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فصل اّول   

 کشش از طرف معشوق انگیزه ی عاشق است  عشق موجب کمال  غم هجران  حال عاشق را تنها عاشق درک می کند  سخن، معّرف راز درون 

 بازگشت به اصل  عجز عقل از درک معنوّیات  هرکه عاشق نیست، الهی بمیرد!  عشق، هم »درد« و هم »درمان«  دشواری های راه عشق  

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

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

کشش از طرف معشوق انگیزه ی عاشق است

کشش، جذبه، عنایت، توّجه معشوق به عاشق؛ می گوید تا کششی از طرف معشوق نباشد، عشقی در کار نیست. کشش از سوی معشوق، انگیزه ی عاشق است. ابراز 

عشق از طرف عاشق و تالش و اصرار او و آه و ناله و َدَو ندگی روز و گریه ی شب، این ها فقط ظاهر و پوسته ی عشق است. اصِل کاری، چیِز دیگری ست. آن طرف ماجرا، 

این »معشوق« است که دلش به سمت عاشق تمایل دارد و همین خواسِت معشوق، چنان نیروی جاذبه ای ایجاد می کند که عاشق را دیوانه وار به طرف معشوق می کشد.

اینکه »کشِش اصلی از طرف معشوق است، نه عاشق« یک نکته ی ظریف و لّذت بخش در ادبیّات عاشقانه و یک موضوع کلیدی در عرفان محسوب می شود. این 

مفهوم در متون عرفانی به این صورت تعبیر می شود که عشق، یک امانت الهی و یک توانایی بالقّوه در وجوِد همه ی موجودات است و هر وقت خداوند به بنده نظر 

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

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی بیش تری دارد؟- 1
»این نی عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمی خیزد که جذبه ی حق بر او اثر می گذارد.«

1( گرچـــه دو رو هم چـــو زرم مهـــر تـــو دارد نظـــرم
2( بـــر همـــگان گـــر ز فلـــک زهـــر ببـــارد همـــه شـــب
ــو را ــو ام، چـــون شـــنوم طبـــل تـ ــو ام بـــازِ تـ 3( بـــازِ تـ
4( پـــرده مکـــن پـــرده مـــدر در پـــس ایـــن پـــرده مـــرو

ــرم ــ ــ ــر و افالک ت ــ ــ ــک مه ت ــ ــ ــر فل ــ ــ ــه و از مه ــ ــ از م
ــــــکرم ــــــدر ش ــــــکر ان ــــــدر ش ــــــکر ان ــــــدر ش ــــــکر ان ــــــن ش م
ــــــرم ــــــال و پ ــــــود ب ــــــاز ش ــــــن! ب ــــــه م ــــــه و شاهنش ای ش
ــرم ــ ــ ــرون آ ز ح ــ ــ ــو ب ــ ــ ــا ت ــ ــ ــده، ی ــ ــ ــده راه ب ــ ــ راه ب

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی بیش تری دارد؟- 2
»این نی عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمی خیزد که جذبه ی حق بر او اثر می گذارد.«

1( بـــــــه درد عاشـــــــقی می ســـــــوز و می ســـــــاز
2( همی بنالـــــــم هـــــــر دم بـــــــه یـــــــاد یـــــــار و دیـــــــار
گویـــــــی تـــــــا ابـــــــد بودیـــــــم و  3( در ازل باالنشـــــــین 
کـــــــم و فرمان رواســـــــت 4( رای، خداونـــــــد راســـــــت، حا

نــــــــــوای عاشــــــــــقان در بی نوایی ســــــــــت
ــــــس ــــــرغ تنگ قف ـو م ـــــ ــــــدر چ ــــــر ان ــــــر پ ــــــه زی ــــــری ب س
ــــــد ــــــاال می کش ــــــه ب ــــــا را ب ــــــد م ــــــه ی او می رس جْذب
گــــــر بکشــــــد بنده ایــــــم ور بنــــــوازد غــــــالم

عشق موجب کمال 

عشق موجب رشد، تعالی، پیشرفت و رسیدن به اوج عّزت و سربلندی ست. ارزش می دهد. افتخار می آفریند. احترام می آورد.

