به تقصير عبادت معترف »بادتكما عبدناك حق
(معتكفان) سراپرده گوشه مي نشينان و بندگي اعتراف و عظمت خداوند به كوتاهي در عبادت كهي شكوه آن«كنند چنان كه شايسته بود تو را

»ستايش نكرديم.
و بندگي است.  انسان ناتوان در عبادت

ز تقصير خويش عذر به درگـاه خداي آورد  بنده همان به كه
س به خــداونديشــزاوار ورنــه  جاي آورد كس نتواند كه

 مـا نتـوانيم حق حمـد تو گفتن با همه كرّوبيـان عـالم باال
 كروبيان: فرشتگان

چ گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كنم هديه«مفهوم عبارت- 11 نان مست كردي اصحاب را، چون پرسيدم، بوي گلم
 تر است؟ به مفهوم كدام عبارت نزديك» كه دامنم از دست برفت

 ) تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته.1
ي تاكي به قدرت او شهد فايق شده. ) عصاره2
عرفناك حقّ معرفتك. ) واصفان حليه3 ي جمالش به تخير منسوب كه: ما
 معترف كه: ما عبدناك حقّ عبادتك.ي جاللش به تقصير عبادت ) عاكفان كعبه4
 پاسخ است.3گزينه

بي در عبارت روي سؤال سعدي با مشاهده و از خود ميي جمال الهي متحير ( شود. همين مفهوم در گزينه خود مي3ي  شود. ) نيز ديده
ز پروانه بياموز� و آواز نيامد اي مرغ سحر عشق  كان سوخته را جان شد

و پرمدمرغ سحر در اين و پاكباز است. بيت نماد عاشق خام و پروانه نماد عاشق حقيقي  عا
بي سعدي مي و  خبر از عالم عشق، عشق را از عاشق حقيقي بياموز چراكه او در عشق جان داد اما شكايتي نكرد. گويد: اي عاشق خام

د و  ودي نياورمپروانه نيستم كه به يك شعله جان دهم شمعم كه جان گدازم
و بي و شمع نماد عاشق حقيقي است! حاال در اين بيت پروانه نماد عاشق خام  خبر از عشق حقيقي

بي شمع اين مسأله را بر همه كس روشن كرد كه توان تا به سحر گريه  شيون كردي
ز پـروا وآمـوزي عشق است هـرگــز نشنيدم ز ـن  نـه صــدايينـاليدن بـلبـل

ز درون خـويش آگــاه نكـرد خـرّم دل آن  كــه از ستــم آه نـكــرد كـس را
 بيت زير با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟- 12

و آواز نيامد« ز پروانه بياموز كان سوخته را جان شد »اي مرغ سحر عشق
جـ1 و دودي نيـاورم ان دهم) پـروانه نيستم كه به يك شعلـه  شمعم كه جـان گـدازم
و رفتــه2 ارهــا چه گــل انــد ) به خـون خـود آغـشتــه  هاي رنـگيـن به جـوـب
ز كـشـتـگــان آواز انـــد ) عـاشقــان كـشتـگــان معشوق3  بــــرنيــايــد
مي4 و راست ) هر نفس آواز عشق مي رسد از چپ تم ما به فلك  اشا كه راست؟رويم عزم
 پاسخ است.3و1گزينه

و شكايتي نمي در روي سؤال ذكر شده است كه پروانه مي  كند. سوزد اما گله
( در گزينه «1ي و دودي نياورم) (و در گزينه» جان گدازم «3ي ز كشتگان آواز)  مفهومي مشابه با بيت روي سؤال دارند.» برنيايد

بي�  كان را كه خبر شد خبري باز نيامددخبرانن اين مدعيان در طلبش
و شناخت خدا رسيده كساني كه ادعا مي بي كنند به عشق ني اند ؛ عارف ايد خواندهنامه هم در اين مورد خبر هستند، اگر يادتان باشد در درس

و گوشي ديگر الزم است پس بيهوده، سخن نمي مي  گويد: داند كه براي درك اين عوالم چشم
 كند. ار خدا واقف شود آن را بازگو نميكسي كه به اسر

ي عشق كه هر كه گوش بر آن كرد از زبان افتاد چه قصه بود ندانم دال فسانه
 از زبان افتادن: سكوت كردن

ز من آوار تا خبر دارم از او بي  كه منم نيايدخبر از خويشتنم با وجودش
جـ نهـاني صحبت جــان مهري است محكم بر دهانانها به ها ها عجب

و پـوشيـده عـارفـان كز جـام حـق نوشيده  انــد اند رازهـا دانستـه
 هوشي نيست. محرم اين هوش جز بي

و گـر سـالكي محـرم راز گــشت ببندنـد بـر وي در بــازگـشـت
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م گزينه ارتباط دارد؟مفهوم بيت زير با كدا-14

بي« »خبرانند آن را كه خبر شد خبري باز نيامد اين مدعيان در طلبش

ز مــن پــرسد1 بي بـي ) گـر كسي وصــف او  نشـان چه گـويــد بـاز؟ دل از

 گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش ) تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي2

 آن ظلمت شب آب حياتم دادند اندرو از غصه نجـاتم دادند) دوش وقت سحر3

و دهــانـش دوختند ) هـر كــه را اســرار حــق آموختند4  مهــر كــردند

 پاسخ است.4گزينه

( كند همين مفهوم در گزينه فرمايد كسي كه به اسرار خدا واقف شود آن را فاش نمي در روي سؤال سعدي مي مي4ي  ود.ش ) نيز ديده

ي مشكوك: رد گزينه

( در گزينه مي1ي و ماوراي فكرت بودن پروردگار از توصيف او ابزار ناتواني مي كند نه اين ) سعدي به خاطر عظمت  خواهد رازپوشي كند. كه

 از بيت ............... تناسب دارد. غيربهي ابيات، بيت زير با همه-16

دو1  تر از جان ماست حيف نباشد كه دوست دوستست) گر برود جان ما در طلب وصل

و دهــانــش دوختنــد ) هـر كه را اســرار حــق آموختند2 مهــر كــردنــد

ز نـوآموزي عشق است3 ز پــروانه صــدايي ) ناليدن بلبل  هـــرگـــز نشنيديم

دكـــه داروي بيــهــوشيــش دردهنـــ ) كسي را در اين بــزم سـاغر دهند4

 پاسخ است.1گزينه

و گزينه ( در بيت روي سؤال (2هاي ،(3) و  كند. ) به اين مفهوم اشاره شده است كه عارفي كه از اسرار حق آگاه شود آن را فاش نمي4)

 افالك حريم بارگاهت جبريل مقيم آستانت�

و آسمان  ها حريم بارگاه تو هستند. جبرئيل افتخار اقامت در آستان تو را دارد

و هستي و برتري او نسبت به مالئك  عظمت پيامبر، معراج او

و جاه از ملك برگذشت  شبي برنشست از فلك برگذشت به تمكين

و توانايي  تمكين: احترام

 چنان گــرم در تيه قـربت براند كه در سدره جبريل از او بـازماند

 سدره: نام درختي در بهشت جا نزديكي به خدا قربت: نزديكي، در اين تيه: بيابان

مي اشاره به اين مطلب دارد كه در معراج، جبرئيل از يك حد بيش  گويد: تر نتوانست با پيامبر باال برود، سعدي در اين مورد

خُ رامـالح دو گفت ساالر بيتـب  رام«كه اي حامل وحي برتر

ب بگفتـا فـراتر مجـالم نمـاند  ـالم نمـاندبماندم كه نيروي

تجر يك سـر مو فـراتر پرمـاگ  لي بسـوزد پـرمـفــروغ

ي عدد اي برترين مقام مالئك بر آسمان با منصب تو زيرترين پايه

و ناچيز است. (مقصود پيامبر) برترين مقام فرشتگان در مقايسه با جايگاه تو بسيار حقير  اي كسي كه

ك و تبجيـل  بوس قـدر تو جبـريل كرد رد زمينخدايت ثنـا گفت

 تبجيل: بزرگ داشتن، بزرگ شمردن ثنا: ستايش

و هفتم ششم،پنجم درس

اواند كه، قاضي بست آورده و هنر نويسندگي ، بيهقي

 مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان اميدوار بود آدمي به خير كسان�

ج  هان ور نداني گشت گُل باري مشو خار كسيبر مشام خلق، گُل شو در گلستان

اري چو عســل نمي زنبــور درشــت بـي  دهي نيش مــزن مـروت را گـوي ـب

 تــو كـه نـوشم نئي نيشــم چـرايي تــو كـه يــارم نئــي پيشـم چـرايي

 دهي، به دلـم نيشتر مــزن نــوشم نمي نهي به جـراحت، نمك مپاش مرهم نمي
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و گفت«ي آخر عبارت دو جمله-1 و بخنديد و بشنيد مي جامه«گفت:» اي حكيم: از من چيزي بخواه.«امير از دور بديد خواهم اگر انعامي خود
بهي گزينه با همه» فرمايي. ي ................ متناسب است. جز گزينه ها

 مـرحمت فـرموده مـا را مـس كنيد ايم پشيمـان گشتهتنگش) از طـال1
 مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان ) اميدوار بود آدمـي به خيـر كسان2
 وين دست عنـايت از سـر من بردار ) داني چه كني؟ مـرا به من باز گذار3
 كه تـا بـاشم، مـرا سلطـان تو باشي ) بده فرمان به هر موجب كه خواهي4
 پاسخ است.4گزينه

و سه گزينه ميي اول گوينده، چون از مخاطب زيان در عبارت روي سؤال و نعمت ندارم همين ديده است كه مرا آزار گويد از تو توقّع لطف
 ندهي خوب است. 

آن� و وبال اين به چه كار آيد؟ چون به و زر و اندك است قانعم  چه دارم
من«فرمايد: حضرت علي مي و ذَلَّ من طَمععزَّ »قَنَع

[مقصود سكه هايي است كه سلطان مسعود براي قاضي بست فرستاده است] معني عبارت: چون به اين دارايي اندكم قانعم زير بار گناه اين
 روم. نمي

و آزادگي است.  قناعت
و به هيچ زيادت حاجت آن و كفايت است ن چه دارم از اندك مايه حطام دنيا حالل است  يستم. مند

بيي گياه، در اين حطام: خرده  ارزش دنيا. جا مال
 با كمال احتياج از خلق استغنا خوش است با دهان تشنه مردن بر لب دريا خوش است

بي استغنا: بي  نيازي بودن نيازي، توانگري خواستن، خواستار
ز جــهــان جـــوي نـداريم هـم ســـر  بــه جـهــان فـرو نياريم گــرچــه

 بگــذار تا به چــاه مــذلّــت فرو رود فرو نبردكـس كه سر به جيب قنــاعت آن
مي و قنــاعت ـن  بـريم با پـادشه بگــوي كه روزي مقــدر است مـا آبــروي فقــر

و جام من از مال مي تهي است با آن  ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشت كه جيب
و جامه ي دلــق كه بــار محنت خود به كه بـار منّت خلق به نان خشك قنـاعت كنيم

 دلق: لباس پشمينه كه درويشان پوشند.
و معـركه را هر جـا كه عـرضه كرد قناعت متـاع خويش بـازار حـرص  شكسـتي آز

 آز: طمع
 در هـر دلي كه عـزّ قنــاعت نهــاد پــاي از هر چه بود حرصو طمع را ببست دست

 عزّ: عزّت
و تملّق گفتـه نـاكـسمـدح كـس و منصـب واال گـذاشته ـن  ايـم ايــم چون از مقـام

