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اول
فصل ّ
کشش از طرف معشوق انگیزهی عاشق است عشق موجب کمال غم هجران حال عاشق را تنها عاشق درک میکند سخن ،مع ّرف راز درون
بازگشت به اصل عجز عقل از درک معنو ّیات هرکه عاشق نیست ،الهی بمیرد! عشق ،هم «درد» و هم «درمان» دشواریهای راه عشق

نی ،بیانگر حال عاشق تنها عاشق لیاقت درک راز عشق را دارد ترک تعلّقات تقابل پخته و خام نمادهای عاشق بخشندگی و فضل خداوند

ناشناختنی بودن خداوند عزت و ذلّت به دست خداست نکوهش غرور ترجیح باطن بر ظاهر ازلی بودن عشق ترجیح حق بر باطل نکوهش کوچک شمردن گناه
اول نینامه
درس ّ

کشش از طرف معشوق انگیزهی عاشق است

توجه معشوق به عاشق؛ میگوید تا کششی از طرف معشوق نباشد ،عشقی در کار نیست .کشش از سوی معشوق ،انگیزهی عاشق است .ابراز
کشش ،جذبه ،عنایتّ ،

عشق از طرف عاشق و تالش و اصرار او و آه و ناله و َد َو ندگی روز و گریهی شب ،اینها فقط ظاهر و پوستهی عشق است .اصلِ کاری ،چی ِز دیگریست .آن طرف ماجرا،
ِ
خواست معشوق ،چنان نیروی جاذبهای ایجاد میکند که عاشق را دیوانهوار به طرف معشوق میکشد.
این «معشوق» است که دلش به سمت عاشق تمایل دارد و همین

ِ
«کشش اصلی از طرف معشوق است ،نه عاشق» یک نکتهی ظریف و لذّ تبخش در ادبیّات عاشقانه و یک موضوع کلیدی در عرفان محسوب میشود .این
اینکه
بالقوه در وجو ِد همهی موجودات است و هر وقت خداوند به بنده نظر
مفهوم در متون عرفانی به این صورت تعبیر میشود که عشق ،یک امانت الهی و یک توانایی
ّ

کند و ِ
دل او را به سوی خود بکشد ،ناخودآگاه عاشق شروع به نالیدن از درد جدایی میکند.

 -1کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟

«این نی عشق را پروردگار مینوازد و فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمیخیزد که جذبهی حق بر او اثر میگذارد».

از مــــــه و از مهــــــر فلــــــک مهتــــــر و افالکتــــــرم
مــــن شــــکر انــــدر شــــکر انــــدر شــــکر انــــدر شــــکرم
ای شــــه و شاهنشــــه مــــن! بــــاز شــــود بــــال و پــــرم
راه بــــــده راه بــــــده ،یــــــا تــــــو بــــــرون آ ز حــــــرم

 )1گرچـــه دو رو همچـــو زرم مهـــر تـــو دارد نظـــرم
 )2بـــر همـــگان گـــر ز فلـــک زهـــر ببـــارد همـــه شـــب
 )3بـــا ِز تـــو ام بـــا ِز تـــو ام ،چـــون شـــنوم طبـــل تـــو را
 )4پـــرده مکـــن پـــرده مـــدر در پـــس ایـــن پـــرده مـــرو
 -2کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟

«این نی عشق را پروردگار مینوازد و فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمیخیزد که جذبهی حق بر او اثر میگذارد».

نــــــــــوای عاشــــــــــقان در بینواییســــــــــت
ســــــری بــــــه زیــــــر پــــــر انــــــدر چــــــو مــــــرغ تنگقفــــــس
جذْبــــــهی او میرســــــد مــــــا را بــــــه بــــــاال میکشــــــد
گــــــر بکشــــــد بندهایــــــم ور بنــــــوازد غــــــالم

 )1بـــــــه درد عاشـــــــقی میســـــــوز و میســـــــاز
 )2همیبنالـــــــم هـــــــر دم بـــــــه یـــــــاد یـــــــار و دیـــــــار
 )3در ازل باالنشـــــــین بودیـــــــم و گویـــــــی تـــــــا ابـــــــد
 )4رای ،خداونـــــــد راســـــــت ،حاکـــــــم و فرمانرواســـــــت

عشق موجب کمال
عشق موجب رشد ،تعالی ،پیشرفت و رسیدن به اوج ع ّزت و سربلندیست .ارزش میدهد .افتخار میآفریند .احترام میآورد.

ِ
توجه کن« :آنچه در این نی آوازی پدید میآورد ،کشش انسان آگاه بهسوی
دربارهی عبارتهای
معروف ّ
مقدمهی درس «نینامه» به یک نکتهی بسیار مهم ّ

عالم معنا ،بهسوی پروردگار ،بهسوی کل و حقیقت هستیست و در حقیقت این نی عشق را پروردگار مینوازد و فریاد موالنا هنگامی از نیِ وجودش برمیخیزد که
جذبهی حق بر او اثر میگذارد» در این عبارت دو مفهوم مهم دیده میشود:
 -1کشش از طرف معشوق است .واژههای «کشش» و «جذبه» و جملهی «این نی عشق را پروردگار مینوازد» این مفهوم را به خوبی نشان میدهند.
 -2عشق موجب کمال است .تعابی ِر «رفتن بهسوی عالم معنا ،بهسوی پروردگار و بهسوی کلّ و حقیقت هستی» این مفهوم را به خوبی نشان میدهند.
توجه داشته و در سؤال زیر ،بررسی گزینهها نشان میدهد که مفهوم دوم (عشق
طراح به مفهوم ا ّول (کشش) ّ
در سؤاالت باال ،از روی گزینهها میتوان فهمید که ّ

طراح بوده است.
موجب کمال) مورد ّ
توجه ّ

(سراسری تجربی )88

 -3متن زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

«آنچه در این نی آوازی پدید میآورد ،کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا ،به سوی پروردگار ،به سوی کل و حقیقت هستی است و در حقیقت ،این نی
نی وجودش برمیخیزد که جذبهی حق بر او اثر میگذارد».
عشق را پروردگار مینوازد و فریاد موالنا هنگامی از ِ

 )1یـــــار از پـــــرده هویـــــدا شـــــد و یـــــاران غافـــــل
ذرهی خاک ـــم و در کــــوی ت ـــو ام ج ـــای خــــوش اس ـــت
ّ )2
 )3شـــــبنم از روشـــــندلی آیینـــــهی خورشـــــید شـــــد
ذره بـــــه خورشـــــید میرســـــد
 )4بـــــا بـــــال شـــــوقّ ،

یوســـــفی هســـــت دریغـــــا کـــــه خریـــــداری نیســـــت
ترســـــم ای دوســـــت کـــــه بـــــادی ببـــــرد ناگاهـــــم
ای کـــــم از شـــــبنم ،تـــــو هـــــم آیینـــــه را پـــــرداز ده
پـــــرواز دل بـــــه ســـــوی خـــــدا میبـــــرد مـــــرا

ادبیاتفارسیپیشدانشگاهی
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غم هجران
جدایی؛ هجر؛ هجران؛ فراق؛ فرقت؛ مفارقت؛ دوری از معشوق؛ اینکه نبو ِد معشوق ،زندگی را بر عاشق حرام کرده؛ نه خواب دارد ،نه خوراک؛ نه میتواند کار کند،

نه تست بزند ،نه کتاب بنویسد! دوری ،همهچیز را از عاشق میگیرد ،اص ً
ال عاشق در غیاب معشوق هیچ چیز ندارد .هیچچیز!

 -4همهی گزینههای زیر ،بهجز گزینهی  ..........با بیت «کز نیستان تا مرا ببریدهاند  /از نفیرم مرد و زن نالیدهاند» ارتباط مفهومی دارد.

 )1ز تـــــاب آتـــــش دوری شـــــدم غـــــرق عـــــرق چـــــون گل
 )2تنـــــم از واســـــطهی دوری دلبـــــر بگداخـــــت
 )3دیشـــــب کـــــه دلـــــم ز تـــــاب هجـــــران میســـــوخت
 )4در راه عشـــــق ،بُعـــــد منـــــازل حجـــــاب نیســـــت

بیـــــار ای بـــــاد شـــــبگیری نســـــیمی زآن عرقچینـــــم
جانـــــم از آتـــــش مهـــــر رخ جانانـــــه بســـــوخت
اشـــــکم همـــــه در دیـــــدهی گریـــــان میســـــوخت
بـــــود مانـــــع وصـــــال
دوری گمـــــان مبـــــر کـــــه
َ

حال عاشق را تنها عاشق درک میکند
کسی که درد عشق را نچشیده و رنج عاشقی را نکشیده و روزها تا شب خون گریه نکرده و شبها تا صبح بیدار نمانده و خالصه شب و روز به یاد معشوق به کوه

و بیابان نزده و عمر خود را در حسرت و اندوه و آوارگی و سرگردانی سپری نکرده ،چه میداند «عشق» چیست؟!
ِ
معرفی میشوند:
در این مفهوم ،تقابل «عاشق» و
«انسان بیخبر از عشق» دیده میشود و هریک از دو طرف ،با عباراتی مثل اینها ّ
عاشق :پخته (سوخته) ،بیدار ،آگاه ،آشفته ،عارف

مدعی
انسان بیخبر از عشق :خام ،خواب ،غافل ،آسودهّ ،

 -5مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟

 )1خـــــار تـــــا کـــــی؟ اللـــــهای در بـــــاغ ّامیـــــدم نشـــــان
تنعـــــم زیســـــت
 )2آن کـــــه در راحـــــت و ّ
 )3ت ـــو را کـــه درد نب ـــوده اســـت جـــان مـــن همـــه عمـــر
 )4ت ـــنِ درس ـــت چ ـــه دان ـــد ب ـــه خ ـــواب نوش ـــین در

 -6مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟

 )1درنیابـــــد حـــــال پختـــــه هیـــــچ خـــــام
 )2طبی ـــب عشــــق مس ـــیحادم اس ـــت و مش ــ ـفق ،لی ـــک
 )3پی ـــش زاه ـــد از رن ـــدی دم م ـــزن ک ـــه نتــــوان گف ـــت
 )4راز درون پـــــرده ز رنـــــدان مســـــت پُـــــرس