درباره ی عبارت های معروِف مقّدمه ی درس »نی نامه« به یک نکته ی بسیار مهم توّجه کن: »آن چه در این نی آوازی پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوی 

عالم معنا، به سوی پروردگار، به سوی کل و حقیقت هستی ست و در حقیقت این نی عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش برمی خیزد که 

جذبه ی حق بر او اثر می گذارد« در این عبارت دو مفهوم مهم دیده می شود:

1- کشش از طرف معشوق است. واژه های »کشش« و »جذبه« و جمله ی »این نی عشق را پروردگار می نوازد« این مفهوم را به خوبی نشان می دهند.

2- عشق موجب کمال است. تعابیِر »رفتن به سوی عالم معنا، به سوی پروردگار و به سوی کّل و حقیقت هستی« این مفهوم را به خوبی نشان می دهند. 

در سؤاالت باال،  از روی گزینه ها می توان فهمید که طّراح به مفهوم اّول )کشش( توّجه داشته و در سؤال زیر، بررسی گزینه ها نشان می دهد که مفهوم دوم )عشق 

موجب کمال( مورد توّجه طّراح بوده است.

)سراسری تجربی 88(- 3 متن زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ 
گاه به سوی عالم معنا، به سوی پروردگار، به سوی کل و حقیقت هستی است و در حقیقت، این نی  »آن چه در این نی آوازی پدید می آورد، کشش انسان آ

عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش برمی خیزد که جذبه ی حق بر او اثر می گذارد.« 

ـــل ــ ــاران غاف ــ ــد و یـ ــ ــدا شـ ــ ــرده هویـ ــ ــار از پـ ــ 1( یـ
ـوش اســـــت ــــ ـوی تـــــو ام جـــــای خ ــــ کـــــم و در ک 2( ذّره ی خا
ــبنم از روشـــــن دلی آیینـــــه ی خورشـــــید شـــــد 3( شـــ
ــد ــید می رســـ ــه خورشـــ ـوق، ذّره بـــ ــ ــ ــال ش ــا بـــ ــ 4( بـ

ــداری نیســـــت ــه خریـــ ــا کـــ یوســـــفی هســـــت دریغـــ
ــم ــ گاهـ ــرد نا ــ ــادی ببـ ــ ــه بـ ــ ــت کـ ــ ــم ای دوسـ ــ ترسـ
ــرداز ده ــ ــه را پـ ــ ــم آیینـ ــ ــو هـ ــ ــبنم، تـ ــ ــم از شـ ــ ای کـ
پـــــرواز دل بـــــه ســـــوی خـــــدا می بـــــرد مـــــرا

نی نامهدرس اّول
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غم هجران

جدایی؛ هجر؛ هجران؛ فراق؛ فرقت؛ مفارقت؛ دوری از معشوق؛ این که نبوِد معشوق، زندگی را بر عاشق حرام کرده؛ نه خواب دارد، نه خوراک؛ نه می تواند کار کند، 
نه تست بزند، نه کتاب بنویسد! دوری، همه چیز را از عاشق می گیرد، اصاًل عاشق در غیاب معشوق هیچ چیز ندارد. هیچ چیز!

همه ی گزینه های زیر، به جز گزینه ی .......... با بیت »کز نیستان تا مرا ببریده اند / از نفیرم مرد و زن نالیده اند« ارتباط مفهومی دارد.- 4
گل ـــــون  ـــــرق چ ـــــرق ع ـــــدم غ ـــــش دوری ش ـــــاب آت 1( ز ت
2( تنـــــم از واســـــطه ی دوری دلبـــــر بگداخـــــت
ـوخت ــــ 3( دیشـــــب کـــــه دلـــــم ز تـــــاب هجـــــران می س
ــت ــ ــاب نیسـ ــ ــازل حجـ ــ ــد منـ ــ ــق، بُعـ ــ 4( در راه عشـ

ــار ای بـــــاد شـــــب گیری نســـــیمی زآن عرق چینـــــم بیـــ
جانـــــم از آتـــــش مهـــــر رخ جانانـــــه بســـــوخت
ــوخت ــ ــان می سـ ــ ــده ی گریـ ــ ــه در دیـ ــ ـــکم همـ ــ اش
ــال ــ ــع وصـ ــ ـــَود مانـ ــ ــه ب ــ ــر کـ ــ ــان مبـ ــ دوری گمـ

حال عاشق را تنها عاشق درک می کند

کسی که درد عشق را نچشیده و رنج عاشقی را نکشیده و روزها تا شب خون گریه نکرده و شب ها 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 می داند »عشق« چیست؟!