اهللا� لخَلق ال تَبديل
 كند. خلقت خدا تغيير نمي

ت و ذات قابل  غيير نيست. اصل
 گـانه بشوي كـه چــو تــر شد پليدتـر باشد سـگ به دريــاي هفت

 خـر عيسـي گـرش بـه مكـه بـرند چــون بيــايد هنـوز خــر باشد
 گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد با طينت اصلي چه كند بدگهر افتاد

 تي كـه نشست نـرهد جـز به وقت مـرگ از دستخــوي بـد در طبيع
 هيـچ صيقــل نــكو نـدانـد كـرد آهنــي را كــه بــدگهــر باشد

و زعارتي در طبع وي مؤكّد شده بوسهل مردي امام«عبارت-2 و اديب بود اما شرارت و فاضل و محتشم اهللا-زاده ال تبديل لخلق با-و آنو
؟نداردبا مفهوم كدام گزينه تناسب» سوزي نداشت. شرارت دل

 درو تخم عمل ضـايع مگـردان ) زمين شـوره سنبـل بـرنيارد1
شد ) سگ اصحاب كهف روزي چند2 و مردم  پي نيكـان گـرفت
 گـرچـه با آدمـي بـزرگ شود زاده گـرگ شود ) عاقبت گرگ3
 بر آن است وقت جان دادنهم ) هر كه بـدخـو بود گـه زادن4
 پاسخ است.2گزينه

و خلقت خدا تغيير نمي در متن سؤال بيهقي مي و بدخويي در ذات بوسهل زوزني بود و ذات قابل تغيير نيست. گويد شرارت  كند يعني اصل
( اين مفهوم تنها در گزينه اس ) ديده نمي2ي ت. شود چرا كه در اين گزينه تغيير در ذات صورت گرفته
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 اند كه ...* وقت سحر آورده

 گرچه رامش به فرّ دولت اوست پادشه پاسبان درويش است�
و عظمت اوست. و آسايش مردم در گرو شكوه و مراقب مردم فرودست است اگرچه آرامش  شاه نگهبان

 دار برو پاس درويش محتاج دار كه شاه از رعيت بود تاج
ن� مي عمتت هست به دستدرياب كنون كه و ملك  رود دست به دست كاين دولت

و ثروت در جهت خدمت به خلق استفاده كرد چون هر دو ناپايدار است.  بايد از قدرت
ز آن بيش و غنيمت شمار عمر  تر كه بانگ برآيد فالن نماند خيري كن اي فالن

پ اي كه دستـت مـي  يش از آن كــز تو نيـايد هيچ كـاررسـد كـاري بكـن
 بيت ............... تناسب معنايي دارد.جزبهي ابيات بيت زير با همه-1

مي« و ملك »رود دست به دست درياب كنون كه نعمتت هست به دست كاين دولت
به ) به نوبتند ملـوك انـدر اين سپنـج سـراي1  عدل گراي كنون كه نوبت توست اي ملك
و افسون2 به ) ده روزه مهر گردون افسانه است  جـاي يـاران فرصت شمـار يــارا نيكـي
 پــاي ديــوار ملــك خــويـش بكنــد ) پـادشـاهي كــه طــرح ظلـم افـكنـد3
و غنيمت شمار عمر4  تر كـه بــانـگ بـرآيد فالن نماند زان پيش ) خيـري كن اي فـالن
 است. پاسخ3گزينه

و گزينه ( در بيت روي سؤال (1هاي ،(2) و  ) آمده است كه براي نيكي كردن بايد فرصت را مغتنم شمرد چرا كه عمر انسان جاودانه نيست.4)
و آينه� آني وصف جمال بعد ازاين روي من ي ذاتم دادند جا خبر از جلوه كه در

ا حافظ مي آن لهي در آن پديدار است برنميگويد بعد از اين روي از اين آينه كه جمال جا تجلّي جمال الهي را ديدم. خوب به نظر دارم چرا كه در
» من عرف نفسه فقد عرف ربه«كند. در حديث نبوي داريم: شما مقصود از اين آينه چيست؟ اين قلب عارف است كه خداوند در آن تجلّي مي

مي يعني هر كس خودش را بشناسد بي  شناسد. گمان خدا را
 فرمايد: موالنا در مورد تجلّي خدا در قلب مي

 پرشعاع نور خورشيد خداست آينه كز زنگ آاليش جداست
كنـرو تو زنگ كن ار از رخ او پاك  بعد از آن آن نور را ادراك

 ست. راه شناخت خدا در خودشناسي
تبهـر آن پيغمبر اين را شـرح سـاخت هركه خود بشناخت يزدان را شناخ

ه درگــاه پيــوسته آگــاه وزان ذات خودهمــه از ـرده تا ـب بـ  جــا راه
ز آيينه به صيقــل بـزداييد معشوقخواهيد كه ببينيد رخ اندر رخ  زنگـار

ماي ما از فـروغ عشق شد جلـوه آينـه گشت سينه  گاه صـورت معني نهان
آن� و ثباتم دادندي اين دولت داد روز به من مژده هاتف و جفا صبر  كه بدان جور

 هاتف: سروش غيبي
و خوشبختي را نتيجه مي حافظ اين دولت و ثبات خويش  يعني صبر كليد گشايش است.» الصبر مفتاح الفرج«داندي صبر

و كـام هز  برآيد سالهار گرت چون نوح نبي صبر هست در غم طوفان بال بگردد
 چو صبـر آدم نـديد صــد هـــزاران كيـميــا حــق آفـريد كيـميايي هم

و ظفــر دوستــان قــديــم ت ظفــر آيد صبــر  انـد بر اثـر صبــر نوـب
 گــويند سنــگ لعــل شود در مقام صبر آري شود وليك به خون جگر شود

 : جواهرلعل
ي احزان كردم كه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواخت اجر صبريست كه در كلبه اين

 شود صبــر دارويي است از بهـر عالج دردها عـاقبت با اين دوا مقصود حاصل مي
راگـ سـار نوش سازد بوسه ها كه آخـر روزگار چشمه كـامي صبر كن بر تلخ  اه نيش

 كــارهــا از صبــر آيــد نـي شتـاب صبــر كـــن اهللا اعـلـم بـالصــواب
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و انفاس سحرخيزان بود� ز بند غم ايام نجاتم دادند همت حافظ  كه
و رستگاري دو شرط الزم است.  عارفان پاكهمت-2 شخصي همت-1براي نجات يافتن از غم دوران

و تأملت هم تذكّر:  برانگيزي دارد. در لغت به معني تالشو اراده است اما در عرفان معني عميق
و چه براي ديگري. و طلب رسيدن به خداست چه براي خود  همت، كمال خواستن

غمهمت فرمايد در اين بيت حافظ مي (دعاي خيرشان) سبب شد از اسارت در و انفاس سحرخيزان بر من همهاي سطحي روزگار
ز دو عــالــم طلبيـدنـد  همت طلب از بـاطـن پيـران سحرخيز زيـرا كه يكي را
 همت از پير مغان خواه كه از خود برهي جز بدين بدرقه مشكل شود اين مرحله طي

 روز وداع ياران

 بارانتا بر شتر نبندد محمل به روز با ساربان بگوييد احوال آب چشمم�
مي سعدي با مبالغه مي اي شاعرانه [كه يار مرا با كاروان خود مي گويد به سارباني كنم تا در اين روز باراني برد] بگوييد كه من چگونه گريه

ي سفر نشود. هاي سعدي است) آماده(مقصود از باران، گريه
 نـاقه در گـل نشينـدام به دنبـال محمـل چنـان زار گـريم كـه از گـريـه

 ناقه: شتر
و مصون از نزول باران بـاش سپهر ديده ز من گريز  ام از دود آه ابـري گشت

[كه مثل بارش شديد باران است] در امان بماني آه همانند دودي جلوي چشمم را گرفت از من فاصله بگير تا از گريه  هاي من
و بار مبن د كه در اين مرحله بيچاره اسيري چندندساربان، رخت منه بر شتر

شب�  داران از بس كه دير ماندي چو شام روزه نشينان جانم به طاقت آمد اي صبح
بيسعدي با تشبيه مركّ مي بي مي نظير از دير شدن روز در شب طوالني فراق گاليه و  گويد: كند

ب گذرد همان شب دوري از معشوق سخت مي مي راي روزهطور كه روز مي دار سخت (زمان اذان دير  رسد). گذرد
 دل چـه شـب دراز باشد تـو بيــا كـز اول شب در صبح بـاز باشد شب عـاشقان بــي

 شب فـراق كه دانـد كـه تـا سحر چندست؟ مگر كسي كه به زندان عشق در بند است
و نكردند مؤذنــان ثــوابيبه چه دير ماندي اي صبح! كه جان  من برآمد بـزه كـردي

 بزه: گناه
 اندوه دل نگفتم الّا يك از هزاران چندين كه برشمردم از ماجراي عشقت�

ز بيانش به صد رساله برآيد كه شمه استحكايت شب هجرات نه آن حكايت حالي  اي
ب  يـــان ور نـه هم افهــام ســوزد هـم زبانمـجملــش گفتـــم نـكــردم زان

 مجمل: خالصه
 چـه در مـدت هجــر تو كشيــده هيهات در يكي نامه محال است كه تحرير كنم آن

 دهمدرس
من ترانه ي

مي زمان كه بخشنده بود، موهبت� مي هاي خويش را تباه ردپژم سازد/ آري، زمان فرّه جواني
مي زمان نعمت ه بود از بين مي هايي را كه به انسان بخشيد  كند. برد / آري زمان شكوه جواني را پژمرده

مي بر ابروان زيبا شيارهاي موازي درمي و گوهرهاي نادر طبيعت را در كام /  كشد افكند
مي بر ابروان زيبا شيارهاي موازي مي (انسان پير  شود). افكند

ا« ميپيام عبارت اين مي ست كه روزگار هرچه را كه به انسان »هاي دنيا شد.ي نعمت گيرد. پس نبايد فريفته بخشد دوباره پس
و واليت او را به هيچ و جاه و نعمت و فريفتگار بندد  چيز شمرد. احمق كسي باشد كه دل در اين گيتي غدار

و فريبكار عالقه كسي احمق است كه به اين دنياي بي و حكومت اين دنيا را حتي كمي باارزش بداند. مند گردد وفا و مقام و نعمت
 وفا غدار: بسيار بي
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و زشت بازستاند.  احمق مردا كه دل در اين جهان بندد كه نعمتي بدهد
آن ذره  چه داد از من گرفت دير دانستم كه گيتي رهزن است ذره

بي شايد هيچ بهوفايي دنيا مثل سعدي كس در باب  طور مثال: سخن نگفته باشد
و منـزل به ديگري پرداخت  هر كه آمد عمـارتي نو ساخت رفت

 سـر نَبرد كسي چنان هوسي وين عمـارت بـه وان دگر پخت هم
 مـدار دوستـي را نـشـايد ايـن غـدار دوستيــار ناپـايدار

 به ديگري پرداخت: براي ديگري گذاشت عمارت: بنا، ساختمان
 سر بردن: به پايان بردن، هميشه داشتنبه هوس پختن: آرزو در سر داشتن

بي جا استعاره از دنيا يار ناپايدار: در اين  وفا غدار:
 از گزند داس دروگر مرگ هيچ روينده را زنهار نيست�

 چشند كل نفس ذائقة الموت: همه طعم مرگ را مي
 جهــان شما نيز بگذرد هم رونق زمـان شما نيز بگذرد هم مـرگ بر