(کارشناسی ارشد )93

زخ ـــم ت ـــا ک ـــی؟ مرهم ـــی ب ـــر ج ـــان دردآگی ـــن م ـــن
او چـــــه دانـــــد کـــــه حـــــال گرســـــنه چیســـــت؟
چـــــو دردمنـــــد بنالـــــد نـــــداریاش معـــــذور
ک ـــه ش ـــب چ گون ـــه ب ـــه پای ـــان هم ـــی ب ـــرد رنجــــور؟
(سراسري خارج از کشور )91

والســـــالم
پـــــس ســـــخن کوتـــــاه بایـــــد ّ
چـــــو درد در تـــــو نبینـــــد کـــــه را دوا بکنـــــد
بـــــا طبیـــــب نامحـــــرم حـــــال درد پنهانـــــی
کایـــــن حـــــال نیســـــت زاهـــــد عالیمقـــــام را

 -7بیت «سینه خواهم شرحهشرحه از فراق  /تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟

 )1پـــــای نهـــــم در عـــــدم بـــــو کـــــه بـــــه دســـــت آورم
 )2حدیـــــث عشـــــق جانـــــان گفتنـــــی نیســـــت
 )3کجاس ـــت همنفس ـــی ت ـــا ب ـــه ش ـــرح عرض ـــه ده ـــم؟
 )4دردی نبـــــوده را چـــــه تفـــــاوت کنـــــد کـــــه مـــــن

(سراسری خارج از کشور )87

همنفســــــی تــــــا کنــــــد درد دلــــــم را دوا
وگــــــر گویــــــی کســــــی هــــــمدرد بایــــــد
کــــــه دل چــــــه میکشــــــد از روزگار هجرانــــــش
بیچــــــاره درد میخــــــورم و نعــــــره میزنــــــم؟

 -8کدام گزینه با بیت «سینه خواهم شرحهشرحه از فراق  /تا بگویم شرح درد اشتیاق» تناسب معنایی کمتری دارد؟

 )1ز ســـــوز نیمهشـــــبانه کســـــی خبـــــر دارد
 )2حدی ـــث عشــــق ندان ـــد کس ـــی ک ـــه در هم ـــه عم ـــر
 )3چن ـــدت کن ـــم حکای ـــت؟ ش ـــرح اینق ـــدر کفای ـــت
 )4ب ـــا تــــو ص ـــد س ـــال زب ـــان قل ـــم ار ش ـــرح ده ـــد

کــــــه چــــــون چــــــراغ شــــــبی زنــــــده تــــــا ســــــحر دارد
بــــــه ســــــر نکوفتــــــه باشــــــد در ســــــرایی را
باقــــــی نمیتــــــوان گفــــــت ّاال بــــــه غمگســــــاران
شــــــمهای از غــــــم عشــــــق تــــــو بیــــــان نتــــــوان کــــــرد
ّ

 )1بـــه زخمخ ـــورده حکایـــت کنـــم ز دســـت جراحـــت
 )2چــــه غــــم از ســــیل حــــوادث دل دریــــا دارد؟
 )3مالمتگــــوی عاشــــق را چــــه گویــــد مــــردم دانــــا؟
 )4آن را ک ــه غم ــی چ ـــون غ ــم م ــن نیس ــت چ ــه دان ــد؟

ک ـــه تندرس ـــت مالم ـــت کن ـــد چــــو م ـــن بخروش ـــم
یـــــاد ســـــاحل نکنـــــد کشـــــتی طوفانـــــی مـــــا
ک ـــه ح ـــال غرق ـــه در دری ـــا ندان ـــد خفت ـــه ب ـــر س ـــا حل
کـــــز شـــــوق تـــــو ام دیـــــده چـــــه شـــــب میگذرانـــــد

 -9کدام گزینه با بیت «سینه خواهم شرحهشرحه از فراق  /تا بگویم شرح درد اشتیاق» تناسب معنایی کمتری دارد؟

سخن ،مع ّرف راز درون
ِ
«فرهنگ» آدم را نشان میدهد؛ و اینکه «تا
اینکه سخن ،ارزش و اعتبار گوینده را نشان میدهد؛ که طرز بیان ،نشاندهندهی نوع تفکّ ر است؛ که صحبت کردن،
مرد سخن نگفته باشد  /عیب و هنرش نهفته باشد»!

-10

«سر من از نالهی من دور نیست  /لیک چشم و گوش را آن نور نیست» با کدام گزینه متناسب است؟
مفهوم بیت
ّ

 )1حـــال مـــن اکنـــون بـــرون از گفتـــن اســـت
 )2ای گلفـــروش! گل چـــه فروشـــی بـــه جـــای ســـیم؟
 )3گفـــت آن یـــار کـــز او گشـــت ســـرِ دار بلنـــد
 )4رنگینســـخنان در ســـخن خویـــش نهانانـــد

اینچــــه میگویــــم نــــه احــــوال مــــن اســــت
وز گل عزیزتــــر ،چــــه ســــتانی بــــه ســــیمِ گل؟
جرمــــش ایــــن بــــود کــــه اســــرار هویــــدا میکــــرد
از نکهــــت خــــود نیســــت بــــه هــــر حــــال جــــدا گل

(سراسری زبان )81

30
بازگشت به اصل
هرچیزی به اصل خود برمیگردد .در مفاهیم عرفانی یعنی« :همه از خداییم و به سوی او برمیگردیم» ،به سوی حقیقت؛ به سوی نور؛ به عالم باال؛ به بهشت .یک
روز از بهشت بیرونمان کردهاند و به هر قیمتی شده باید برگردیم همانجا!
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(سراسری ریاضی )88

مفهوم بیت «ما ز دریاییم و دریا میرویم  /ما ز باالییم و باال میرویم» با کدام بیت تناسب ندارد؟

 )1ماهــــی از دریــــا چــــو در صحــــرا فتــــد
 )2بــــه اصــــل بــــاز شــــود فــــرع و هســــت نــــزد خــــرد
 )3جــــزو جهــــان اســــت شــــخص مــــردم؛ روزی
 )4س ــیری طل ــب مک ــن ک ــه ک ــس ان ــدر نش ــیب خ ــاک

میتپـــــــد تـــــــا بـــــــاز در دریـــــــا فتـــــــد
مـر این حدیث مسـلّم هم ایـن مثل مضروب (= زده شـده)
بـــــــاز شـــــــود جـــــــزو بیگمـــــــان بـــــــه ســـــــوی کل
جـــــــز تشـــــــنهلب نیامـــــــد و جـــــــز ناشـــــــتا نشـــــــد
(سراسری هنر )88

 -12مفهوم بیت «ما ز دریاییم و دریا میرویم  /ما ز باالییم و باال میرویم» با کدام بیت تناسب دارد؟

 )1همچــــــو مریــــــم ســــــوی خرمابــــــن رویــــــم
 )2مــــــا ز گــــــردون ســــــوی مــــــادون آمدیــــــم
 )3برنشــــــین ای عــــــزم و منشــــــین ای امیــــــد
 )4دود و بویــــــی میرســــــد از عــــــرش غیــــــب

ٍ
رجع الی اص ِل ِه» در کدام بیت وجود ندارد؟
 -13مفهوم عبارت «ک ُّل شیء یَ ُ

 )1ســــــیر جســــــم خشــــــک ،بــــــر خشــــــکی فتــــــاد
 )2مــــــادر فرزنــــــد ،جویــــــانِ وی اســــــت
 )3دل تــــــو را در کــــــوی اهــــــل دل کشــــــد
 )4جــــــان ،گشــــــاده ســــــوی گــــــردون بالهــــــا

زآن کـــــــه خرمایـــــــی نـــــــدارد شـــــــاخ بیـــــــد
بـــــــاز مـــــــا را ســـــــوی گـــــــردون برکشـــــــید
کـــــــز رســـــــوالنش پیاپـــــــی شـــــــد نویـــــــد
ای نهانـــــــان ســـــــوی بـــــــوی آن پریـــــــد
(سراسری ریاضی )87

ســـــــیر جـــــــان ،پـــــــا در دل دریـــــــا نهـــــــاد
اصلهـــــــا مـــــــر فرعهـــــــا را در پـــــــی اســـــــت
تـــــــن تـــــــو را در حبـــــــس آب و گل کشـــــــد
تـــــــن ،زده انـــــــدر زمیـــــــن چنگالهـــــــا

ٍ
یرجع الی اص ِل ِه» در همهی ابیات زیر ،بهجز بیت  ..........دیده میشود.
شیء
 -14مفهوم جملهی «ک ُّل
ُ

 )1گوهــــــر پــــــاک از کجــــــا ،عالــــــم خــــــاک از کجــــــا
 )2جــــــای در بستانســــــرای عشــــــق میبایــــــد مــــــرا
 )3تــــــو را ز کنگــــــرهی عــــــرش میزننــــــد صفیــــــر
 )4اگــــر یــــک شــــعله در خ ــــود صــــد ه ـــزار اســــت

بــر چــه فــرود آمدیــت؟ بــار کنیــد ایــن چــه جاســت؟!
عندلیبــــــم از چــــــه در ماتمســــــرا افتــــــادهام؟
ندانمــــــت کــــــه در ایــــــن دامگــــــه چــــــه افتادهســــــت
بــه اصلــش بازگــردی یــک شــرار (= شــعله) اســت

الـــف) بلبـــل مســـتیم و در گلشـــن نوایـــی میزنیـــم
ب) در گلشـــنی کـــه گلهـــا دامنکشـــان گذشـــتند
ج) اش ــک حس ــرت ز غم ــش ب ــر رخ م ــا طوف ــان ک ــرد
د) چنیــن قفــس نه ســزای چــو مــن خوشالحانیســت
ه) ســـوی جانـــان جانـــم از تـــن میبرنـــد

رونقـــی دیگـــر گرفـــت ایـــن گلشـــن از غوغـــای مـــا
بلبـــل ز ســـادهلوحی در فکـــر آشـــیان اســـت
گلشـــنی را ز غمـــش بلبـــل خوشالحـــان کـــرد
روم بـــه گلشـــن رضـــوان کـــه مـــرغ آن چمنـــم
از قفـــس مرغـــی بـــه گلشـــن میبرنـــد