در این مفهوم، تقابل »عاشق« و »انساِن بی خبر از عشق« دیده می شود و هریک از دو طرف، با عباراتی مثل این ها معّرفی می شوند: 
عاشق: پخته )سوخته(، بیدار، آگاه، آشفته، عارف

انسان بی خبر از عشق: خام، خواب، غافل، آسوده، مّدعی

)کارشناسی ارشد 93(- 5 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟  
ـــــدم نشـــــان ـــــاغ اّمی ـــــه ای در ب ـــــی؟ الل ـــــا ک ـــــار ت 1( خ
زیســـــت تنّعـــــم  و  راحـــــت  در  کـــــه  آن   )2
ـــــر ـــــه عم ـــــن هم ـــــان م ـــــت ج ـــــوده اس ـــــه درد نب ـــــو را ک 3( ت
نوشـــــین در ـــــه خـــــواب  ـــــد ب ـــــِن   درســـــت چـــــه دان 4( ت

گیـــــن مـــــن زخـــــم تـــــا کـــــی؟ مرهمـــــی بـــــر جـــــان دردآ
ــت؟ ــ ــنه چیسـ ــ ــال گرسـ ــ ــه حـ ــ ــد کـ ــ ــه دانـ ــ او چـ
چـــــو دردمنـــــد بنالـــــد نـــــداری اش معـــــذور
ـور؟ ــــ گونـــــه بـــــه پایـــــان همـــــی بـــــرد رنج کـــــه شـــــب چ

)سراسري خارج از کشور 91(- 6 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
1( درنیابـــــد حـــــال پختـــــه هیـــــچ خـــــام
ـــــک ـفق، لی ــــ ـــــت و مش ـــــیحادم اس ـــــق مس ـــــب عش 2( طبی
ـــــت گف ـوان  ــــ ـــــه نت ـــــزن ک ـــــدی دم م ـــــد از رن ـــــش زاه 3( پی
4( راز درون پـــــرده ز رنـــــدان مســـــت پُـــــرس

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

)سراسری خارج از کشور 87( - 7 بیت »سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق« با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟ 
ـــــت آورم ـــــه دس ـــــه ب ـو ک ـــــدم بــــ ـــــم در ع ـــــای نه 1( پ
ــت ــ ــی نیسـ ــ ــان گفتنـ ــ ــق جانـ ــ ــث عشـ ــ 2( حدیـ
ـــــم؟ ـــــه ده ـــــرح عرض ـــــه ش ـــــا ب ـــــی ت ـــــت هم نفس 3( کجاس
ـوده را چـــــه تفـــــاوت کنـــــد کـــــه مـــــن ــــ 4( دردی نب

دوا را  دلــــــم  درد  کنــــــد  تــــــا  هم نفســــــی 
وگــــــر گویــــــی کســــــی هــــــم درد بایــــــد
ــش ــ ــ ــد از روزگار هجران ــ ــ ــه می کش ــ ــ ــه دل چ ــ ــ ک
بیچــــــاره درد می خــــــورم و نعــــــره می زنــــــم؟

کدام گزینه با بیت »سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق« تناسب معنایی کم تری دارد؟- 8
دارد خبـــــر  کســـــی  نیمه شـــــبانه  ســـــوز  ز   )1
ـق ندانـــــد کســـــی کـــــه در همـــــه عمـــــر ــــ 2( حدیـــــث عش
ـــــت کفای ـــــدر  ـــــت؟ شـــــرح این ق ـــــم حکای ـــــدت کن 3( چن
ـــــد ـــــم ار شـــــرح ده ـــــان قل ـو صـــــد ســـــال زب ـــــا تــــ 4( ب