و دهان شما نيز بگذرد و عام بر حلق  آب اجل كه هست گلوگير خاص
(همه) را گرفتار مي و خاص  كند. اجل عام

 حكم اوست هم بر پيادگان شما نيز بگذرد بقا ماتپيل فنـا كه شاه
ك ميمرگي  برد شما را هم از بين خواهد برد.ه زندگي را از بين

و قدرت شاهان را به سرباز بازي شطرنج تشبيه كرده است.« و سربازان »شاعر در تخيل خود مرگ را به فيل، زندگي را به شاه
 ............. متناسب است...جزبهي ابيات با همه» از گزند داسِ دروگر وقت هيچ روينده را زنهار نيست«ي مفهوم جمله-1

 چيـز در نهــايت، نهــايت همه چيز ) در بـدايـت، بـدايـت همه1
مي داده ) ليكـن آن كس كه زندگاني داد2  خــواهدي خـويش بـاز
 مــرگ را كُنـد كي شود دنـدان ) زين ترش بودنت در اين زندان3
رفت4  خوابش آمد خفت چون كه هنگام ) هـر كسي راه خوابگـاهي
 پاسخ است.1گزينه

( ماند، همين مفهوم در گزينه كس از مرگ در امان نمي پيام متن سؤال از شكسپير اين است كه هيچ (2هاي ،(3) و مي4)  شود. ) نيز ديده
 در قرآن كريم آمده است: كل نفس ذائقة الموت

 يازدهمدرس
 چشم به راه

مي� آس دهم از اين شفايت ميرو كه مي رسانم. دوستت دارم از اين يبت  كنم. رو كه مكافاتت
و آن و امتحان به منزله در ادبيات عرفاني ما و سختي وي ترازو هستند، هر كه ايمانش بيشي دو كفه چه در احاديث آمده است ايمان تر سختي

 تر است. در احاديث داريم: امتحانش بيش
ب« و اصفيا هستندشديدترين مردم از نظر گرفتاري به هم» اليا پيامبران تر است، سپس باليي مردم سخت بالي انبيا از همه«چنين آمده است:و

و بعد هر كس به آن »تر است. ها شبيه صالحان
 به اعتقاد تاگور

و رنجي كه به انسان مي و آزمايش خداست. رسد نشانه سختي ي لطف
مي جام بال بيش تر است هر كه در اين بزم مقرّب  دهند ترش
(عاشقان) سيه  گليمان: بيچارگان
 خواهد كه بالي عشق را بر دل او قرار دهد شاعر از خدا مي

مي«سه مصراع:-1 مي گويد: / دوستت دارم / از اين خدا به انسان  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» كنم. رو كه مكافاتت
ـام1 ز بدعهـدي ايـ شد قصه هنوز ) بــاورم نيست ي غصه كه در دولت يار آخـر
مي جــام بــال بيش تر است ) هـر كه در ايـن بــزم مقــرّب2  دهنــد تــرش
دم به نــاز در كتم عدم3 بـ  حسن تو به دست خويش بيـدارم كرد ) مــن خفته
 اي برون آي، اي كوكب هدايت از گوشه ) در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود4
 پاسخ است.2گزينه

و گزينه ( در عبارت روي سؤال مي2ي و رنجي كه به انسان هر رسد نشانه ) اين اعتقاد بيان شده است كه سختي و و محبت خدا است ي لطف
مي تر باشد سخت كه نزد خدا محبوب  گيرد. تر مورد امتحان قرار
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مي ماه روشني� / و لكّه اش را / در سراسر آسمان / مي پراكند  دارد. هاي سياهش را براي خود نگه
 هاي ايثارگر است. ماه نماد انسان

و ايثار  فداكاري
 كردند معاش اهل مروت بدين نسق بوده است كه جان خود به مروت نثار مي
ز بهــر حيــات يكديگـر هالك خـويش همه اختيار مي  كردند به اتفــاق

مي روش، گونهنسق: شيوه، مي اختيار  كردند كردند: انتخاب
 مفهوم مقابل شعر زير، در كدام گزينه آمده است؟-2

مي ماه / روشني« / و لكّه اش را / در سراسر آسمان مي پراكند »دارد. هاي سياهش را براي خود نگه
مي1 مي گويد / دوستت دارم / از اين ) خدا به انسان  كنم. رو كه مكافاتت
مي)2 مي برند / سايه آنان كه فانوسشان را / بر پشت  افتد. هاشان پيش پايشان
مي3  آيد / كه خدا / هنوز / از انسان نوميد نيست. ) هر كودكي / با اين پيام / به دنيا
مي4 مي ) خدا به انسان مي دهم / از اين گويد / شفايت  رسانم. رو كه آسيبت
 پاسخ است.2گزينه

ميدر روي سؤ و هدايتشان را بر همه عرضه  كنند. ال تاگور از ايثارگراني كه لطف
( در گزينه مي ) در نقطه2ي و گمراهي (متضاد) از افراد بخيل ميي مقابل (نمي گويد كه فانوسشان را بر پشت اي به ديگران خواهند فايده برند
 برسانند).

 تذكر: مفهوم مقابل يعني مفهوم متضاد

همدوازددرس
 اميد ديدار* آفتاب وفا

 چو بينم دوست را يك روز ديدار چه باشد گر خورم صد سال تيمار�
 جا چهره، صورت ديدار: در اين تيمار: غم

 كند. عاشق غم دوري از يار را به اميد وصال تحمل مي
د  يــداراگــرچه تلــخ بـاشد فــرقــت يــار در او شيــريــن بــود اميــد

 فرقت: دوري، جدايي
 است گــر در غــم فــراق تو مرگم امان دهد فرقتيك ديدنم تــالفي صد سال

 رسد اميد دواست خوش است با غم هجران دوست سعدي را كه گرچه رنج به جان مي
قر بيت گزينهجزبههاي بيت بيت زير با همه-1  ابت معنايي دارد.ي ...............

»چه باشد گر خورم صد سال تيمار چو بينم دوست را يك روز ديدار«
 اگر بــاشد اميد بـاز ديدن ) خوش است اندوه تنهايي كشيدن1
 در او شيرين بود اميد ديدار ) اگرچه تلــخ باشد فـــرقت يار2
 وفــاييبي اگر با وي نباشد ) چه خوش روزي بود، روز جدايي3
 به چه ماند؟ به گلزار خزاني ) تــو را در دل درخت مهربــاني4
 پاسخ است.4گزينه

و سه گزينه مي مفهوم بيت روي سؤال ( توان تحمل كرد، اما در گزينهي اول اين است كه دوري از يار را با اميد به ديدار مجدد از4ي ) شاعر
و بي  گويد.ميوفايي معشوق سخن نامهرباني

 به چه ماند به سرو بوستاني مرا در دل درخت مهرباني�
و پايدار بودن است. و مقاوم  سرو بوستاني نماد آزادگي

و محبت خود را به سرو بوستاني تشبيه كرده است.  عاشق، عشق
و محبت عاشق پايدار است.  عشق

 پذيرم طبيبم از سر كه دوا نمي به خدا اگر بميرم كه دل از تو برنگيرم برو اي
 گردد گل هميشه بهـار است آشنــايي مـا هـا خــزان نمي بهــار دوستي

و جان نرود هرگز از ياد من آن سرو خرامان  نرودهرگزم نقش تو از لوح دل
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 به چه ماند به گلزار خزاني تو را در دل درخت مهرباني�

م بي  عشوق است. وفايي

و نپـايي من ندانستم از اول كه تو بي و وفايي عهد نابستن از آن به كه ببندي  مهر

و گفتم صنمــا عهد بجاي آر گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست دي مي  شد

 كه تا از من نبرّد جان شيرين نبرّم از تو اميد اي نگارين�

وقنگارين معش

 كنم تا بميرم. گويد از معشوق قطع اميد نمي عاشق مي

 دارد. اميد به وصال يار عاشق را زنده نگه مي

 مرا تا عشق صبـر از دل بـراندست بدين اميــد جــان مـن بمــاندست

آب باره در تاب كه اميـدت زنــد گـه نسـوزد جـان من يـك  گـه بــر او

 جا تسكين دادن، حيات بخشيدن آب زدن: در اين سوختن جان: از بين رفتن جان، مردن

 اميـدت يـك ســاعت نمـانم گــر اميــدم نمــانـد واي جـانم كـه بي

 وگرنه هر دمم از هجر توست بيم هالك داردميمرا اميـد وصـال تو زنـده

دم زنده مي ي هجران بودم دم اميد وصال ورنه دور از نظرت كشتهبه كرد مرا

مي اي صبح� مي فرستمت دم ببين كه كجا  فرستمت نزديك آفتاب وفا

مي اي هدهد صبا به سبا مي  فرستمت فرستمت بنگر كه از كجا به كجا

 سبا: سرزمين سبا صبا: باد صبا

مي بان رساناين سر به مهر نامه بدان مهر�  فرستمت كس را خبر مكن كه كجا

مهر نامه: نامه و موم شده، در اين سر به و مهر  جا رازهاي عاشقي سربسته

 اي جان حديث ما بر دلدار بازگو ليكن چنان مگو كه صبا را خبر شود

 درس سيزدهم
بي پروانه  اند كه ... پروا* سخن تازه* شراب روحاني* آوردهي

و دفتر خود باز كرد�  وصف او بر قدر فهم آغاز كرد بازگشت

آن سعدي از آن جا جا كه فهم اوست سخن گفت ورنه كمال تو وهم كي رسد

و بيـش نشاني داده گفتنـد از كـم ي خويش اند از ديـده از او هـرچ آن ـب

بي پروانه«با توجه به درس-1  كدام بيت با ابيات زير، تناسب معنايي دارد؟» پرواي

و او مغلوبشد« »پـرزنـان در پرتـو مطلـوب شد شمع غالب گشت

و مشتي راز گفت از وصـال شمـع شـرحي بازگفت« »بازگشت او نيز

او1 و من نشنود اندر سخنم ) صورت من همه او شد صفت من همه  الجرم كس من

و دفتــر خــود بــاز كرد2  وصـف او بـر قــدر فهـم آغــاز كرد ) بـازگشت

بي ) گرچه تفسيــر زبان روشنگــر است3  تــر است زبـان روشن ليـك عشق

 يـا من خبر نــدارم يا او نشـان ندارد كس نشاني زان دلستان نديدم ) با هيچ4

 پاسخ است.2گزينه

مي ابيات روي سؤال شرح پروانه (عارفي) است كه براي شناخت مطلوب مي اي و پس از بازگشت به شرح مختصري كه ديده بود پردازد. رود

( گزينه  ) نيز به همين مطلب اشاره دارد.2ي

مي تذكر: پيام ابيات اين است كه هر كه به اسرار خدا حقيقتاً واقف شود از خود بي مي خود و از زبان ب شود ه توصيف افتد. پس هر كه زبان

 خبر است. بگشايد بي

) (اين مدعيان ...)1يادآوري: به درس  ) از سال سوم نگاه كنيد



16

مي�  كوبان بر سر آتش نشست پاي شد مست مست ديگري برخاست

هم دست دركش كرد با آتش به هم  خويشتن گم كرد با او خوش به

 كش: آغوش كوبان: با شادماني پاي

بي انهدو بيت فوق شرح حال پرو (نماد عاشق راستين) است پروانهي بي پروا، و مي اي كه شادمانه و مطلوب خود باك بر سر آتش و با معشوق نشيند