 -15کدام گروه از بیتها به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟

 )1الف ـ د

 )2ج ـ ه

 )3د ـ ه

ٍ
 -16مفهوم سخن مشهور ّ
رجع الی اص ِل ِه» با کدام گزینه متناسب است؟
«کل شیء یَ ُ

 )1تــو از خاکــی ،بهســانِ خــاک تــن درده در ایــن پســتی
غـــره
 )2بدیـــن زور و زر دنیـــا چـــو بی عقـــالن مشـــو ّ
ـود
 )3پــس اکنــون گــر ســوی دوزخگرایــی بــس عجــب نبـ َ
 )4س ــر البارس ــالن دی ــدی ز رفع ــت رفت ــه ب ــر گ ــردون؟

 )4ب ـ ج

(سنجش )90

ـی و ه ــم واال
مگ ــر گ ــردی چـــو ج ــان و عقـــل ه ــم وال ـ ّ
ک ــه ای ــن آن نوبه ــاری نیس ــت ک ــش بیمه ــرگان بین ــی
کـــه ســـوی ّ
کل خـــود باشـــد همیشـــه جنبـــش اجـــزا
بـــه مـــرو آ تاکنـــون در گل تـــن البارســـالن بینـــی

عجز عقل از درک معنو ّیات
اینکه عقل توانایی درک مسایل معنوی را ندارد ،عشق را نمیفهمد و از اسرار آن سر درنمیآورد .دقّت کن که در این مفهوم و مفهوم قبلی ،بیت مورد سؤال

«سر من از نالهی من دور نیست  /لیک چشم و گوش را آن نور نیست»
یکسان است:
ّ
طراح است و در این مفهوم ،مصراع دوم بیت.
ه
توج
مورد
بیت،
ل
و
ا
مصراع
قبلی،
مفهوم
در
که
جاست
تفاوت ،این
ّ
ّ
ّ

«سر من از نالهی من دور نیست  /لیک چشم و گوش را آن نور نیست» تناسب معنایی بیشتری دارد؟
 -17کدام گزینه با بیت
ّ

 )1ز خاموشــی برآمــد جــان و در دل صــد ســخن پنهــان
 )2دارم ز تـــو داغ کهـــن ،ور نیســـت بـــاور ایـــن ســـخن
محبـــت درنیافـــت
 )3فهـــمِ ناقـــص ،رمـــز قـــرآن ّ
 )4شــبی نگذشــت کــز دســت غمــش چــون نــی ننالیــدم

 -18کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟
«ســـــر مـــــن از نالـــــهی مـــــن دور نیســـــت
ّ

 )1ش ــرر میری ــزد از تی ــغ زب ــان چ ــون تیش ــه عاش ــق را
مصـــرع پیچیـــدهی اســـرار فهمیـــدن
 )2زبـــانِ
ِ
 )3ز بیپروایـــی همصحبتـــان چـــون غنچـــه خاموشـــم
 )4حبـــاب ســـادهدل بیجـــا دهـــن پـــر بـــاد میســـازد

چــه بــودی گــر م ـرا پیشــت مجــال یــک ســخن بــودی؟
پیـــدا دل مـــن پـــاره کـــن وآن داغ پنهـــان را ببیـــن
مـــد بســـماهلل بـــود
ورنـــه یکســـر نالـــهی دل،
ّ
دریـــغ از نالـــهی پنهـــان کـــه پیـــدا نیســـت تأثیـــرش
لیـــک چشـــم و گـــوش را آن نـــور نیســـت»

دلـــی از ســـنگ میبایـــد بـــه درد مـــا کنـــد گوشـــی
ز گـــوش ســـر نمیآیـــد ،مگـــر دل وا کنـــد گوشـــی
دهانـــی پرســـخن دارم اگـــر پـــروا کنـــد گوشـــی
بـــه گفتوگـــوی ه ــر بیمغ ــز ک ــی دری ــا کن ــد گوشـــی؟

ادبیاتفارسیپیشدانشگاهی

31

هرکه عاشق نیست ،الهی بمیرد!
ِ
انسان بیخبر از عشق آرزوی مرگ میکند؛ بیان دیگریست از مفهو ِم «عشق مایهی زندگیست» .دقّت کن که در چنین ابیاتی ،مفهوم
در این مفهوم ،شاعر برای
«عشق» ممکن است در واژگانی مانند «وفا»« ،اشتیاق»« ،سوز»« ،آتش»« ،شعله»« ،شرر» و مانند اینها پنهان شده باشد.

 -19کدام گزینه با بیت «آتش است این بانگ نای و نیست باد  /هرکه این آتش ندارد ،نیست باد» تناسب معنایی کمتری دارد؟

 )1مبـــــاد آن دل کـــــه او ســـــوزی نـــــدارد
 )2مشــــ ـکل هرکســـــی آســـــان شـــــود از مـــــرگ ّامـــــا
 )3انـــــدر دل بیوفـــــا غـــــم و ماتـــــم بـــــاد
 )4گفتـــم از عش ـــق ت ـــو خالـــی نیســـت در عالـــم کســـی

هــــــــــوای مجلسافــــــــــروزی نــــــــــدارد
مشــــکل عشــــق بدیــــن ســــهلی و آســــانی نیســــت
آن را کــــه وفــــا نیســــت ز عالــــم کــــم بــــاد
گفـــت «جامـــی» هرکـــه عاشـــق نیســـت در عالـــم مبـــاد

عشق ،هم «درد» و هم «درمان»
ِ
ِ
تابان عشق به او امید و
خورشید
عشق ،پدیدهای متناقضنماست؛ هم موجب رنج است و هم موجب آرامش .عشق ،روزگار عاشق را سیاه میکند و در همین روزگا ِر سیاه،
ِ
آسایش توأم .قرار و بیقراری در کنار هم .عشق ،اینطور است.
انگیزه میدهد .هم تلخیست ،هم شیرینی .لذّ تیست که زجرآور و درمانیست که دردناک است .رنج و

 -20مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟

 )1ای درد و غــــــــــم تــــــــــو راحــــــــــت دل
 )2دردم از یــــــــــار اســــــــــت و درمــــــــــان نیــــــــــز هــــــــــم
زهـــــــری و تریاقـــــــی کـــــــه دیـــــــد؟
 )3همچـــــــو نـــــــی
ّ
 )4دردیس ــت درد عش ــق ک ــه هیچ ــش طبی ــب نیس ــت

هـــــــم مرهـــــــم و هـــــــم جراحـــــــت دل
دل فـــــــدای او شـــــــد و جـــــــان نیـــــــز هـــــــم
همچـــــــو نـــــــی دمســـــــاز و مشـــــــتاقی کـــــــه دیـــــــد؟
گـــــــر دردمنـــــــد عشـــــــق بنالـــــــد غریـــــــب نیســـــــت

 -21بیتهای کدام گزینه به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟
الـــف) مبــــاد راحـــــت مرهـــــم نصیـــب بـــیدردی
دردی و هـــم درمـــان مـــن!
ب) ای کـــه هـــم
ّ
ج) مرهـــم نکـــرد ریـــش مـــرا پنـــد دوســـتان
زهـــری و تریاقـــی کـــه دیـــد؟
د) همچـــو نـــی
ّ
هـــ ) همچـــو تــــریاقاند دانایـــان دهـــــر
و) مـــن و زهـــر تـــو کـــه هـــم زهـــری و هـــم تریاقـــی

کـــه بـــا جراحـــت تیـــغ تـــو یـــاد مرهـــم کـــرد
جانـــی و هـــم جانـــان مـــن!
وی کـــه هـــم
ّ
و انـــدر دلـــم جراحـــت گفتارشـــان بمانـــد
همچـــو نـــی دمســـاز و مشـــتاقی کـــه دیـــد؟
قاتلانـــد ای خواجـــه نادانـــان چـــو زهـــر
مـــن و درد تـــو کـــه هـــم دردی و هـــم درمانـــی

 )1ب ـ د ـ و

 )2الف ـ ب ـ د

 )3ب ـ ه ـ و
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 )4ج ـ د ـ ه

دشواریهای راه عشق
ِ
«استرس» ساده گرفته
سختیهای راه عشق ،رنج عاشقی ،بالکشی عاشق ،دردمندی عاشقانه؛ همهی مشکالتی که عاشق در مسیر عشق با آنها مواجه میشود؛ از یک
ِ
کردن عمر و جوانی و پول و پَله و  ...و آخرش هم ناکام از دنیا رفتن!
تا گرسنگی و تشنگی و آه و افسوس و ناله و گریه و زاری و بیخوابی و از دست دادن عقل و خرج
دشواریهای راه عشق ـ آن مقدارش که در تاریخ ثبت شده ـ از قدم ا ّول که عاشق گیوهاش را َور می ِکشد شروع میشده و تا مرگ فجیع او ادامه پیدا میکرده.
دشواریهای عشق بسته به آداب و رسوم هر منطقه متفاوت بوده؛ مث ً
ال دشواریهای فرهاد با مجنون فرق میکرده؛ نگاه کن:
1
دشواریهای فرهاد :لزوم مهارت در کوهکنی ،بلد نبودن زبان و ادبیّات ارمنی  ،لزوم حاضرجوابی و غلبه بر استرس هنگام مناظره با خسرو (آزمون شفاهی!) در قصر خسروپرویز و
2
مدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه و به صورت سرپایی ،تازه بدون تهویهی مناسب در قصر و مهمتر از همه ،بدون کیک و ساندیس!
جلوی آن همه «موبد» به ّ
دشواریهای مجنون :راضی کردن پدر خودش ،خار مغیالن ،راضی کردن پدر لیلی ،خار مغیالن ،راضی کردن رئیس قبیلهی لیلی اینها ،خار مغیالن؛ اص ً
ال احتمال
سن معشوقی ،خار مغیالن!
زنده به گور شدن لیلی قبل از رسیدن به ّ
تازه ،دشواریهای اصلی ،هنگام وصال معلوم میشده و خو ِد معشوق با آن مژههای مثل تیر و ابروی مثل کمان و گیسوی مثل کمند (طناب!) و چانهی مثل سیاهچال
ِ
ایوان قصر ،مدام این طرف و آن طرف میرفته و از همان باال تیر و طناب و بمب و اینها پرتاب میکرده؛
و چشمهای رادیواکتیو ،به اصطالح ،غول آخرش بوده! و در
ِ
«کمان ابرو» قرار میداده و یکییکی به طرف عاشق نشانه میگرفته؛ بعد از زخمی شدن عاشق ،او را با «کمند گیسو»
به این صورت :ابتدا «تی ِر مژگان» را در
ضلع جنوبیِ « ِ
لب لعل» قرار دارد ـ میانداخته است!
میکشیده و داخل چاه زنخدان ـ که در
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
اشکبوس کشانی نیست؛ رفتار معشوق با عاشقِ جانجانیست!
جنگ مادر فوالدزره با
توصیف
فراموش نکن که این،