ــــــحر دارد ــــــا س ــــــده ت ــــــبی زن ــــــراغ ش ـون چ ـــــ ــــــه چ ک
ــرایی را ــ ــ ــد در س ــ ــ ــه باش ــ ــ نکوفت ــر  ــ ــ ــه س ــ ــ ب
ــاران ــ ــ ــه غمگس ــ ــ ــت ااّل ب ــ ــ گف ـوان  ــ ــ ــی نمی تـ ــ ــ باق
ــــــرد ـوان ک ـــــ ــــــان نت ـو بی ـــــ ـق ت ــــــم عشـــــ ــــــّمه ای از غ ش

کدام گزینه با بیت »سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق« تناسب معنایی کم تری دارد؟- 9
حکایــــت کنــــم ز دســــت جراحــــت ـورده  ـــ 1( بــــه زخم خ
ــا دارد؟ ــ ــوادث دل دری ــ ــیل ح ــ ــم از س ــ ــه غ ــ 2(  چ
ــــا؟ ــــردم دان ــــد م گوی ــــه  ـق را چ ـوی عاشـــ 3( مالمت گـــ
ــــد؟ ــــن نیســــت چــــه دان ــــم م ــــه غمــــی چــــون غ 4( آن را ک

ـــــن بخروشـــــم ـو م ـــــد چــــ ـــــت کن ـــــه تن درســـــت مالم ک
ــا ــ ــی مـ ــ ــتی طوفانـ ــ ــد کشـ ــ ــاحل نکنـ ــ ــاد سـ ــ یـ
حل خفتـــــه بـــــر ســـــا کـــــه حـــــال غرقـــــه در دریـــــا ندانـــــد 
ـو ام دیـــــده چـــــه شـــــب می گذرانـــــد ــــ کـــــز شـــــوق ت

سخن، معّرف راز درون

این که سخن، ارزش و اعتبار گوینده را نشان می دهد؛ که طرز بیان، نشان دهنده ی نوع تفّکر است؛ که صحبت کردن، »فرهنِگ« آدم را نشان می دهد؛ و این که »تا 
مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد«!

)سراسری زبان 81( - 10 مفهوم بیت »سّر من از ناله ی من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست« با کدام گزینه متناسب است؟ 
کنـــون بـــرون از گفتـــن اســـت 1( حـــال مـــن ا
ـــیم؟ ـــای س ـــه ج ـــی ب ـــه فروش ـــروش! گل چ 2( ای گل ف
3( گفـــت آن یـــار کـــز او گشـــت ســـرِ دار بلنـــد
نهان انـــد خویـــش  ســـخن  در  رنگین ســـخنان   )4

این چــــه می گویــــم نــــه احــــوال مــــن اســــت
وز گل عزیزتــــر، چــــه ســــتانی بــــه ســــیمِ گل؟
ــــرد ــــدا می ک هوی ــرار  ــ ــــه اس ـود ک ــــن بـــ ــــش ای جرم
گل ــــدا  ــــال ج ــــر ح ــــه ه ــــت ب ـود نیس ــــت خـــ نکه از 
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بازگشت به اصل

هرچیزی به اصل خود برمی گردد. در مفاهیم عرفانی یعنی: »همه از خداییم و به سوی او برمی گردیم«، به سوی حقیقت؛ به سوی نور؛ به عالم باال؛ به بهشت. یک 
روز از بهشت بیرونمان کرده اند و به هر قیمتی شده باید برگردیم همان جا!

)سراسری ریاضی 88( - 11 مفهوم بیت »ما ز دریاییم و دریا می رویم / ما ز باالییم و باال می رویم« با کدام بیت تناسب ندارد؟ 
فتــــد صحــــرا  در  چــــو  دریــــا  از  ماهــــی   )1
ـود فــــرع و هســــت نــــزد خــــرد ـــ ـل بــــاز ش ـــ 2( بــــه اص
ــردم؛ روزی ــ ــخص م ــ ــت ش ــ ــان اس ــ ــزو جه ــ 3( ج
ــــاک ــــدر نشــــیب خ ــــس ان ــــه ک ــــن ک مک ــــب  ــــیری طل 4( س