 شود. يكي مي

و فنا در يار است.  شرط عاشقي گذشتن از خود

 گفت خــوبــان چــو پـرده برگيرند عـاشقان پيششـان چنين ميـرند

مي ار كردنپرده برگرفتن: آشك  ميرند ميرند:

و از دام جهان برخيزم مژده ي وصل تو كو كز سر جان برخيزم طاير قدسم

 قدس: پاكي، بهشت

 مفهوم بيت زير با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟-2

هم« »دست دركش كرد با آتش به هم خويشتن گم كرد با او خوش به

ر1 مي سيد اتّحـاد من بـا دوست) بدان مقـام  نشناسم كه اين منم يا دوست كه باز

ز حد گذشت جدايي ميان ما اي دوست2 اي)  دوستبيا بيا كه غــالم تـوام بيـا

ايد نه زندگـاني خويش3  اگر مراد تو قتل است وارهان اي دوست ) مرا رضاي تو ـب

و جاني نهاده بر كف دست4 كه ) دلي شكسته  بگير هان اي دوست گويم بگـو بيار

 پاسخ است.1گزينه

و با شعله در روي سؤال پروانه در آغوش آتش مي مي رود و يكي شدن با يار). گزينه هاي آتش يكي (گذشتن از خود ( شود هم1ي (

مي كننده بيان بيي همين مفهوم است. موالنا و تو جمع شويم. فرمايد: چه شود گر من وتو،  من

 عبارت زير در كدام بيت آمده است؟ مفهوم كلي�

مي منطق« و پس از عبور از هفت مرحله الطّير داستان پرندگاني است كه به قصد زيارت سيمرغ سرزمين خويش را ترك ي دشوار تنها كنند

آن» سي مرغ« مي از »رسند. ها به مقصد

ز عشــق كــاري چـنــد1 بـ ) شــود آســـان  ـس دشــواركه بــود نـــزد عـقــل

 مرا مگو كه چه نامي به هر لقب كه تو خواني ) مرا مپرس كه چوني، به هر صفت كه تو خواهي2

او3 و من نشنـود اندر سخنم ) صـورت من همه او شــد صفـت مـن همه  الجـرم كـس من

ي عشّاق آيـد مـرد آن نيست كه در حلـقه ) در عشق صـالحي نبـود جملـه فسـاد است4

 پاسخ است.3ه گزين

مي پرندگاني براي يافتن سيمرغ سفر مي (سي مرغ) به مقصد مي كنند تنها سي پرنده و متوجه شوند سيمرغ خودشان هستند. رسند

 الطّير عطّار چنين است:ي داستان در منطق خالصه

آن عـاقبت از صـد هزاران تـا، يكي  جــا انـدكي بيش نــرسيــدند

 تـا بــود سيمــرغ مــا را پـادشاه اين جـايگاه جملـه گفتند آمديم

و بــي بــي مـا همه سـرگشتگـان درگـهيم  رهيــمقــراران دالن

 از هـزاران، سـي بـه درگــاه آمديم مدتـي شد تـا در اين راه آمديم

 شك اين سي مرغ، آن سيمرغ بودبي چون نگه كردند آن سي مرغ زود

(و معشوق در گزينه مفهوم يكي شدن عاشق به3ي مي ) نيز و باطن) من همه غرق صورت آشكار آمده است: شاعر (ظاهر و صفت گويد صورت

(من به وحدت با يار رسيده و ديگر خبري از من نيست  ام= سي مرغ، سيمرغ شدند). در يار شده است

بي� و جان تا نگردي ز جانان يك زمان خبر از جسم  كي خبر يابي

(خدا) باخبر نميتا تعلّ (در راه حق از خود نگذري) از معشوق حقيقي (براي اين مفهوم به درس قات را كنار نگذاري  از سال دوم نيز نگاه كنيد.)13شوي.

و معشوق هيچ حايل نيست تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز  ميان عاشق

مي حجـاب چهره  خوشـا دمي كه از اين چهـره پرده برفكنم شود غبار تنمي جان

بي برخيزحجـاب راه تويي حافظ از ميان  حجاب رود خوشــا كسي كه در اين راه

ز من آواز نيــايد كه منــم تا خبـر دارم از او بي  خبـر از خويشتنم بـا وجـودش
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بي گزينهجزبههاي گزينه مفهوم همه-4 و و سراندازي و سرمستي و محرميت با محبوب، همراه با شوريدگي كهي ............... آشنايي ادعايي است
 شرط كمال سالك است.

آن1 همكه) بيبي شـد  از ميــان جمـلــه او دارد خبــر اثـر خبـر هم
ز پروانه بياموز2 و آواز نيا ) اي مرغ سحر! عشق مدكان سوخته را جان شد
بي3 و جـان ) تا نگـردي ز جــانان يك زمان خبر از جسم  كي خبـر يابي
 در فضـاي قصر جست از شمـع نورز دورريـقص) شد يكي پـروانه تـا4
 پاسخ است.4گزينه

مي1ي در گزينه بي : عطّار و جان [در مقابل معشوق] از جسم مي فرمايد كسي كه  كند. خبر شود اسرار عشق را درك

بي2ي در گزينه و و آواز نيامدن مصداق سرمستي، سراندازي  ادعايي است. : جان دادن

( : مفهوم گزينه3ي در گزينه  ) بار ديگر توسط عطّار نيشابوري تأكيد شده است.1ي

ر4ي در گزينه و مفهوم بيت اين است كه عاشقي در پي آگاهي يافتن از معشوق  فت. : پروانه نمادي از عاشق است

بي هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود� و اندازه شود وارهد از حد جهان  حد

را موالنا از محبوب خود مي و زندگي- خواهد كه اسرار عشق و همانند سخنان روزمرّ كه تازه و ماللبخش است و پوچ بر زبان-آور نيسته تكراري

و طراوت ببخشد، سخنا  دو جهان است. ني كه فراتر از حدآورد تا به دو جهان تازگي

آن مطـرب مهتـاب رو آن گو ما همگان محـرميم  چه بديدي بگـو چـه شنيدي ـب

 بيت زير با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟-6

و كهن شد حديث اسكندر سخن نو آر كه نو را حالوتي دگر است« »فسانه گشت

بي بگـو تا دو جهان تازه شود) هين، سخن تازه1 و اندازه شود وارهد از حد جهان،  حد

گ شود يـا همه آوازه شود ) خــاك سيه بر سر او كـز دم تو تازه نشد2  يا همگي رـن

بي3  تو اگر سـرخ شود از اثـر غـازه شودبي مدد لعـل لبت ) روي كسي ســرخ نشد

زي در زود برد حقّه ) هر كه شدت حلقه4  خاصه كه در باز كني، محرم دروازه شودري

 پاسخ است.1گزينه

و گزينه ( در بيت روي سؤال مي1ي  كند. ) شاعر گفتن سخنان تازه را ستايش

بي�  تو اگر سرخ شود از اثر غازه شودبي مدد لعل لبت روي كسي سرخ نشد

جا تشبيهي در ايني لعل لب: اضافه لعل: جواهرْ سرخ شدن رو: كنايه از سعادتمند شدن

و دروغين بودن غازه: سرخاب، گلگونه مقصود عنايت خداوند است.  از اثر غازه شود: ناپايدار

و دروغين خواهد بود. كس بدون لطفو عنايت خدا به سعادت نمي هيچ [بدون عنايت خدا] به سعادت برسد، آن سعادتي، ناپايدار و اگر كسي هم  رسد

دي باغ كه بي  بدهد سزاي او جان كه جز از تو زنده شد نيست وي از شمار جانتو سبز شد

 عـزيـزي كه هركـز درش ســربتـافت به هر در كــه شــد هيــچ عــزّت نيــافــت

و كــامــرانـي كســي دارد كــه خــواهــانـش تــو بــاشي و خــرّمـي  خــوشي

ب-7  يت با بيت زير تناسب معنايي دارد؟كدام

»خاك سيه بر سر او كز دم تو تازه نشد يا همگي رنگ شود يا همه آوازه شود«

و خمش ور خمشي تلخ بود1  چه جگرسوزه بود باز جگرسازه شودآن ) راز نهــان دار

زري در، زود برد حقّه ) هر كه شدت حلقه2 مي  حرم دروازه شودخاصه كه در باز كني

بي ) هين سخن تـازه بگو تا دو جهان تازه شود3 و اندازه شود وارهد از حد جهان  حد

بي4  تو اگـر سـرخ بود، از اثـر غازه شودبي لبتمدد لعــل ) روي كسي سـرخ نشد

 پاسخ است.4گزينه

و اگر كسي بدون عنايت خد و دروغين است. به اعتقاد موالنا سعادت واقعي از جانب خداست ا به سعادت برسد آن سعادتي ناپايدار

و شهرت در بيت روي سؤال موالنا مي و برق (زرق و آوازه مي گويد كسي كه از دم حضرت رحمان تازه نگردد گرفتار رنگ شود يعني طلبي)

بي گرفتار چيزهاي بي و مي ارزش  شود. ثبات

( در گزينه اس4ي مي) نيز همين مفهوم تكرار شده بي فرمايد هيچت. موالنا به عنايت معشوق ازلي به سعادت نمي كس و اگر هم برسد رسد

و دروغين مي  رسد. سعادتي ناپايدار
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كُه زاد يقين گشت مرا ناقه� ز ي تو اشتر جمازه شود كوه پي مژدهي صالح چو

ب خواستند كه بچه7قوم ثمود از حضرت صالح ميي شتري از دل كوه براي آنان و به فرمان خدا اين معجزه انجام شد. موالنا گويد يرون بياورد

هم من با ديدن اين معجزه به اين يقين رسيدم كه مژده (خدا) كوه را  آورد. چون شتر تيزرو به حركت درميي عشق تو

 جمازه: تيزرو ناقه: شتر

ش و چاالك دجسم خاك از عشق بر افالك شد كوه در رقص آمد

و خمش ور خمشي تلخ بود�  چه جگرسوزه بود باز جگرسازه شودآن راز نهان دار
و عذاب و خاموش باش اگرچه خاموشي سخت آن راز را فاش نكن و گوشه چه امروز مايه آور است اما (سكوت [در آينده] برايي آزار توست گيري)

مي تو مايه و نيكي  شود.ي زندگي
ـراد خــويش جـفتگفت پيغمبر هــر آن كــ مـ  او سـر نهفـت زود گــردد با

و هدف خويش رسيدن  جفت گفتن با مراد: به مراد
 سـاقيـا بده جامي، زان شــراب روحاني تا دمي بــرآسـايم زين حجاب ظلماني

 شود. حجاب ظلماني: تن، نفس كه مانع ادراك حقايق جان مي
م و تن را فراموش كند.يشاعر شراب عشق  طلبد كه با مستي آن نفس

 هستي من شد حجاب او بده ساقي شراب تا كند از هستي من يك زمان غافل مرا
 بر دل بهايي نه هر بال كه بتواني شايد گليمان را جز بال نمي ما سيه�

(عاشقان) سيه  گليمان: بيچارگان
م و خرسند از خدا مييشاعر قلندروار و امتحان بيش خواهد كه بالي عشق را بر دل او قرار دهد چرا كه  تري داند خدا دوستان خود را مورد بال

 دهد. قرار مي
مي«سال سوم12نگاه كنيد به درس  ...»دهم شفايت

را همه سالمت نفس آرزو كنند مردم خالف من كه به جان مي  خرم باليي
ب  ـر انبيـاست كه ريــاضـت دادن خـامان بـالستالجـرم اغلـب بـال