قصههای عشق مجنون میکند» تناسب معنایی ندارد؟
 -22کدام گزینه با بیت «نی حدیث راه پرخون میکند ّ /
 )1مت ــرس از جانفش ــانی گ ــر طری ــق عش ــق میپوی ــی
چـــو اســـماعیل بایـــد ســـر نهـــادن روز قربانـــی
 )2طریـــــــــق عشـــــــــق جانـــــــــا بیبـــــــــال نیســـــــــت
زمانـــــــی بیبـــــــال بـــــــودن روا نیســـــــت
 )3عشــق در جــان اســت و مــی در جــام و شــاهد در نظــر
در چنیـــن حالـــت طریـــق پارســـایی مشـــکل اســـت
 )4بــه کــوی عشــق چــون پــا مینهــی از جــان و ســر بگذر
کــه خونخــوار اســت وادیهــا و خونریــز اســت منزلهــا
قصههای عشق مجنون میکند» تناسب معنایی بیشتری دارد؟
 -23کدام گزینه با بیت «نی حدیث راه پرخون میکند ّ /

 )1هرگـــــز دلـــــم ز کـــــوی تـــــو جایـــــی دگـــــر نرفـــــت
 )2ج ـــان رف ـــت و اش ـــتیاق تــــو از ج ـــان ب ـــه در نش ـــد
 )3در کــــوی عشــــق ب ـــی س ـــر و پای ـــی نش ـــان ن ـــداد
 )4عمـــــرم برفـــــت در طلـــــب عشـــــق و عاقبـــــت

 -1میدانی که «شیرین» ،شاهزادهی ارمنستان بود!

یـــــک دم خیـــــال روی تـــــو ام از نظـــــر نرفـــــت
ســـــر رفـــــت و آرزوی تـــــو از ســـــر بـــــه در نرفـــــت
کاو خســـــتهدل نیامـــــد و خونینجگـــــر نرفـــــت
کامـــــی نیافـــــت خاطـــــر و کاری بـــــه ســـــر نرفـــــت

 -2مناظرهی خسرو با فرهاد را در درس پنجم کتاب پیشدانشگاهی میخوانی!

32
نی ،بیانگر حال عاشق
قصههای عشق مجنون
نِی ،نماد عاشق و بازگوکنندهی احوال اوست .نی همدم انسانهای غریب و دردمند و تنهاست .بیت معروف «نی حدیث راه پرخون میکند ّ /

میکند» را قب ً
توجه به گزینهها ناچار باید بپذیریم که در بیت سؤال ،تأکید ،فقط و فقط بر «حدیث
ال در مفهو ِم «دشواریهای راه عشق» شناختی ،ا ّما در این سؤال با ّ

ِ
بودن راه عشق» کام ً
ال فراموش شده است! ببین:
کردن» یعنی «بیان کردن» است و «پرخون
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 -24بیت «بگو ای نای ،حال عاشقان را  /که آواز تو جان میآزماید» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟

 )1روزهــــــا گــــــر رفــــــت ،گــــــو رو ،بــــــاک نیســــــت
 )2هرکــــــه جــــــز ماهــــــی ،ز آبــــــش ســــــیر شــــــد
 )3نــــــی حدیــــــث راه پرخــــــون میکنــــــد
 )4تــــــن ز جــــــان و جــــــان ز تــــــن مســــــ تور نیســــــت

تـــــو بم ــــان ،ای آنک ــــه چـــــون تـــــو پ ــــاک نیس ــــت
هرکـــــــه بیروزیســـــــت ،روزش دیـــــــر شـــــــد
قصههـــــــای عشـــــــق مجنـــــــون میکنـــــــد
ّ
لیـــــــک کـــــــس را دیـــــــد جـــــــان دســـــــ تور نیســـــــت

تنها عاشق لیاقت درک راز عشق را دارد
رازداری عاشقانه ،حفظ اسرار عشق .یک مفهوم کام ً
ال مردانه است! اینکه عاشق با رازداری ،لیاقت خود را در عشق ثابت کند؛ اینکه آدم دهنش (دهانش!)
ِ
ِ
معادل کمتر مؤ ّدبانه :چفت و بست داشتنِ دهن! جملهی پشت
معادل مؤ ّدبانه :محر ِم ا َسرار بودن.
قرص باشد و هر رازی ،چیزی ،که میشنود ،در بوق و کرنا نکند.

کامیونی« :سینهام گورستان اسرار است رفیق!»

گاهی از این مفهوم ،داشتن ظرفیّت در راه عشق و اینکه هر کسی شایستگی عشق را ندارد برداشت میشود.

 -25مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟

 )1محـــــرم ایـــــن هـــــوش جـــــز بیهـــــوش نیســـــت
 )2مــی ز رطــل عشــق خــوردن کار هــر بیظــرف نیســت
 )3ســـــاقیا در قـــــدح بـــــاده چـــــه پیمـــــودی دوش
 )4دل بیســــوز ک ـــم گی ـــرد نصی ـــب از صحب ـــت م ـــردی
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مـــــر زبـــــان را مشـــــتری جـــــز گـــــوش نیســـــت
وحشـــیای بایـــد کـــه بـــر لـــب گیـــرد ایـــن پیمانـــه را
کـــــه حریفـــــان همـــــه در خـــــواب گرانانـــــد هنـــــوز
مــــس تابیــــدهای آور کــــه گیــــرد در تــــو ا کســــیرم

 -26کدام گزینه با بیت «محرم این هوش جز بیهوش نیست  /مر زبان را مشتری جز گوش نیست» تناسب معنایی بیشتری دارد؟

 )1خویَــــــش اگــــــر کینه جوســــــت الزمِ روی نکوســــــت
صیــــــاد هــــــم
 )2صحــــــن چمــــــن دیــــــدهام ،خانــــــهی ّ
 )3عش ــــق مگ ــــو ،آتــــش ار خرمــــن هســــتی نس ــــوخت
 )4کاش ـــف اســـرار عشــــق بیخــــودی و مس ـــتی اس ـــت

ســـــرو ســـــرافراز را سرکشـــــی از نـــــاز نیســـــت
شــاخ ســمن خوشتر از چنگل (= چنگال) شــهباز نیســت
ســـــیل مگـــــو ،آب اگـــــر خانهبرانـــــداز نیســـــت
هرک ـــه ز خــــود آگ ـــه اس ـــت آگ ـــه از ای ـــن راز نیس ـــت
(سنجش )93

 -27بیت «محرم این هوش جز بیهوش نیست  /مر زبان را مشتری جز گوش نیست» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟

 )1آهنــــــــــگ دراز شــــــــــبرن جوری مشــــــــــتاق
 )2پن ـــدم م ـــده ای دوس ـــت ک ـــه د یوان ـــهی سرمس ـــت
 )3شــــــــــرابی بیخمــــــــــارم بخــــــــــش یــــــــــارب
 )4هوش ـــم نمان ـــد ب ـــا ک ـــس اندیش ـــهام توی ـــی ب ـــس

بــــــا آن نتــــــوان گفــــــت کــــــه بیــــــدار نباشــــــد
هرگــــــز بــــــه ســــــخن عاقــــــل و هشــــــیار نباشــــــد
کــــــه بــــــا وی هیــــــچ درد ســــــر نباشــــــد
جایــــی کــــه حیــــرت آمــــد ســــمع و بصــــر نباشــــد

ترک تع ّلقات
بچه و کار و کاسبی و درس و مشق و کنکور!
اعم از مال و منال و زن و ّ
عشق یعنی رهایی از وجود ما ّدی؛ دل کندن از وابستگیهای دنیاییّ ،
ِ
ترک آن لعنتی که نتیجهاش سالمتیست« ،ترک تعلّقات» هم نتیجهاش رسیدن به
مقدمهی رسیدن به یک هدف بزرگ است .مثل
یادت باشد «تَرک» همیشه ّ

معشوق است  -معشوق حقیقی البتّه؛ وگرنه ،معشوقهای مجازی بدون ترک تعلّقات هم گیر میآیند و اص ً
توجه
ال خودشان «تعلّق»اند .به معنی لغویِ این مفهوم هم ّ

کن« :تَرک» که تکلیفش معلوم است؛ «تعلّقات» هم یعنی «وابستگیها»؛ به همین خاطر هم در قدیم به خانمها میگفتند« :متعلّقه»؛ یعنی« :وابسته به شوهر».

امروز به شوهرها میگویند «متعلّق»!