 الجرم: ناچار
و شكست از همه خلـق جهـان افـزون  تر است زيـن سبب بر انبيا رنج

 مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟-8
بال گليمان را جز بال نمي ما سيه« »كه بتواني شايد بر دل بهايي نه، هر

و مهر يار1 ز پندارها مگـر توده ) چه دارد جهـان جـز دل  هايي
و افسـانه نبود جهان2  كه بستند چشم خشايارها ) جز افسـون
 بـريزند از دام جان تـارها انـد ) مهيــن مهـرورزان كه آزاده3
و خور4 و خواب و آسايش دل ) به شادي  افگـارها ندارند كـاري
 اسخ است.پ4گزينه

و بس. و براي عاشق تنها يار عزيز است و لذّات دنيوي نيست  عاشق در فكر زندگي مادي
غم عاشق بالي عشق را بر سعادت ظاهري ترجيح مي و از مي دهد  شود. هاي عشق خرسند
(هيچ در بيت روي سؤال همين مفهوم آمده است. سيه (عاشقان بدبخت) در پي بالي عشق هستند  خواهند). چيز جز آن نمي گليمان

( در گزينه مي1ي و جز آن توده ) شاعر و مهر يار باارزش است بي گويد تنها دل مي هايي از تفكرات  ماند. ارزش در جهان
( در گزينه مي3ي (دام جان) نمي ) شاعر و تعلّقات مادي  شوند. گويد عاشقان آزاد اسير نفسانيات

كه� و آراستگي كه تو را بود، چنين«دست غزان گرفتار شده بود، پرسيدند:به سلطان سنجر را در آن وقت علّت چه بود كه ملكي بدين وسعت
و مردم«گفت:» مختل شد؟ خُرد كارهاي بزرگ را نتوانستند كرد خُرد به مردم بزرگ؛ كه مردم و كارهاي خُرد فرمودم كارهاي بزرگ به مردم

و خُرد عار داشتند و كشوري روي به فساد آورد. بزرگ از كارهاي و كار لشكري و نقصان به ملك رسيد »در پي نرفتند. هر دو كار تباه شد
 نوخواسته: تازه به دوران رسيده، نااليق معظّم: بزرگ

 نخواهي كه ضايع شود روزگار به ناكار ديده مفرماي كار
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بي گران� مي جاني و گل مرا چنين سرشته«د. او گفت: كرد. عزيزي او را مالمت نمو ادبي و گل را نيكو سرشته«گفت:» اند چه كنم؟ آب اند، آب
»اما لگد كم خورده است.

و فطرت است. و گل، سرشت  مقصود از آب
ي كافي تربيت نشده است. لگد كم خورده است: به اندازه

 در مورد تأثير تربيت است.
خُرديش ادب نكنند  در بزرگي فالح از او برخاست هر كه در

 فالح: رستگاري
اشد  چون بود اصل گـوهري قـابل تـربيـت را در او اثـر ـب

 درس چهاردهم
 كبوتر طوقدار* از ماست كه بر ماست

و الّا طاعنان مجال وقيعت يابند. در هنگام بال شركت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولي�  تر،
مي ايم، در زمان آسايش هم همراهي كردن سزاوارتر است، وگرنه طعنه ها با هم شريك بوده سختي در زمان  يابند. زنندگان فرصت بدگويي

 وقيعت: بدگماني زننده طاعن: طعنه فراغ: آسايش
 تــو نيكـوروش بـاش تــا بـدسگــال بـه نقــص تــو گفتــن نيــابـد مجــال

 ديش، دشمنبدسگال: بدان
ز كه نــاليم كه از ماست كه بـر ماست و پـر خـويش بر او ديد گفتـا  زي تير نگه كرد

 سوي زي: به
و شقاوت را خودمان براي خودمان رقم مي  زنيم. سعادت

و گــر بــار خــار است خــود كشتــه اگــر پـرنيــان اسـت خـود رشتـه اي اي
ن: حريرپرنيا

از آتش به دو دست خويش در خرمن خويش من خود زده  خويش دشمنام چه نــالـم
آن شكـايتياز هيــچ آفــريـده نــدارم مي بر من هـر مي چه  رسد رسد از خويش

و درمـاندگي بدبختي و توستات از نيستي ز تقدير  قضا نيست مسكين چه نشيني كه
بدچـو تو خـود كني اختـر خــويش را مــدار از فلــك چشــم نيــك را  اختري

مي در گذشته بسياري از مردم ستارگان را در سرنوشت خود مؤثر مي را دانستند. ناصرخسرو با رد اين نظريه  گويد وقتي تو خودت بخت خويش
ب خراب مي  خت نيكو داشته باشيكني، نبايد از آسمان توقّع

مي ناصرخسرو شاعري عقل و ... معتقد نيست. گراست كه سرنوشت انسان را در گروه اعمال او و ستاره و به بخت  بيند
ز غيـر شكايت كنم كه هم  خـراب هـواي خويشتنم هميشـه خــانـه حبابچو چـرا

و گنـاه ستــاره چيست؟ي توست رسد به تو از كرده چون هرچه مي  جرم فلك كـدام
ي ............... تناسب مفهومي دارد. بيت گزينهجزبهي ابيات بيت زير با همه-2

ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست« و پر خويش بر او ديد گفتا »زي تير نگه كرد
شد1 و شام از گردش گردون ننالم چون ) بر من از بيداد گردون صبح شادي شام غم  كنم؟ گر صبح
ز خــوي خـود كشــد آزار بدگهــر2 را خــون است شيـر، كـودك پستان ) دايــم  گــزيده
و آن كـردن3 ز خــوي اين مي ) نيــايــدم گلــه  تـوان كـردن؟ در آتش از دل خــويشم، چه
ز دســت بال بـر فلــك رود بــدخوي4 ت خــوي بـد خــويش در بــال بـاشدز دسـ ) اگــر
 پاسخ است.1گزينه

و گزينه ( بيت روي سؤال (2هاي ،(3) و (از ماست كه بر ماست) اما در گزينه4) ( ) بيانگر يك مفهوم مشترك هستند ) شكايت از روزگار1ي
 مطرح است. 
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 درس پانزدهم

و كبك  نوروز* زاغ
زي رنگ اسالم همه�  دود. هاي قوميت را

و نسب اهميت ندارد. در آيه مي از سوره12ي در اسالم اصل ترين شما نزد خدا يعني: گرامي» انّ اكرمكم عنداهللا اتقيكم«خوانيم:ي حجرات

 باتقواترين شماست.

و نسب و نسب فخر كند مرد آن است كز او فخر كند اصل  مرد آن نيست كه بر اصل

گز مفهوم همه-1  مناسب است.» ها را زدود هاي قوميتي رنگ اسالم همه«يي ............... با جمله گزينهجزبهها ينهي

 در بـزم، سر، آن است كه دستار ندارد ) در مشــرب رنــدان، به نسب نيست بزرگي1

 خـاكش به سر كه زنـده به نام پدر بود ) گـوهرنمـاي جــوهر ذاتي خــويش بــاش2

 پسر كه ناخلف افتد، پدر چه سود كند درســت شد سخـن پــارساي مـرد حكيم)3

 به نقد روز نگــه كن به دي چه افتادي ) ببين كه حال چه داري مگو كه اصلت چيست4

 پاسخ است.3گزينه

( شاعر در گزينه مي1هاي و نسب نيست.)  گويد بزرگي به اصل

( در گزينه و2ي  به رخ كشيدن آن نكوهش شده است. ) افتخار به نام پدر

( در گزينه مي4ي و نصبي. ) هم شاعر  گويد خودت چه هستي، نگو كه از چه اصل

و كبك:�  زاغ

و خودباختگي است.ي نتيجه دهنده محتواي اين درس نشان ي منفي تقليد كوركورانه

 تقليد باد خلــق را تقليدشـان بر بــاد داد اي دو صد لعنت بر اين

كَه بود تقليد اگر كوه قـوي است زآن  كه تقليد آفت هر نيكويي است

 كه: كاه

و پرهيز از تقليد نابه بيت گزينهجزبهي ابيات مفهوم همه-3 و نوآوري  جاست.ي ............... دعوت به ابداع

د همراه اگـرچه تـوفيق است1 روي كــار مهـر باال رفتكـه از جـريـده ) مشو مقيـ 

ميآن انـد صفتم داشته ) در پس آيينه طـوطـي2  گـويم چــه استــاد ازل گفت بگـو

كن3 و خواه نيك هرچه كني تازه ع مـده مختــرع كــار باش ) خواه بد تــن به تتبـ 

خم شود كسب كمال حاصل) از ره تقليد اگر4  نشين بايد كه افالطون شود هر كه گردد

 پاسخ است.2گزينه

و پيرو نباش، هرچند در اين كار توفيق تو باشد زيرا كه خورشيد با جريده1ي گزينه (تك : وابسته و اعتبار رسيد.روي و اتكا به خود) به اوج  روي

مي2ي گزينه مي گويد: من سخني از خود نمي : در اين بيت حافظ و هرچه خداوند به من تلقين ميكند به زبا گويم (استاد ازل: خداوند).ن  آورم

و نوآوري داشته باش. : در هر كاري ابتكار داشته باشد،به3ي گزينه  دنبال پيروي از ديگران مباش

(كوزه) بنشيند بايد افالطون شود.4ي گزينه  : اگر با تقليد كسي بتواند به كمال برسد پس هر كه در خم

ميجاي خان نكته: افالطون از مال دنيا به  نشست!ه يك خم داشت كه درون آن

مي بيت گزينهجزبههاي بيت همه-4  كند.ي ............... به عدم تقليد كوركورانه، توصيه

 جهـد كـن تا كه خـود كسي باشي ) چنـد منقــاد هـر كسي بـاشي1

ز)2 مي هم  كه به غير از تو در جهان كس نيست جويي خود جوي هرچه

را مكـن كه اهـل نظر) خودپسندي3  كــم پــرستند خـودپـرستـان

ز بـي ) پي تقليـد رفتن از كـوري است4  نـوري است در هر كـس زدن

 پاسخ است.3گزينه

( گزينه و ارتباطي به تقليد كوركورانه ندارد.3ي و غرور است  ) در نفي خودپسندي
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 درس شانزدهم

 هجرت* آفتاب پنهاني* قرآن مصور
و شبيخون بال بودشبگ� و هر جا كربال بود ير غم بود  هر روز عاشورا

مي تنيدند قابيليان بر قامت شب مي  شنيدند هابيليان بوي قيامت

 هر دو بيت به كشتار مردم توسط حكومت استبدادي اشاره دارد.