 -28بیت «زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر  /بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

(سراسری خارج از کشور )86

 )1ب گفت ــــم روز ب ــــیگاه اس ــــت و ره ب ــــس دور ،گفت ــــا رو
 )2در غـــــــم مـــــــا روزهـــــــا بـــــــیگاه شـــــــد
 )3روزهـــــــا گـــــــر رفـــــــت ،گـــــــو رو ،بـــــــاک نیســـــــت
 )4طوفـــــــان نـــــــوح را بـــــــه نظـــــــر درنیـــــــاورد

بــه مــن بنگــر بــه ره منگــر کــه مــن ره را نوردیــدم
روزهــــــا بــــــا ســــــوزها همــــــراه شــــــد
تـــــو بمـــــان ،ای آن کـــــه چـــــون تـــــو پـــــاک نیســـــت
محبتـــــی کـــــه در آب و گل مـــــن اســـــت
شـــــور ّ

 )1تــا نفــس باقیســت عمــر از پیــچ و تاب آســوده نیســت
 )2گفتمـــش عمـــر عزیـــز! آخـــر خرابـــم از غمـــت
 )3ای اس ــب هج ــر انگیخت ــه ،نوش ــم ب ــه زه ــر آمیخت ــه!
 )4آتـــش اگـــر بـــه خرمـــن عمـــر اوفتـــد چـــه بـــاک؟

میتپــد بــر خویشــتن تــا خــار و خــس بــا آتــش اســت
ز آتـــش عشـــق تـــو ام جـــان در شـــرار افتـــاده اســـت
روزم بـــه شـــب بگریختـــه زآن غمـــزهی بیبـــاک تـــو
نبـــــود جـــــز بـــــه مهـــــر یـــــار
جـــــان را تعلّقـــــی
َ

 -29کدام گزینه با بیت «روزها گر رفت ،گو رو ،باک نیست  /تو بمان ،ای آنکه چون تو پاک نیست» تناسب معنایی بیشتری دارد؟

ادبیاتفارسیپیشدانشگاهی

33

تقابل پخته و خام
بیان دیگریست از این مفهوم که «حال عاشق را تنها عاشق درک میکند ».با این تفاوت که در این مفهو ِم جدید ،همیشه بهطور مشخّ ص «پخته» و «خام» را

والسالم»
رودرروی هم قرار میدهند و بهترین نمونهاش هم ،این بیت معروف موالناست« :درنیابد حال پخته هیچ خام  /پس سخن کوتاه بایدّ ،

 -30مفهوم همهی ابیات ،بهاستثنای بیت  ..........با یکدیگر تناسب دارد.

 )1درنیابـــــد حـــــال پختـــــه هیـــــچ خـــــام
 )2بســـــیار ســـــفر بایـــــد تـــــا پختـــــه شـــــود خامـــــی
 )3بـــــا نیمپختـــــگان نتـــــوان گفـــــت ســـــوز عشـــــق
 )4پیــر میخانــه چــه خــوش گفــت بــه ُدردیکــش خویش

(سراسری انسانی )90

والســـــــالم
پـــــــس ســـــــخن کوتـــــــاه بایـــــــدّ ،
صوفـــــــی نشـــــــود صافـــــــی تـــــــا درنکشـــــــد جامـــــــی
خـــــــام از عـــــــذاب ســـــــوختگان بیخبـــــــر بـــــــود
ک ــــه مگـــــو ح ــــال دل ســـــوخته ب ــــا خام ــــی چن ــــد

والسالم» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟
 -31بیت «درنیابد حال پخته هیچ خام  /پس سخن کوتاه بایدّ ،

قصـــــــه بـــــــه خامـــــــی
هرگـــــــز
نبـــــــرد ســـــــوختهای ّ
َ
ک ــــه مگـــــو ح ــــال دل ســـــوخته ب ــــا خام ــــی چن ــــد
کامـــــــروز آتـــــــش عشـــــــق ،از وی نبُـــــــرد خامـــــــی
ســــوخته دان ـــد ک ـــه چیس ـــت پخت ـــن ســــودای خ ـــام

« )1ســـعدی» ســـخن یـــار نگویـــد بـــرِ اغیـــار
 )2پیــر میخانــه چــه خوشگفــت بــه ُدردیکــش خویــش
 )3فـــــــردا بـــــــه داغ دوزخ ناپختـــــــهای بســـــــوزد
 )4هرک ـــه در آت ـــش نرف ـــت بیخب ـــر از ســــوز ماس ـــت

(سراسری ریاضی )87

(سراسری تجربی )87

 -32مفهوم بیت زیر در کدام گزینه وجود ندارد؟

والســـــــالم»
پـــــــس ســـــــخن کوتـــــــاه بایـــــــدّ ،

«درن یابـــــــد حـــــــال پختـــــــه هیـــــــچ خـــــــام

پختـــــــه دانـــــــد کایـــــــن ســـــــخن بـــــــا خـــــــام نیســـــــت
چـــــون ب ــــاده ز خام ــــی نبـــــ َود ج ــــوش و خروش ــــم
وآن را خبــــر از آتــــش مــــا نیســــت کــــه خــــام اســــت
عجـــب از س ـــوختگی نیســـت کـــه خامـــی عجـــب اســـت

 )1تـــــــا نســـــــوزد برنیایـــــــد بـــــــوی عـــــــود
 )2فریـــــــاد مـــــــن از سوختگیهاســـــــت چـــــــو آتـــــــش
 )3دردا کـــــــه بپختیـــــــم در ایـــــــن ســـــــوز نهانـــــــی
 )4آتــــش روی ت ــــو زینگونــــه کــــه در خل ــــق گرفــــت

نمادهای عاشق
این مفهوم نمادهای عاشق را بررسی میکند؛ یعنی همهی کلماتی که به عاشق اشاره دارند .از این کلمات ،بعضی صفتاند ،مانند «پخته» و «بیهوش»؛ و بعضی
اسماند که اغلب به شکل استعاره بهکار میروند ،مانند «ماهی» و «پروانه»؛ به همهی آنها در یک بیان کلّی «نماد» گفته میشود.
مهم قرابت معناییست .هرچه «پخته و سوخته و بِرِشته و تهگرفته و جِ زغاله» که میبینی ،مربوط به عاشق میشود و هرچه عامل حرارتی
نمادهای عاشق و معشوق از مباحث ّ
مثل «آتش و زبانه و شعله و اش ّعه و جرقّه و تنور و کوره» که شنیدهای ،اشاره به معشوق دارد! همهی روابطی که در آنها یک نفر ناز میکشد و آن یکی ناز میکند ،میتوانند

نماد عاشق و معشوق باشند؛ مثل رابطهی شمع و پروانه (که پروانه میسوزد) ،ذ ّره و آفتاب (که ذ ّره ذوب میشود) ،ماهی و دریا (که ماهی غرق میشود!) و گل و بلبل (که بلبل
آنقدر از عشق گل جیغ میکشد که پیدایش میکنند و او را با تیر و کمان میزنند!)

ِ
عارف واصل داللت میکند.
 -33در همهی ابیات ،بهجز بیت  ..........کلمهای وجود دارد که به شیوهی نمادین و تمثیلی ،بر عاشق و

 )1درنیابــــــد حــــــال پختــــــه هیــــــچ خــــــام
 )2ســــــینه خواهــــــم شرحهشــــــرحه از فــــــراق
 )3محــــــرم ایــــــن هــــــوش جــــــز بیهــــــوش نیســــــت
 )4هرکــــــه جــــــز ماهــــــی ،ز آبــــــش ســــــیر شــــــد

(سراسری ریاضی )81

والســــــــالم
پــــــــس ســــــــخن کوتــــــــاه بایــــــــدّ ،
تــــــــا بگویــــــــم شــــــــرح درد اشــــــــتیاق
مــــــــر زبــــــــان را مشــــــــتری جــــــــز گــــــــوش نیســــــــت
هرکــــــــه بیروزیســــــــت ،روزش دیــــــــر شــــــــد
مناجات درس دوم

بخشندگی و فضل خداوند
اینکه خدا در آفرینش انسان و سایر موجودات ،به دنبال منفعت شخصی (!) نبوده ،بلکه هدف از آفرینش ،ابراز «لطف و بخشندگی» بوده است .اص ً
ال حرف
توضیح واضحات است.
زدن راجع به مفهومهایی که «هدف» از چیزی را مشــخّ ص میکنند،
ِ

این مفهوم ،به «بخشــندگی خداوند» اشــاره میکند و به عالوه ،تأکید میکند که اص ً
ال هدف از آفرینش این بوده که بندهها مورد لطف و بخشــش خدا قرار

بگیرند.

 -34بیت «من نکردم خلق تا سودی کنم  /بلکه تا بر بندگان جودی کنم» با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟

 )1عشـــــــق ،دریایـــــــی کرانـــــــه ناپدیـــــــد
 )2نت ـــوان وصـــف ت ـــو گفتـــن کـــه ت ـــو در فهـــم نگنجـــی
 )3ت ــو حکیم ــی ت ــو عظیم ــی ت ــو کریم ــی ت ــو رحیم ــی
 )4زشــــت بایــــد دیــــد و انگاریــــد خــــوب

کــــــی تــــــوان کــــــردن شــــــنا ای هوشــــــمند؟!
نت ــــوان شــــبه ت ــــو گفتــــن کــــه ت ــــو در وهــــم نیایــــی
تــــــو نماینــــــدهی فضلــــــی تــــــو ســــــزاوار ثنایــــــی
زهــــــر بایــــــد خــــــورد و انگاریــــــد قنــــــد

(سراسری زبان )85

34
ناشناختنی بودن خداوند
ِ
حقیقت خداوند را بفهمند.
عجز انسان از درک و توصیف خدا؛ اینکه عقل و درک و حدس و وهم و گمان و پندار انسان نمیتوانند
ِ
معرفی
حاضر
کتاب
در
که
است
ارشد»
«کارشناسی
های
آزمون
صورت سؤال مورد تأکید قرار داده است .این ا ّولین سؤال از
پرسش زیر ،این «عجز و ناتوانی» را در
ّ
شده .در بخشهای دیگ ِر کتاب هم ،نمونههای مفیدی از سؤاالت ارشد را میبینی.

 -35همهی ابیات زیر اشاره به «ناتوانی انسان از شناخت خداوند» دارند ،بهجز . ..........

 )1اگرچـــــــه جـــــــان مـــــــا مـــــــی پـــــــی بـــــــرد راه
 )2بـــــــا تقاضـــــــای عقـــــــل و نفـــــــس و حـــــــواس
 )3هرچـــــــه را «هســـــــت» گفتـــــــی از بـــــــن و بـــــــار
 )4نـــــــه بـــــــر اوج ذاتـــــــش پـــــــرد مـــــــرغ وهـــــــم

(سنجش کارشناسی ارشد )90

ِ
ـــــــــه او را کـــــــــی بـــــــــرد راه؟
ولکـــــــــن ُک ْن
کـــــــــی تـــــــــوان بـــــــــود کردگارشـــــــــناس؟
گفتـــــــــی او را شـــــــــریک ،هُـــــــــش مـــــــــیدار!
نـــــــــه در ذیـــــــــل و صفـــــــــش رســـــــــد دســـــــــت فهـــــــــم

 -36کدام گزینه با بیت «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی  /نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی» تناسب معنایی بیشتری دارد؟

 )1بـــــــه پیشـــــــگاه قبـــــــول تـــــــو راه نیســـــــت مگـــــــر
حـــــــد خـــــــود راه نیســـــــت
 )2تـــــــو را برتـــــــر از
ّ
 )3بیـــــــار بـــــــاده کـــــــه تـــــــا راه نیســـــــتی گیـــــــرم
 )4در وهـــــــم نیایـــــــد و صفَـــــــت نتـــــــوان کـــــــرد

رهــــــا کنــــــی کــــــه بــــــر ایــــــن آســــــتان همیگــــــردم
کــــــــه نقــــــــش از نگارنــــــــده آگاه نیســــــــت
مــــــن آزمــــــودهام آخــــــر ،بقــــــای مــــــن بــــــه فناســــــت
آن شــــــادیها کــــــه از غمــــــت میبینــــــم

 )1نـــــــه در ایـــــــوان قربـــــــش وهـــــــم را بـــــــار
 )2تـــــــا بـــــــه جایـــــــی رســـــــی کـــــــه مینرســـــــد
 )3ای برتـــــــر از خیـــــــال و قیـــــــاس و گمـــــــان و وهـــــــم
 )4نت ـــوان وصـــف ت ـــو گفتـــن کـــه ت ـــو در فهـــم نگنجـــی

نـــــــــــه بـــــــــــا چـــــــــــون و چرایـــــــــــش عقـــــــــــل را کار
پـــــــــــای اوهـــــــــــام و پایـــــــــــهی افـــــــــــکار
وز هرچـــــــه گفتهانـــــــد و شـــــــنیدیم و خواندهایـــــــم
نت ــــوان شــــبه ت ــــو گفتــــن کــــه ت ــــو در وهــــم نیایــــی

(سنجش )84

 -37کدام گزینه با دیگر گزینهها ارتباط معنایی ندارد؟

درس دوم نيايش

ع ّزت و ذ ّلت به دست خداست

ِ
ِ
عده کلمات کلیدیِ
نبات
گرامی بودن و خوار شدن بنده ،در دست خداوند است .این خداست که آدم را عزیز میکند یا ذلیل؛ ن ُقل و
سؤاالت این مفهوم ،یک ّ

ُّ
ُّ
«یذل» و «من تشاء» و «من یشاء»؛ «ع ّزت» و «عزیز» و «عزیزی» و «خوار» و «خواری»؛ به اضافهی
«تذل» و «یعزُّ» و
مشخّ ص و پرتکرار است؛ مثل «تعزُّ» و

مفاهیم «بلندی و پستی» و «باال و پست» ،و مفهوم «از ماه به چاه آوردن» و «از چاه به ماه بُردن» و از همین قبیل.
میگوید :هرچه خدا بخواهد ،همان میشود .اگر خدا نخواهد ،هرکاری هم که بکنی فایدهای ندارد .همه چیز بستگی به نظر و لطف خودش دارد .اگر نیمنگاهی
بکند ،به اوج میرسی و اگر نگاهش را برگرداند . ...

بلندی و پستی تویی  /ندانم چهای هر چه هستی تویی» با کدام بیت تناسب دارد؟
 -38مفهوم بیت «جهان را
ّ

(سراسری فنی و حرفهای )91

 )1هـــــــر کجـــــــا دیـــــــن بـــــــود درم نبـــــــود
 )2یکـــــــی را بـــــــرآری بـــــــه چـــــــرخ بلنـــــــد
 )3در غـــــــم تـــــــو ســـــــر همـــــــی ز پـــــــای ندانـــــــم
 )4جهـــــــان را پرســـــــتی تـــــــو ایـــــــن نارواســـــــت

روی و خـــــــوی نکـــــــو بـــــــه هـــــــم نبـــــــود
یکـــــــی را کنـــــــی خـــــــوار و زار و نژنـــــــد
گـــــــر تـــــــو ندانـــــــی بـــــــدان خـــــــدای تـــــــو دانـــــــد
پرســـــــتش خـــــــدای جهـــــــان را سزاســـــــت

 )1کاله ســـــــعادت یکـــــــی بـــــــر ســـــــرش
 )2ادیـــمِ ( = ســــفرهی) زمی ـــن ســــفرهی ع ـــام اوس ـــت
 )3یکـــــــی را بـــــــه ســـــــر بـــــــر نهـــــــد تـــــــاج بخـــــــت
 )4گلســـــــتان کنـــــــد آتشـــــــی بـــــــر خلیـــــــل

گلیـــــــم شـــــــقاوت یکـــــــی در بـــــــرش
ب ـــر ای ـــن خــــوان یغم ـــا چ ـــه دش ـــمن چ ـــه دوس ـــت
یکـــــــی را بـــــــه خـــــــاک انـــــــدر َآرد ز تخـــــــت
ـــــــرد ِ
زآب نیـــــــل
گروهـــــــی بـــــــر آتـــــــش ب َ
َ

ن ت َشاء در کدام بیت اشاره نشده است؟
ن ت َشاء و ت ُِذ ُّل مَ ْ
 -39به مضمون آیهی ！تُ ِع ُّز مَ ْ

ن ت َشاء با کدام بیت متناسب است؟
ن ت َشاء و ت ُِذ ُّل مَ ْ
 -40مفهوم آیهی ！تُ ِع ُّز مَ ْ

 )1آنکـــــــه را کـــــــردگار کـــــــرد عزیـــــــز
 )2آنکـــــــه خـــــــود را شـــــــناخت نتْوانـــــــد
 )3آنک ــــه عی ــــب تـــــو گف ــــت ،ی ــــار تـــــو اوس ــــت
 )4آنکـــــــه را بـــــــا طمـــــــع ســـــــروکار اســـــــت

نتوانـــــــــد زمانـــــــــه خـــــــــوار کنـــــــــد
آفریننـــــــــــده را کجـــــــــــا دانـــــــــــد؟
وآن کـــــه پوشـــــیده داشـــــت ،مـــــار ت ـــــو اوســـــت
بـــــــــود خـــــــــوار اســـــــــت
گـــــــــر عزیـــــــــز جهـــــــــان
َ

ن ت َشاء تناسب معنایی بیشتری دارد؟
ن ت َشاء و ت ُِذ ُّل مَ ْ
 -41کدام بیت با مضمون آیهی شریفهی ！تُ ِع ُّز مَ ْ

ـزت و ذ ّل ــــت ک ــــدام راس ــــت
 )1ور دان ــــی آنک ــــه ع ـــ ّ
بـــــــه ز دانـــــــش
عـــــــزت
 )2نباشـــــــد هیـــــــچ
ّ
ْ
بخشـــــــی و بـــــــس
عزیـــــــزی و خـــــــواری تـــــــو
)3
ّ
ّ
ـــــــود
ب
بخیـــــــل
ندگـــــــی
ز
در
هرکـــــــه
)4
ُ
َ

درویشـــــــی اختیـــــــار کنـــــــی بـــــــر توانگـــــــری
نبایـــــــد بُـــــــد دمـــــــی غافـــــــل ز دانـــــــش
عزیـــــــزِ تـــــــو خـــــــواری نبینـــــــد ز کـــــــس
ـــــــود
چـــــــون بمیـــــــرد چـــــــو ســـــــگ ذلیـــــــل ب ُ
َ

(سراسری انسانی )88

(سراسری هنر )86
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نکوهش غرور
غرورشکنی ،نکوهش خودخواهی ،ترک غرور و تکبّرُ ،عجب ،خودخواهی ،خودبینی ،خودپسندی ،خودپرستی ،منیّت!1
اینکه آدم همهاش فکر خودش نباشد و نسبت به تواناییهایش متعادل رفتار کند؛

همانطور که نباید تواناییها را دست کم بگیرد ،نباید هم به آنها مغرور شود.

 -42کدام گزینه با عبارت «و همچنان روا مدار که طاعت اندک خویش را بسیار بینم و به خویشتن ببالم و گردن استکبار و افتخار برفرازم و به کیفر این
خودبینی و خودپرستی از ادرا ک فضایل و مکارم فرومانم ».تناسب معنایی بیشتری دارد؟

 )1نمـــاز و طاعـــت پیـــری طریـــق ناکامیســـت
 )2طاعــت تــو چــون نمــاز اســت و هــر آن کــس کــز نمــاز
 )3ســـر را بـــه زمیـــن چـــه مینهـــی بهـــر نمـــاز؟
 )4گـــر خـــم محـــراب ابـــروی تـــو بینـــد شـــیخ شـــهر

خوشـــا ســـعادت شـــخصی کـــه در جوانـــی یافـــت
ســـر بـــه یکســـو تافـــت ،او را کـــرد بایـــد سنگســـار
آن را بـــــه زمیـــــن بنـــــه کـــــه در ســـــر داری
پشـــت طاعـــت کـــم کنـــد دیگـــر بـــه س ـــوی قبلـــه خـــم

 -43کدام گزینه با عبارت «و همچنان روا مدار که طاعت اندک خویش را بسیار بینم و به خویشتن ببالم و گردن استکبار و افتخار برفرازم و به کیفر این
خودبینی و خودپرستی از ادرا ک فضایل و مکارم فرومانم ».تناسب معنایی بیشتری دارد؟

 )1واع ــظ! ب ــه لط ــف دوس ــت چ ــو ّامی ــد رحم ــت اس ــت
 )2هرکــه در عالــم کــم از یــک لحظــه دور از یــار زیســت
 )3حاجــــت بــــه قبلــــهی دگــــرم نیســــت در نمــــاز
 )4از ریـــا و غــ ّ
ـل و غـــش خالـــی شـــو ای طاعتپرســـت!