مي� مي شنيدهي چيست پرد، نشانه دوباره پلك دلم  آيد كسي به مهماني ام كه

گ ي آمدن مهمان است. ذشتگان بر اين باور بودند كه پريدن پلك چشم نشانهتذكر:

مي چشم همي مي پرد مگر آن يار مي رسد دل  رسد جهد، نشانه كه دلدار

و آيه� به جهان قرآن مصور است/ آن ها در آن/  اند. كه بنشينند، ايستاده جاي

و گياه/ با چشمدرخت يك مفهوم است/ دريا يك مفهوم است و ماه و ابر خورشيد و خاك  هاي عاشق بيا/ تا جهان را تالوت كنيم. / جنگل

مي تك پديده شاعر در تك و ما را به ژرف هاي جهان آيات خدا را مي بيند  كند. نگري دعوت

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

ش در تجلّي است همه عـالم فـروغ حـق تعـالي استكه جان به نزد آن

 درس هفدهم

 اند كه ... نياز روحاني* چند رباعي* آورده

 پر است خلوتم از يك حضور نوراني به پاس يك دل ابري، دو چشم باراني�

و گريه شاعر حضور يار را پاداش تحمل غم مي هاي هميشگي ها  داند. اش

و خون جگر گرفت قرار چه مايه رنج ز يار تا اين كـار بر آب ديده  كشيدم

 مفهوم كدام بيت، يادآور مفهوم بيت زير است؟-1

پا« »يك دل ابري، دو چشم باراني پر است خلوتم از يك حضور نورانيسبه

ا ) كنار نـام تو لنگـر گرفت كشتـي عشق1  ست طوفانيبيـا كه ياد تو آرامشي

مي2 ز سمت مشـرق جغـرافياي انساني كنــد آن آفتـاب پنهـاني ) طلــوع

مي3 مي شنيدهي چيست پرد نشانه ) دوباره پلك دلم  آيد كسي به مهماني ام كه

مي ) تويي بهــانه4  بيا كه صـاف شود اين هـواي باراني گريندي آن ابــرها كه

بي�  تر است آهنگ اش خوش اين ساز شكسته واي ما را اي عشقن بشكن دل

(غم عشق را در دلم قرار بده) چرا كه صداي دل شكسته اي عشق دل بي و دلنشيني عاشق خوش نواي مرا بشكن در تر تر است، مقصود از ساز

 اين بيت دل است.

دل دل شكسته و خدا در  هاي شكسته جاي دارد.ي عاشق باارزش است

دل بكن معـامله  بخر كه با شكستگي ارزد به صدهزار درست شكستهاي وين

و بس بازار خـودفروشان آن سوي در كوي ما دل شكسته مي  ديگرستخرند

 شكستگـان نـزديكيم مـا نيـز دل شكسته داريـم اي دوست گفتي كه به دل

و زيركي چاره دل فهم ميي راه نيست فضل خدا شامل  شود. شكستگان
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و نوزدهم  درس هجدهم
 اند كه ...* شعر حفظي بوي جوي موليان* آوردهبخوان*

و خط ننوشت� شد به غمزه مسأله نگار من كه به مكتب نرفت  آموز صد مدرس

 است.6مقصود از نگار حضرت محمد

(سواد خواندن نوشتن نداشت) با وقوف به اسر حافظ مي ترين مدرسين شاگرد او شدند اي رسيد كه بزرگ ار الهي به درجهگويد: پيامبر امي

 رو او شدند).(دنبال

ي هفت ملّت بشست خانه يتيمي كه ناكرده قرآن درست كتب

ي اديان را منسوخ كرد. پيامبري كه هنوز وحي بر او تمام نشده بود، با رسالت خود، آثار همه

و عقل است. پيام هر دو بيت برتري وحي  بر علم

و حسرت نويسنده� و صداي بلدرچين را در درس» بخاراي من، ايلمن«ي اندوه و بوي شبدر دوچين و ييالق و تبار  سال سوم داريم.19از دوري ايل

و بي و گرفتاري در شهر شلوغ و طبيعت بكر و ديار و پردود گاليه براي از دست دادن يار  رحم

مي حيدربابا اثر جاودانه ها در شعر اين گاليه و عاشقانه ديده  شود.ي استاد شهريار بسيار شاعرانه

مي هايي از اين شعر را با ترجمه بخش (خواهر استاد شهريار)  آوريم:ي منظوم خانم آزاده خشكنابي

و سنگ حيدر بابا صخره  هـايتي دلــكـش كـبـك هايت قهـقهـه ها

مي بـره بـعي بـع همـهمـه را هـايت و دره  گشتم اي كــاش دشــت

 خـواندمي چوپان بيار بره را حيــدربـابـا وقت غـروب خـورشيـد مي

و خوابيد  جلــوه كند مه پس ابـر سفيد دهقان چو مشام خويش خورد

ز مـا قصه ههاي قصـ به كـودكان بگـو و غصـ ر به سـر غـم سـ  اي ...ي

 ها سر به سر جـاليـزها هنـدوانــه گـل بـه ســر كنـار چشمه پـونه

و سقـز پيلـه و قنـد  ور هنـوز هــم شيـرين كنـد كــام مـن نبـات

ابـا دل تــو خـرسنـد خـاطـره ام من حيـدرـب بــادي دلــكش ايـ 

و هـر چنـد بـاد و قند باد رهگـذرت هـر كـس  مـذاق تو چـو شكـر

ي مـن شهـريار عمـري است غـم بر سـر غم كرده بار بگـو كه پـرده

و حسرت نويسنده-1 من«ي اندوه بل» بخاراي من، ايل و صداي و بوي شبدر دوچين و ييالق و تبار درچين، از مفهوم كدام بيت، از دوري ايل

؟شود نميدريافت 

مي1  آن روز شوم رفت كه صـائب مـالل داشت دهد ) امـروز خنـده طــرح به گـلــزار

و در مـرا آن عهـد)2 و خـط دلبــر آمـدي يـاد بـاد كـه از بــام  هـر دم پيـام يـار

را3 و آن دور كو كه ما مي ) آن خوشدلي كجا شد،  ـودي هـر روز يك دو بـارينم ديـدار

و صد محنتم اسيـر4 و رفت ) اكنـون به دام صد غـم  آن مرغ خوشدلي كه تو ديدي پريد
 پاسخ است.1گزينه

( در گزينه (2هاي و (3) و مي4) و حسرت روزهاي خوب گذشته را و ناراحتي است ( خورد، اما در گزينه ) شاعر گرفتار غم طي1ي ) صائب، از

و آمدن روزگار خوش خرسند است. شدن روزگ  ار بد

بي«عبارت-2 و به همان شهر و كسانت را ترك گويي بي بايد عزيزان يا مهر، به همان ديار و در دفتري ديار، به همان آسمان دودگرفته بازگردي
و مدفون شوي تا ترقّي كني اداره  با كدام بيت متناسب است؟» اي محبوس

س1  بهـر شكـر مكنش بسته در اين تيـره قفس ـدره نشيمـن زيبـد) طـوطــي روح تـو را
كس ) تـا جهـان هست به يـاد تـو بـرآريـم نفس2 و  اي دم گـرم تـو آتـش زده در ناكس
 كاندرين ملك چو طاووس به كار است مگس ) گر تو را هست هنر عيـب كسـان بـازمجوي3
پسجهـد كـن تا همه نيكي تـو گـويند ) چون تو را رحلت از اين دار فنا در پيش است4 ز
 پاسخ است.1گزينه
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و در روي سؤال نويسنده مي و به شهر پليد و ...) چشم بپوشي (عزيزان، محبت گويد اگر ترقّي مادي را بخواهي بايد از تمام معنويات
و بي (يعني در ازاي از دست دادن معنويات به مادياتمي دودگرفته  رسي). مهر بروي

) مي1در بيت وى المنتهـ دهد كه جايگاه روح انسان در سدرة ) شاعر به انسان هشدار رابهنبايد(مجازاً در جوار خدا) است خاطر ماديات او

 گرفتار قفس دنيا كرد. 
ز ملك آزاد است ملك سليمان باد است نظران پيش صاحب�  بلكه آن است سليمان كه

ن اين بيت را به بهعنوان سرتيتر بي وشتيم، و همگي بر بي واقع تمام ابيات شعر ملك سليمان قرابت معنايي دارند و ارزش بودن دنيا اشاره ثباتي
و اين دل دارند  شود. بسته نمي كه انسان عاقل به چنين دنيايي

 نهاد كاين عجـوزه عـروس هزار دامــاد است مجـو درستـي عهــد از جهــان سست
(مقصود دنيا) عجوزه: بي پيرزن  وفاست عروس هزار داماد است: به كنايه

ز دنـيـــا وفــاداري اميــد نيســت  جهــان اي پســر ملــك جـاويد نيســت
و عيش چون هر دم جرس فرياد مي ها دارد كه بربنديد محمل مرا در منزل جانان چه امن

 بيت ............... به عدم وابستگي به تعلّقات دنيايي اشاره شده است.جزبهدر تمام ابيات-3
ز ملك آزاد است نظران ملك سليمان باد است ) پيش صاحب1  بلكه آن است سليمان كه
ل كند جفـاي خزان2 ت ســروم كـه اين قـدم دارد ) نه هـر درخت تحمـغـالم هم 
م كه زيــر چـرخ3 ز هـر چـه رنــگ تعلّق پذيـرد آزاد است كبود) غـالم همت آـن
 اي خوشـا ســرو كه از بـار غـم آزاد آمد ) زيـر بـارند درختـان كـه تعلّــق دارند4
 پاسخ است.2گزينه

)  ها است. ) در ستايش تحمل سختي2بيت
 مرو از راه كه آن خون دل فرهاد استي سيراب بود دامن كوه گر پر از الله�

و سوزناكي است. روييد (شهيدان) تعبير شاعرانه ن الله از خون عاشقان
[الله اگر الله«معني بيت: (مقصود عاشقان شهيد) سيراب ها آبياري نشده ها در دامن كوه سيراز هستند فريب نخور اند] بلكه از خون دل فرهاد

 اند. شده
ميها بس كه رفتند شهيـدان غمت سـوي عـدم الله را غرقه به خـون  دهد آن صحـرا

 نـوردي اسـتي در دامـن صحـرا هـر اللـه نشـان قــدم راهي بشكفتـه زيـن اللـه
ز دل خاك هرجا كه در آغوش صبا غنچه ي وردي است يا خون شهيدي است كه جوشد

 ورد: گل سرخ
 آيــد اللــه در خـــون تپـيــده مــي رخــان از خـــاك از غــــم داغ گــل

 رخ: زيبارو گل
ان وطــن اللـه دميــده وز مـاتــم سـرو قــدشان، سـرو خميده  از خـون جـواـن

 درس بيستم
 اقليم عشق

 چه ناديدني است آن بينيآن چشم دل باز كن كه جان بيني�
(حقايق عالم روح ميامور ناديدني و اسرار الهي) را با چشم دل  توان ديد نه با چشم سر. اني

 نامه اين مطلب را داشتيم. يادآوري: در ني
سري دل نه ديده ديدار خدا بود ميسر با ديده ي

آنپاوسربي� را گداي ز ملك جهان گران بيني جا  سر
مي گداي راه عشق به چنان مرتبه بيرسد كه نسب اي ميت به پادشاهي جهان  گردد. اعتنا

 فرمايد: عطّار مي
سرمــگ عاشق آن باشد كه چون آتش بود سـوزنـرو، و بـركـده ودـش

 دركشد خوش خوش بر آتش صد جهان انديش نبود يـك زمـان عـاقبت
و شكوهي دارد كه هر كه در وادي آن قدم بگذار بيعشق چنان دولت ميد نسبت به ملك جهان  شود. اعتنا
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 هم در آن پابرهنه جمعي را پاي بر فرق فرقدان بيني
ي راهنما در صورت فلكي دب اكبر در نزديكي قطب شمال فرقدان: دو ستاره

عظ بيني كه پا بر فرق فرقدان نهاده معني بيت: در وادي عشق فقيران راه عشق را مي (كنايه از و شكوه).اند  مت
 گــدايــانــي از پــادشــــاهي نفــور بــه اميــدش انــــدر گـــدايي صبـور

 نفور: دور شدن، رميدن
بي پـا بـر سـر كـونين نهــد از ســر همت آن  سروپايي كس كه چـو من پيشه كنــد