بســـــیار دردســـــر مـــــده و کـــــم عـــــذاب کـــــن
کـــــرد نقـــــد زندگانـــــی ضایـــــع و بســـــیار زیســـــت
هرجـــــا کـــــه مـــــیروم تـــــو مـــــرا در مقابلـــــی
ص ـــدق و اخ ـــالص و امان ـــت بهت ـــر اس ـــت از ص ـــد نم ـــاز

ترجیح باطن بر ظاهر
ِ
سیرت نیکو بر صورت نیک ،نکوهش نفاق و دورویی و دعوت به صداقت و یکرنگی
ترجیح
مذ ّمت تزویر ،سرزنش ریاکار و ریاکاری،
ِ
ریاکاری یک مفهوم کام ً
ِ
جدی
زیاد
را
نکوهشش
بنابراین،
دارند؛
سررشته
آن
در
ها
آدم
ر
ت
بیش
که
ست
مفهومی
ریاکاری
و
دورویی
است.
ال مشخّ ص
ّ
طراح کنکور سراسری هم اص ً
جدیاش نگرفته؛ فقط دو بار در سؤاالت آزمونهای آزمایشی سالهای گذشته به قلم نویسندگان این
ال ّ
نمیگیرند؛ چنان که میبینیّ ،
کتاب آمده؛ بعد از آن یک بار در آزمایشی سنجش! در کنکور هم هیچبار!

 -44پیام اخالقی عبارت «الهی ،روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستودهتر باشد و در ورای صورت آراستهی ما سیرتی زشت و ناهموار نهفته باشد ».در
همهی ابیات زیر ،بهجز بیت  ..........دیده میشود.

 )1ســـیرت خـــوب طلـــب بایـــد کـــرد از مـــرد
 )2ســـیرت بـــد صـــورت نیکـــو نمیگیـــرد بـــه خـــود
 )3ولیکـــــــن بدیـــــــن صـــــــورت دلپذیـــــــر
 )4هرکـــه بـــی ســـیرت خـــوب اســـت و نکوصـــورت

غـــره بـــه دیـــدارش
گرچـــه خـــوب اســـت ،مشـــو
ّ
خشـــم چـــون صـــورت پذیـــرد ،چیـــن ابـــرو میشـــود
فرفتــــــه ( = فر یفتــــــه) مشــــــو ســــــیرت خــــــوب گیــــــر
جــــــز همــــــان صــــــورت دیــــــوار مینــــــگارش

 -45کدام گزینه با عبارت «الهی! روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستودهتر باشد و در ورای صورت آراستهی ما سیرتی زشت و ناهموار نهفته باشد».
تناسب معنایی بیشتری دارد؟

 )1ســـیرت بـــد صـــورت نیکـــو نمیگیـــرد بـــه خـــود
 )2کـــدام ظاهـــر و باطـــن موافـــق اســـت بـــه هـــم؟
بـــود
 )3بینـــش ظاهـــر غبـــار دیـــدهی باطـــن
َ
 )4لبـــــاس ظاهـــــر و باطـــــن بـــــه هـــــم موافـــــق کـــــن

خشـــم چـــون صـــورت پذیـــرد چیـــن ابـــرو میشـــود
دلـــش ز ســـنگ بـــود گـــر ســـپهر میناییســـت
خ ــاک زن در چش ــم ظاه ــر ت ــا ب ــه ج ــان بین ــا شـــوی
نـــه همچـــو دریـــا خونخـــوار و پاکدامـــن بـــاش

 -46عبارت «الهی ,روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستودهتر باشد و در ورای صورت آراستهی ما سیرتی زشت و ناهمواره نهفته باشد ».با کدام بیت ارتباط
(سنجش )93

مفهومی ندارد؟

 )1روی طمــــــع از خلــــــق بپیــــــچ ار مــــــردی
 )2چنــــــــان فتنــــــــه بــــــــر حســــــــن صــــــــورت نــــــــگار
 )3ســــــیرت خــــــوب طلــــــب بایــــــد کــــــرد از مــــــرد
 )4لعــــــل و یاقــــــوت بــــــه نا قصگهــــــران ارزانــــــی
 -47در بین ابیات دادهشده کدام ابیات مفهومی یکسان دارند؟
الـــف) میخـــور کـــه صـــد گنـــاه ز اغیـــار در حجـــاب
ب) چــه غــم کــه طاعــت مــا کــم ،گنــاه مــا بیش اســت
ج) عیـــب رنـــدان مکـــن ای زاهـــد پاکیزهسرشـــت
د) گنـــاه کـــردن پنهـــان بـــه از عبـــادت فـــاش
محبـــت ببیـــن نـــه نقـــص گنـــاه
ه) کمـــال ســ ّ
ـر ّ

 )1الف ـ ج

 )2الف ـ د

تســــــبیح هزاردانــــــه بــــــر دســــــت مپیــــــچ
کــــــه بــــــا حســــــن صــــــورت ندارنــــــد کار
غــــــره بــــــه دیــــــدارش
گرچــــــه خــــــوب اســــــت مشــــــو
ّ
پاکــــــی ظاهــــــر و باطــــــن هنــــــر مــــــردان اســــــت
(سنجش )93

بهتـــر ز طاعتـــی کـــه بـــه روی و ریـــا کننـــد
کـــه نیســـت در نظـــر او کـــم و زیـــادت مـــا
کـــه گنـــاه دگـــران بـــر تـــو نخواهنـــد نوشـــت
اگـــــر خدایپرســـــتی ،هواپرســـــت مبـــــاش
کـــه هرکـــه بیهنـــر افتـــد نظـــر بـــه عیـــب کنـــد

 )3ب ـ ج

حالی آدم نمیکند!
اما انصافاً هیچ کدامشان مثل این یکی ،مفهوم «غرور» را
ِ
 -1میدانی که این واژه غلط ویرایشی داردّ ،

 )4ه ـ ب

36
ازلی بودن عشق
اینکه عشق ،ازلیست؛ ابتدا ندارد؛ از همهی پدیدههای دیگر قدیمیتر است .عشق ،همزمان با آغاز آفرینش و حتّی قبل از آفرینش جهان و موجودات ،وجود داشته

و اص ً
ال عشق ،خودش دلیل آفرینش است .اینکه عشق از روز ازل بوده؛ از همان ا ّولْ ا ّولها؛ قبل از اینکه من و تو باشیم؛ قبل از اینکه لیلی و مجنونی باشند؛ قبل
از اینکه ابروی کمان ُمد شود و قبل از اینکه معشوقها یاد بگیرند از گیسو میتوان به عنوان «کمند» برای دستگیر کردن عاشق و از فرورفتگی چانه بهعنوان

چاه برای زندانی کردنش استفاده کرد!

ال خو ِد عشق آمده و عاشق و معشوق را که تازه هنوز در حال «آدم شدن» بودند و ِگلِشان تازه داشت خشک میشد ،با «ت ِ
عشق جزو ا ّولین آفریدههاست و اص ً
ُــک»
پا از خواب غفلت بیدار کرده که از قافلهی خلقت عقب نمانند و شروع کنند به عاشق و معشوق شدن! یکی از نتایج «ازلی بودن عشق» ،این است که «عشق باعث

آفرینش انسان و موجودات» میشود .این دو مفهوم را غالب ًا در کنار هم میبینی.

 -48بیت «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد  /بنمود جمال و عاشق زارم کرد» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟

 )1کمـــال حســـن تدبیـــرش چنـــان آراســـت عالـــم را
 )2چ ــه فتن ــه ب ــود ک ــه حس ــن ت ــو در جه ــان انداخ ــت
 )3لطـــف نهـــان بـــه جلـــوه آر تـــا بـــرود دلـــم ز کار
 )4تـــــــا رقـــــــم حســـــــن تـــــــو زد آســـــــمان

(سراسری زبان )92

کـــه تـــا دور ابـــد باقـــی بـــر او حســـن و ثنـــا آمـــد
کـــه یـــکدم از تـــو نظـــر بـــر نمیتـــوان انداخـــت
حســـن چـــو جلـــوه میکنـــد عشـــق زیـــاد میشـــود
نامـــــــزد عشـــــــق تـــــــو آمـــــــد جهـــــــان

 -49مضمون همهی ابیات ،به استثنای بیت  ............با یکدیگر تناسب دارند.

 )1دانـــــــی کـــــــه خبـــــــر ز عشـــــــق دارد؟
 )2در ازل بســـت دلـــم بـــا ســـر زلفـــت پیونـــد
 )3عشـــق مـــن بـــر گل رخســـار تـــو امـــروزی نیســـت
 )4پیـــش از آب و گل مـــن در دل مـــن مهـــر تـــو بـــود

 -50مفهوم بیت زیر از کدام گزینه دریافت نمیشود؟

«حســـــنت بـــــه ازل نظـــــر چـــــو در کارم کـــــرد

(سراسري انسانی )91

آن کــــــز همــــــه عالمــــــش خبــــــر نیســــــت
تــــا ابــــد ســــر نکشــــد وز ســــر پیمــــان نــــرود
دیرگاهـــی اســـت کـــه مـــن بلبـــل ایـــن بســـتانم
بـــا خـــود آوردم از آنجـــا نـــه بـــه خـــود بـــر بســـتم
بنمــــــود جمــــــال و عاشــــــق زارم کــــــرد»

شـــور عشـــقم ایـــن چنیـــن پرگـــوی کـــرد
جوینـــــدهی عشـــــق بیعـــــدد خواهـــــد بـــــود
خطــــــا ز صبــــــح ازل رزق آدمــــــیزاد اســــــت
مـــا و نشـــاط مســـتیِ عشـــق از مـــی الســـت

 )1از ازل چــــــون عشــــــق بــــــا جــــــان خــــــوی کــــــرد
 )2عشـــــق از ازل اســـــت و تـــــا ابـــــد خواهـــــد بـــــود
 )3گنـــــه بـــــه ارث رسیدهســـــت از پـــــدر مـــــا را
ِ
نـــــد جرعهنـــــوش تـــــو و محنـــــت خمـــــار
 )4ای ر

ترجیح حق بر باطل
ترجیح حق بر باطل؛ ستایش حق و نکوهش باطل؛ پا روی حق نگذاشتن؛ حق را فدای باطل نکردن
شدت بیزار «میباشیم»!
از آن مفاهیم کلیشهای و شعاریست .همهمان «حق» را دوست داریم و از «باطل» هم به ّ

ِ
طراحان کنکور متناسب است!
مختلف
اختالف فقط در تعبیرهای
ّ
«حق و باطل» است؛ به هر حال ،این مفهوم هم از مفاهیم تعلیمیست و با دغدغههای اخالقیِ ّ

 -51کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی کمتری دارد؟

«خدایا ،روا مدار که به خاطر هوس خویش پای بطالن بر عنوان حق گذارم و باطل را بر حق برگزینم».

 )1طنـــــاب دار چـــــو بـــــر گردنـــــت نهـــــد باطـــــل
 )2زنهـــــار مگـــــو ســـــخن بـــــه جـــــز راســـــت
 )3در ای ـــن زمان ـــهی باطــــل کس ـــی ک ـــه حــــق گوی ـــد
 )4گـــــر راســـــت ســـــخن گویـــــی و در بنـــــد بمانـــــی

ت ـــو ج ـــز ب ـــه نیک ـــی و حــــق س ـــوی دیگ ـــری مگـــرای
هرچنـــــــــد تـــــــــو را در آن ضررهاســـــــــت
بـــــرای خویـــــش چـــــو منصـــــور ریســـــمان تابـــــد
بـــــه زآن کـــــه دروغـــــت دهـــــد از بنـــــد رهایـــــی
ْ

نکوهش کوچک شمردن گناه
اهمیّت دانستن گناه و توجیه آن
کوچک شمردن گناه ،سبک شمردن معصیت ،بی ّ

مقدمهای میشود برای تکرار گناه و دست و بال آدم را باز میکند برای گناهان بزرگتر.
از مفاهیم «تدریجی» و خطرناک است؛ معلوم است که خودش ّ

اص ً
ال به تعبیری ،کوچک شمردن گناه ،از خو ِد گناه ،گناهش بیشتر است! به خاطر همین هم گفتهاند به کوچکیِ گناه نگاه نکن؛ به بزرگی کسی نگاه کن که در

برابرش گناه میکنی!

 -52عبارت «پروردگارا ،مگذار که معصیتها را ـ هرچه هم کوچک باشد ـ کوچک بشمارم و نسبت به مالهی و مناهی بیپروا باشم ».با مفهوم کدام بیت
تناسب دارد؟

 )1دردســــر کــــم ده و کــــم کــــش ز پــــی کار جهــــان
 )2همچ ـــو طوفـــان رســـد آتـــش بـــه همـــه روی زمیـــن
 )3نــــــرم و آهســــــته بــــــه بالی ْنــــــش خــــــرام از ســــــر راه
ِ
بــــد انــــدک مشــــمر خــــوار کــــه بســــیار شــــود
)4

(سنجش )90

کـــــه نیـــــرزد کُلهـــــی نـــــزد خـــــرد درد ســـــری
گـــــر بـــــرآرم ز تنـــــور دلِ ســـــوزان شـــــرری
حلقـــهی گیســـوی مشـــکی ْنش بجنبـــان ســـحری
هس ــت س ــرمایهی اِح ـراقِ (= س ــوزاندنِ ) جهان ــی ش ــرری

ادبیاتفارسیپیشدانشگاهی

37

فصل دوم
ظلمستیزی غرور موجب ناکامی اختناق و وارونگی ارزشها از جان گذشتن موجب بیپروایی
نکوهش دستیاران ظالم دعوت به قیام با طعم تاریخ ادب ّیات ˜

ظلمستیزی

كاوهي دادخواه درس سوم

استبدادستیزی؛ زیر بار حرف زور نرفتن؛ با ظلم و ظالم مخالفت و در صورت امکان مبارزه کردن

ِ
عباده تناسب معنایی کمتری دارد؟
دون
اهلل
کان ُ
خصمه َ
 -53کدام گزینه با عبارت ！و مَن ظَلَم عبا َد اهلل َ
َ

درخــــــــت ظلــــــــم را از بیــــــــخ برکــــــــن
بـــا ســـنگ عـــدل شیشـــهی هـــر جـــور بشـــکنم
شـــــــــــعلهای را در بغـــــــــــل پـــــــــــروردهام
اســــــاس ظلــــــم فکنــــــد و بنــــــای داد نهــــــاد

 )1نهـــــــال عـــــــدل را در بـــــــاغ بنشـــــــان
 )2بـــا دســـت قهـــر ریشـــهی هـــر ظلـــم بگســـلم
 )3ظالمــــــم بــــــر خــــــود ســــــتمها کــــــردهام
 )4خوشـــا کســـی کـــه در ایـــن عالـــم خرابآبـــاد

غرور موجب ناکامی
راجع به نکوهش غرور و خودخواهی قب ً
ال خواندی .مفهوم سؤاالت زیر هم ،بهطور کلّی نکوهش خودخواهیست و بهطور جزئیتر ،بر این نکته تأکید شده که غرور
موجب «ناکامی» میشود.

 -54کدام گزینه با بیت «منی چون بپیوست با کردگار  /شکست اندر آورد و برگشت کار» تناسب معنایی بیشتری دارد؟

 )1بیگانــــــه بــــــه بیگانــــــه نــــــدارد کاری
 )2گـــردن مکـــش بـــه ســـاحت پـــروردگار ،هـــان!
 )3ای صبـــر! پـــای دار کـــه پیمـــان شکســـت یـــار
 )4گـــر راســـت ســـخن گویـــی و در بنـــد بمانـــی

خویـــش اســـت کـــه در پـــی شکســـت خویـــش اســـت
کـــــز اوج آفتـــــاب درانـــــدازدت بـــــه خـــــاک
کارم ز دســـت رفـــت و نیامـــد بـــه دســـت یـــار
بـــــه زآن کـــــه دروغـــــت دهـــــد از بنـــــد رهایـــــی
ْ

 -55کدام گزینه با بیت «منی چون بپیوست با کردگار  /شکست اندر آورد و برگشت کار» تناسب معنایی کمتری دارد؟

تکبـــر ســـر بـــر افـــال ک
 )1کِشـــی گـــر از ّ
 )2تواضــــــــع ســــــــر رفعــــــــت افــــــــرازدت
تکبـــــــر ســـــــربلندان را کنـــــــد پســـــــت
ّ )3
 )4رفیقـــــــان اندکـــــــی بودنـــــــد و رفتنـــــــد

نشـــــــــینی همچـــــــــو آتـــــــــش زود بـــــــــر خـــــــــاک
تکبـــــــــر بـــــــــه خـــــــــاک انـــــــــدر انـــــــــدازدت
ّ
تواضـــــــــع زیردســـــــــتان را زبردســـــــــت
در ایـــــــــن منـــــــــزل نیاســـــــــودند و رفتنـــــــــد

 -56بیت «منی چون بپیوست با کردگار  /شکست اندرآورد و برگشت کار» با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟

 )1چــــــو بخشــــــایش پــــــاک یــــــزدان بــــــود
 )2بپوییــــــد کایــــــن مهتــــــر آهرمــــــن اســــــت
فــــــر و هــــــوش
 )3چــــــه گفــــــت آن ســــــخن گوی بــــــا
ّ
 )4بــــه یــــزدان هــــر آن کــــس کــــه شــــد ناســــپاس

(سنجش )84

دم آتـــــــــــش و آب یکســـــــــــان بـــــــــــود
جهانآفریـــــــن را بـــــــه دل دشـــــــمن اســـــــت
چـــــــو خســـــــرو شـــــــدی ،بندگـــــــی را بکـــــــوش
بـــــــه دلْـــــــش انـــــــدر آیـــــــد ز هـــــــر ســـــــو هـــــــراس

اختناق و وارونگی ارزشها
ضد ارزش ،جایگزین شدن خوبی با بدی ،راستی با فریبکاری ،آرامش با ترس ،و روشنی با تیرگی؛ تغییر اوضاع مساعد به
وارونگی ارزشها ،تبدیل ارزش به ّ

نامساعد و احوال مطلوب به نامطلوب و شرایط خوب به بد.

حاک» میباشد؟
 -57کدام بیت بیانگر فضای حکومتی «ض ّ

 )1ز فکـــــر تفرقـــــه بـــــازآی تـــــا شـــــوی مجمـــــوع
 )2رنـــــد عالمســـــوز را بـــــا مصلحتبینـــــی چـــــه کار؟
 )3خلـــــوت دل نیســـــت جـــــای صحبـــــت اضـــــداد
 )4پـــــری ن هفتـــــه رخ و دیـــــو در کرشـــــمهی حســـــن

 -58همهی ابیات ،بهجز بیت  ..........با ابیات زیر قرابت معنایی دارند.
«جهـــل و بیباکـــی شـــده فـــاش و حـــالل
واژگونــــــه کــــــرده عالــــــم پوســــــتین

 )1نهـــــــان گشـــــــت آییـــــــن فرزانـــــــگان
 )2هنــــــر خــــــوار شــــــد ،جادویــــــی ارجمنــــــد
 )3بـــه یـــزدان هـــر آن کـــس کـــه شـــد ناســـپاس
 )4شــــــده بــــــر بــــــدی دســــــت دیــــــوان دراز

(سراسری ریاضی )89

بـــه حکـــم آن کـــه چـــو شـــد اهرمـــن ،ســـروش آمـــد
تأمـــل بایـــدش
کار ملـــک اســـت آنکـــه تدبیـــر و ّ
دیــــــو چــــــو بیــــــرون رود فرشــــــته درآیــــــد
بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی (= تع ّجبآور) ست؟
(سراسری زبان )89

دانــــــش و آزادگــــــی گشــــــته حــــــرام
رادمــــــردان بنــــــدگان را گشــــــته رام»

پرا گنــــــــده شــــــــد نــــــــام دیوانــــــــگان
نهــــــــان راســــــــتی ،آشــــــــکارا گزنــــــــد
بــــــــه دلْــــــــش انــــــــدر آیــــــــد ز هــــــــر ســــــــو هــــــــراس
ز ن یکــــــــی نبــــــــودی ســــــــخن جــــــــز بــــــــه راز