 كونين: دو جهان
از چه ديـده  آيـد؟ در دوسـت كـه هـر دو عــالمشـان در نظـر نمي اند گـدايـان عشق

مي غرّه  كندي شاهي مشـو درويش اين درگـاه باش در حقيقت هر كه درويش است شاهي
 غرّه: فريفته، مغرور

 استكـه در كــوي تــو گــداي تــو مـلــك عــالــم به هيــچ نـشـمــارد آن
 به داغ بنــدگــي مـــردن بــديــن در بــه جــان او كــه از ملــك جهــان به

 پرور كنم من كه دارم در گدايي گنج سلطاني به دست كـي طمـع در گـردش گـردون دور
و وزيــرمخـوشــا آن دم كــز استغنــاي مستـي فــراغـت بــاشـد از شـــ  ـاه

 فراغت: آسودگي نيازي استغنا: بي
 همه شب بـر آستـانت شده كـار من گدايي به خـدا كـه اين گـدايي ندهم به پـادشاهي

و افتخار گوشـه مي دولت فقر بين كه چون از سـر فقر توي تـاج سلطنت  شكنـد گـداي
 شق را كيمياي جان بينيع گدازي اگر به آتش عشق جان�

 سال چهارم ذكر شده است.9چند بيت در اين مورد در درس
ي عشق است. متعالي شدن به واسطه

 گاه من است از آن زمان كه بر اين آستان نهادم رو فراز مسند خورشيد تكيه
ـاال شــدهر دلــي كـاو به عشـق بينــا شد منــزلــش زيــر بـود  ـب

 بيت زير با كدام بيت، تناسب معنايي دارد؟-1
»گذاري اگر به آتش عشق عشق را كيمياي جان بيني جان«

ودا كه فـردا زان زيان بيني ) ور امـروز انـدر اين منـزل تـو را جـاني زيــان آمد1 سـ و  زهي سرمايه
ز رفعت رفتـ2 اَلـب ارسـالن ديدي، اَلب ارسالن بينيه بر گـردون) سـرِ  به مرو آ، تا كنون در گـل تن
پس3  به هر جـانب كه روي آري، درفش كاويان بيني ) تو يك ساعت چو افريدون، به ميدان باش، تا زان
و ادبــاري4 ش، بـر اقبـالي و نـاـل  كه تا بر هم زني ديده، نه اين بيني، نه آن بيني ) چـه بـايد نـازش
 پاسخ است.3گزينه

مي در بيت روي سؤال شاعر مي  كند. گويد اگر عاشق شوي عشق وجود تو را باارزش
( در گزينه مي3ي مي ) سنايي و سروري  رسد. گويد: اگر همانند فريدون پا به ميدان بگذاري به موفقيت

( ديگر، گزينهي خودمانيم اين دو بيت چندان هم قرابت معنايي ندارند اما با توجه به سه گزينه  تري دارد. ) ارتباط معنايي بيش3ي
 آفتابيش در ميان بيني دل هر ذره را كه بشكافي�

ي هستي تجلّي دارد. خداوند در ذره ذره
 اگـــر يـــك ذره را دل بــرشكــافي بــرون آيد از آن صـد بحــر صــافي

و خال هاي اجمال ها پنهان شده در پرده تفصيلها اي دفتر حسن تو را فهرست خط
و خال و پديده معني بيت: خط (آثار و نشانه ها و نامحدود تو بسيار هاي آفرينش) فهرست و كمال تو هستند. محاسن گسترده هايي از جمال

و محدود بيان شده  اند. مختصر

با گزينهجزبههاي گزينه همه-2  بيت زير ارتباط معنايي دارد.ي ...............
»دل هر ذره را كه بشكافي آفتابيش در ميان بيني«

ه1 جهـاني در دل يـك ارزن آمد آمداي صـد خــرمـن ) درون حبـ 
 خلل يابد همه عـالم سـراپاي ) اگـر يك ذره را بـرگيري از جــاي2
آي ) اگـر يك ذره را دل بـرشكــافـي3 د از آن صد بحر صافيبرون
ز خاك ار بنگري راست4  هزاران آدم اندر وي هويداست ) به هر جزئي
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 پاسخ است.2گزينه
و گزينه ( در روي سؤال (1هاي ،(3) و مي4) تواند حقايق ) به اين مفهوم اشاره شده است كه اگر نوع نگرش انسان متعالي باشد، در هر جزئي

و هر ذره ي در اين عالم، حقايق وسيعي را درون خود دارد.ا بسياري را ببيند
و در ذره اي؛ صدها خرمن، در ارزني؛ يك جهان، در ذره در يك ذره؛ خورشيد، در دانه مي اي؛ صدها دريا  توان ديد. اي خاك؛ هزاران انسان را

( اما در گزينه و اين ) به وابستگي همه2ي  يك از اجزاي عالم قابل حذف نيست. كه هيچي اجزاي عالم به يكديگر اشاره شده است
 تذكر: هر چهار گزينه از كتاب گلشن راز محمود شبستري انتخاب شده است.

و جهانيان بيني تا به جايي رساندت كه يكي�  از جهان
 دهد. اين بيت اعتقاد به وحدت وجود را نشان مي

و خدا در همه اين  دارد. جا تجلّي كه به هر جانب رو كني خداست
و جـان تا به عين اليقين عيـان بيني  با يكـي عشـق ورز از دل
ال الــه الّــا هــو و هيچ نيست جز او وحــده  كه يكي هست

و خدايي جز او نيست. ال اله الّا هو: يگانه است  وحده
و ديــوار در تجلّي يــار بـي  است يا اولي االبصار پــرده از در

(خدا) در همه  جا عيان است، تو بايد داراي بصيرت باشي تا او را درك كني. يار
 فـزاي روي جـاناني هــر ذره پنهــان جمـال جـان به زيــر پــرده

 اي صد مهـر تابان دان به هر يك ذره مـي آيينهجهــان را سر به سـر
 جا غير خدا يار نديدندي پنـدار دريـدند يعني همه خـدا پـرده مـردان

 اگـر يك قطــره را دل بــرشكــافي برون آيد از آن صد بحر صـافي
 اگر به چشم حقيقت نظر كني به جهان به هر چه بنگري آيت خدا بيني

 آيت: آيه، نشانه
مي بينيـمميآيــد بـه چشـم هـر چـه غيـر او ديـگـر نمي  گـوييـم اوسـتو

و ديـدار  چـو نيكـو بنگـري در اصـل اين كـار هــم او بيننـده هـم ديـده است
و رحمـت به ز راه رأفت ي وحدت برد عقل از خط اشيا سوي خطّه مرا باري بحمداهللا

به عقل من از همه خدا را شكر كه مي چيز مرا  برد. سوي وحدت وجود
 شده است.» وحدت وجود«يي ............... اشاره به مسئله بيت گزينهجزبهي ابيات در همه-3

او1 و هيچ نيست جز ال الــه الّـــا هـــو ) كه يكي هست  وحــده
و جهــانيــا كه يكي) تـا به جـايي رسـانـدت2 ن بينياز جهـان
و آفتـاب بلند3 و تو در شب تار ) شمـع جــويــي  روز، بس روشن
بي4 ز آب و گـل نگـر در آن گلـزار رنـگ صـد هـزاران رنگ)  اللـه
 پاسخ است.3گزينه

( گزينه  ) در بيان ناتواني عقل در شناخت خداست.3ي
 مفهوم كدام بيت با بيت زير متناسب است؟-4

ميز كثرت جان خرّ« و اندوه »زايد به وحدت آي تا خود را هميشه شادمان بينيم را غم
 اي بـردار بهـر اين راه تـوشـه ) پـا به راه طلـب نه از ره عشق1
و ببين2 در جلوه ) چشم بگشا به گلستان وي آب صاف  خار گل
كه3 و پـايه نرسدمي) تا به جايي رسي  ـاري افك پــاي اوهـام
و آفتـاب بلند4 و تو در شب تار ) شمـع جـويي  روز بس روشن
 پاسخ است.2گزينه

( كند. همين مفهوم در گزينه در بيت روي سؤال شاعر انسان را به وحدت وجود در مقابل كثرت دعوت مي مي2ي  شود. ) نيز ديده
(همه و خار ميي پديده شاعر در گل (خدا) را و از كثرت به وحدت رسيده است. بيند هاي هستي) آب

و آفتاب بلند� و تو در شب تار شمع جويي  روز بس روشن
و آفتاب نماد خداوند است.  شمع نماد عقل

جاي هستي در تجلّي اسـت گويد آفتابي به آن بزرگي در آسمان است تو با شمع به دنبال يافتن آن هستي. يعني صفات خداوند در همه شاعر مي
تو آن و اثبات او هستي. وقت  با عقل محدود خود در پي درك

مي مي و سخن گويند شمس تبريزي از جايي مي گذشت. كسي مشغول بحث مي راني بود. شمس پرسيد: چه كنم. گفت خدا كني؟ گفت: خدا را ثابت
و احتياج به اثبات ندارد، خودت را ثابت كن.  ثابت شده است
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 به نــور شمــع جـويد در بيـابان زهي نادان كه او خـورشيد تـابان
(در اين  جا براي تمسخر آمده است.) زهي: آفرين

مي بيدلي در همه احوال خدا با او بود او نمي و از دور خدايا  كرد ديدش
 آفتــاب آمــد دليــل آفتـاب گـر دليلـت بــايد از وي رو متـاب

 آمده است:7ه شناختن خدا در فرمايش موال علي واسط اين بي
آن« و اولواالمر را به و رسول را به رسالتش مي خداي را به خدا بشناسيد و نيكي انجام »دهد. چه از معروف، دادگري

ز عشق كاري چند�  كه بود نزد عقل بس دشوار شود آسان
و عشق! و باز هم بحث تقابل عقل *

 ــرهيــزيـد مـذهب عــاشـقـان دگــر بـاشـدعــاقــالن از بــال بپ
ز آنگه كه عشق دست تطاول دراز كرد معلــوم شد كه عقـل ندارد كفـايتي

ام پادشـاهي عشق چنان شده ست كه فرمان عامل معزول حديث عقل در ايـ 
 معزول: عزل شده عامل: حاكم

مي تا به جايي رسي� و پايه نرسد كه ي افكار پاي اوهام
و فكر هم برتر است.[اگر در مسير عشق گام برداري] به جايي مي  رسي كه از خيال

 چه اندر وهم نايد آن شوم بار ديگر از ملك قربان شوم آن
مي از مرحله ميي فرشته بودن هم (از مالئك برتر مي شوم) به مرحله گذرم ك اي و خيال فراتر است. رسم ه از حد گمان

و يكم  درس بيست
و شبان  موسي

ام هر كسي را اصطالحي دادهام هر كسي را سيرتي بنهاده�
و شيوه  اي آموخته است تا خدا را با اصطالحات خود ستايش كند. خداوند به هر كسي سيرتي خاص عطا كرده

 ديوانه برون از همه آيين تو جويد عاقل به قوانين خرد راه تو پويد
؟نيستبيت زير با كدام بيت متناسب-1

»ام ام هر كسي را اصطالحي داده هر كسي را سيرتي بنهاده«
بس ) فلك به مـردم نــادان دهد زمـام مـراد1 و فضلي همين گناهت  تو اهل دانش
ود بخشيدند2 و خضـر آب حيوان يافتسكن ) به هر كه هر چه ســزاوار ـب  در آينـه
و3  به هر كه هر چه سزا ديد عاقبت آن داد جان داد به گل) مدبري كه به گل نكهت
مي4 بر بري اي سست ) حسد چه و لطف سخـن خداداد است حافظنظم  قبول خاطر
 پاسخ است.1گزينه

و شيوهگويد: خداوند به هر كس سيرتي خاص در بيت روي سؤال موالنا مي  اي آموخته است تا خدا را با اصطالحات خود ستايش كند. او عطا كرده
( همين مفهوم در گزينه (2هاي ،(3) و مي4)  شود. ) ديده

 : به هر كه هر چه سزاوار بود بخشيدند.2ي گزينه
 : به هر كه هر چه سزا ديد عاقبت آن داد.3ي گزينه
 : لطف سخن خداداد است.4ي گزينه

 بيت زير با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟-2
و قمري به ترانه هر كس به زباني صفت حمد تو گويد بلبل به غزل« »خواني

ام هر كسـي را اصطـالحي دادهام ) هر كسي را سيرتي بنهــاده1
ذم2 و در حق تو سم ) در حق او مدح و در حق تو  در حق او شهد
ميو تـربيتي مجــو ) هيچ آدابـي3  خواهد دل تنگـت بگو هرچه
مي جــام بـال بيش تر است ) هر كه در اين بزم مقرّب4  دهند تـرش
 پاسخ است.1گزينه

مي شاعر در روي سؤال مي و قمري به زبان خود خدا را ستايش (هر كس به اندازه گويد بلبل به زبان خود و با اصطالحات خاص كند ي ادراك

ميخودش  پردازد.) به ذكر معبود

( همين مفهوم در گزينه  ام. ) نيز آمده است. هر كسي را اصطالحي داده1ي
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 مناسب است؟» قُل كلّ يعملُ علي شاكلته«ي ............... با مفهوم گزينهجزبههاي گزينه همه-3

پردردتــر1 رتر رخ زردت هــر كـه او آگـاه ) هر كـه او بيــدارتر

ام هر كسي را اصطـالحي دادهام ) هر كسي را سـيرتي بنهـاده2

 ميل آن را در دلـش انداختند ) هر كسي را بهر كـاري ساختند3

و سگ عوعو كند4 مي ) مه فشاند نور  تند هر كسي بر خلقت خود

 پاسخ است.1گزينه

مي«ي شريفه اين است: مفهوم آيه »ند.ك بگو هر كس فراخور خويش عمل

( در گزينه  تري خواهد داشت. تري داشته باشد درد بيش ) به اين مفهوم اشاره شده است كه هر كه آگاهي بيش1ي

و مفهوم كلّي آن اين است كه هر كه نسبت به خدا آگاهي بيش و با حقايق اين بيت از دفتر اول مثنوي انتخاب شده است تري داشته باشد

ميو رنجوري عاشقي در او بيشتر آشنا باشد درد عشق بيش  شود. تر نمايان

و دوم  درس بيست
 شبنم عشق

و خزانه گوهري بود در خزانه� داري آن به خداوندي خويش كرده، فرمود كه آن را هيچ خزانهي غيب كه آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود
و ملكوت عرضه اليق نيست الّا حضرت ما يا دل آدم؛ آن چه بود؟ گوهر محبت  بر ملك و بود كه در صدف امانت معرفت تعبيه كرده بودند

و خزانه داشته، هيچ و به خزانه كس استحقاق خزانگي داري داري آن گوهر نيافته، خزانگي آن را دل آدم اليق بود كه به آفتاب نظر پرورده بود
 آن جان آدم شايسته بود. 

(در اين متن، فرشته)  خازن: نگهبان
و زمين ما امانت را بر آسمان«ي احزاب: از سوره72ي اشاره دارد به آيه» انتام« و كوه ها و حمل آن خودداري ها ها عرضه كرديم؛ پس از پذيرفتن

و انسان آن را بر دوش كشيد. به و از آن هراسناك بودند و نادان بود. كردند »درستي كه او ستمگر
مي مجموعه ر اي و بايست از هر دو عالم و معرفت به كمال دارد تا بار امانت مردانه و هم علم و بندگي به كمال دارد و جسماني كه هم محبت وحاني

سفت جان كشد.   عاشقانه در
سفت: دوش

 هــر خــازني به گنج امـانت امين نبـود اين قــرعه را كشيـد مشيت به نــام مـا
ي خدا مشيت: اراده

آنن بگيرد از گرانآدمي گر خو  چه نتوانست بردن آسمان بر دوش اوست جاني رواست
مي مجموعه«عبارت:-1 و عاشقانه در سفت جان كشدي و جسماني تا بار امانت مردانه با مفهوم كدام بيت» بايست از هر دو عالم روحاني

 است؟ نامتناسب
 بار غـم عــالم همـه بر دوش مـن استامي غـم شـده ) دور از تـو ستـون خــانه1
مي پي، مرد شكوه عشق نيست ) آسمان سست2  بايد كه رستم را به ميدان آورد رخش
ي كار به نــام من ديوانه زدند قــرعـه ) آسمـان بــار امــانت نتــوانست كشيد3
زد4 ز تجــلّي دم ع ) در ازل پــرتـو حسنـت و آتــش به همه زدعشق پيدا شد  الم
 پاسخ است.1گزينه

و گزينه ( عبارت روي سؤال (1هاي ،(3) و و كه خداوند امانت عشق را به آسمان ) به آغاز آفرينش انسان اشاره دارند. زماني4) ها عرضه كرد
 آسمان از پذيرفتن آن سرباز زد اما انسان آن را پذيرفت. 

( اما در گزينه مي1ي ا ) شاعر غمز معشوق دور افتادهگويد: از زماني كه  هاي عالم بر دوش من است. ام
و دست رد به رويش باز نهادند مردود همه� ي جهان گشت. ابليس را چون در دل آدم بار ندادند

و بر سينه زد مدعي خواست كه آيد به تماشاگه راز دست غيب آمد ي نامحرم
شد� شدبس فتنه از شبنم عشق خاك آدم گـل و شور در جهان حـاصل

و روح زدند شد سر نشتر عشق بر رگ و نامش دل  يك قطره از آن چكيد
 اين دو بيت اشاره دارد به آغاز آفرينش انسان كه با عشق حق آغاز شد.
و غوغايي برآمد از جهان حسن او چون دست در يغما نهاد  شور



28

 مطابقت دارد؟مفهوم رباعي زير، با كدام گزينه-3
شد« و شور در جهان حـاصل »از شبنم عشق خاك آدم گـل شد بس فتنه
شد« و نامش دل و روح زدند يك قطره از آن چكيد »سر نشتر عشق بر رگ

 لحظه لحظه جــاي ديگــر پـــا نهـاد ) دم به دم در هــر لبــاسي رخ نمـــود1
و حـــوا نهـاد اي بر خــاك ريخت رعه) از خمستان جــ2  جــنبــشــي در آدم
و بروي زهـر است كه مرگش خوانند ) يك كاسه3 و جرعه بر جهان ريز  خوش دركش
 از آن گناه كه خيري رسد به غير چه باك اي فشان بر خاك ) اگر شراب خوري، جرعه4
 پاسخ است.2گزينه

و گزينه ( رباعي روي سؤال يفي زيبا از آغاز آفرينش هستند. خداوند وقتي قالب انسان را از گل سرشت، امانت عشق را در جانش ) توص2ي
و انسان خلق شد.   نهاد

و گل آدم چهل شبا�  كرد.ميروز تصرف حضرت جلّت به خداوندي خويش در آب
ميو در هر ذره)خلق االنسانَ من صلصالٍ كالفخّار(گل آدم را تخمير انداخته كه  كرد. از آن گل، دلي تعبيه

(الرحمني شريفه: انسان را از گل خشكهم معني آيه )14ي آيه-چون سفال آفريد
و دل و گل را داد يـزدان جان و گل آب و آب ز خاك  نسبت اصلم
و آن را صد نشان و اصل جمله سـركشان هست از خاكي  اصل ما

چ  فزودميـل صبح بود؟ اندر آن گل اندك اندك خلقت آدم چرا
مي«مفهوم عبارت-4 و گل آدم چهل شباروز تصرف كه حضرت جلّت به خداوندي خويش در آب خلق االنسانَ(كرد. گل آدم را تخمير انداخته

 بيت ............... متناسب است.جزبهي ابيات با همه»)من صلصالٍ كالفخّار
و مــور)1 ــا كــن روزي مــار بي مهيـ و زور اگـر چنـد و پـايبنـد  دست
وشت ) گـل پيكـرت را چـهـل بـامــداد2  به دست خـود از راه حكمت ـن
گل3 ز و هـوش ) بديعي است كه شخص آفريند دلروان را خـرد بخشـد و
 ته استاي چون تو پرداخ كه گل مهره ) دوصد مهـره بر يكدگر ساخته است4
 پاسخ است.1گزينه

و گزينه ( در عبارت روي سؤال (2هاي ،(3) و  ) به خلقت انسان توسط خدا از گل اشاره شده است.4)
( اما در گزينه مي1ي بي ) شاعر و قدرت [با فضل و قدرت و زور و پا و مورچه را با وجود داشتن دست مي گويد خداوند روزي مار  دهد. كرانش]

 دو تذكر:
پابيبا مورو مار-1 و مي زوربيو دست و نشر مرتّب سازند. لف 
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سفال آفريد. يعني انسان را از گل خشكهم)خلق االنسان من ...(يي شريفه آيه-2  چون
(انسان) طوا� ميابليس پرتلبيس يك باري گرد او و بدان يك چشم، اعورانه بدو درميف  نگريست. كرد

 چشم اعور: يك
مي نويسنده شيطان را اعور مي (بعد جسماني)  نگريست. خواند، چرا كه معتقد است او انسان را تنها از يك بعد

و آخـر ببيـن هين مباش اعو چو ابليس لعين  با دو ديـــده اول
بياعور آن باشد كه حال و بس چون بهـايم پسي ديد  خبر از باز

مي«عبارت-5 و بدان يك چشم، اعورانه بدو درمي ابليس پرتلبيس يك باري گرد او طواف  با كدام بيت، قرابت معنايي دارد؟» نگريست كرد
 ديـو اي نـابكـار از تـوگـريزدمي ) چون شدي در خوي ديوي استوار1
ز قـرآن2  ديـو آدم را نبينــد غيــر طيــن اي پسر ظـاهر مبين) تو
شر3  سـوي تـو نـامد كـه از شـرّي بتـر ) ديـو سـوي آدمي شد بهـر
و خطاست ) چشم آخربين تـواند ديد راست4  چشم آُخربين غرور است
 پاسخ است.2گزينه

(يك الدين دايه در عبارت روي سؤال نجم ميي ابليس را اعور مي چشم) (بعد جسماني) و خواند؛ چون او انسان را تنها از يك بعد نگريست
و عظمت روحي وي را ناديده مي  گرفت. حقيقت

( همين مطلب در گزينه  ) نيز آمده است:2ي
 جا بعد جسماني انسان طين: در اين ديو: شيطان
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( معني بيت گزينه ):4ي
و حقيقت بين است درست چشم دل كه آخرت مي بين و نگر و نفساني است تو را به غرور و چشم ظاهر كه تنها دنبال منفعت مادي باشد

 كشاند. خطا مي
و مادي سخن مي مي موالنا در اين بيت از دو نوع نگرش معنوي  فرمايد: گويد. در جايي ديگر

 چشم آُخربين ببست از بهر حق چشم آخربين گشاد اندر سبق