می تپـــــــد تـــــــا بـــــــاز در دریـــــــا فتـــــــد
مـر این حدیث مسـّلم هم ایـن مثل مضروب )= زده شـده(
کل ـوی  ــــــ ـود جـــــــزو بی گمـــــــان بـــــــه س ــــــ بـــــــاز ش
جـــــــز تشـــــــنه لب نیامـــــــد و جـــــــز ناشـــــــتا نشـــــــد

)سراسری هنر 88( - 12 مفهوم بیت »ما ز دریاییم و دریا می رویم / ما ز باالییم و باال می رویم« با کدام بیت تناسب دارد؟ 
ــم ــ ــ ــن روی ــ ــ ـوی خرماب ــ ــ ــم سـ ــ ــ ـو مری ــ ــ 1( هم چـ
ــم ــ ــ ــادون آمدی ــ ــ ـوی م ــ ــ ــردون سـ ــ ــ ــا ز گ ــ ــ 2( م
ــد ــ ــ ــین ای امی ــ ــ ــزم و منش ــ ــ ــین ای ع ــ ــ 3( برنش
ــب ــ ــ ــرش غی ــ ــ ــد از ع ــ ــ ــی می رس ــ ــ 4( دود و بوی

ــد ــ ــ ــاخ بیـ ــ ــ ــدارد شـ ــ ــ ــی نـ ــ ــ ــه خرمایـ ــ ــ زآن کـ
ــید ــ ــ ــردون برکشـ ــ ــ ـوی گـ ــ ــ ــ ــا را س ــ ــ ــاز مـ ــ ــ بـ
ــد ــ ــ ــد نویـ ــ ــ ــی شـ ــ ــ ـوالنش پیاپـ ــ ــ ــ ــز رس ــ ــ کـ
ای نهانـــــــان ســـــــوی بـــــــوی آن پریـــــــد

)سراسری ریاضی 87( - 13 مفهوم عبارت »کُّل شیٍء یَرجُع الی اصِلِه« در کدام بیت وجود ندارد؟ 
ــــــاد ـکی فت ــــــر خشـــــ ــــــک، ب ــــــم خش ــــــیر جس 1( س
2( مــــــادر فرزنــــــد، جویــــــاِن وی اســــــت
3( دل تــــــو را در کــــــوی اهــــــل دل کشــــــد
ــا ــ ــ ــردون بال ه ــ ــ ـوی گ ــ ــ ــاده سـ ــ ــ ــان، گش ــ ــ 4( ج

ــاد ــ ــ ــا نهـ ــ ــ ــا در دل دریـ ــ ــ ــان، پـ ــ ــ ــیر جـ ــ ــ سـ
ــت ــ ــ ــی اسـ ــ ــ ــا را در پـ ــ ــ ــر فرع هـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ اصل هـ
ــد ــ ــ ــس آب و گل کشـ ــ ــ ـــو را در حبـ ــ ــ ــن ت ــ ــ تـ
تـــــــن، زده انـــــــدر زمیـــــــن چنگال هـــــــا

مفهوم جمله ی »کُّل شیٍء یرجُع الی اصِلِه« در همه ی ابیات زیر، به جز بیت .......... دیده می شود. - 14
ــــــا ــــــاک از کج ــــــم خ ــــــا، عال ــــــاک از کج ــــــر پ گوه  )1
ــــــرا ــــــد م ـق می بای ــــــرای عشـــــ ــــــای در بستان س 2( ج

ــــــر  صفی ــــــد  ــــــرش می زنن ــــــره ی ع ـو را ز کنگ 3( تـــــ
ــــــت ــــــزار اس ــــــد ه ـود ص ــــــعله در خـــــ ــــــک ش ــــــر ی گ 4( ا

ــن چــه جاســت؟! ــد ای ــار کنی ــت؟ ب ــرود آمدی ــر چــه ف ب
عندلیبــــــم از چــــــه در ماتم ســــــرا افتــــــاده ام؟
ـــت ـــ ـــه افتاده س ـــ ـــه چ ـــ ـــن دامگ ـــ ـــه در ای ـــ ـــت ک ـــ ندانم
بــه اصلــش بازگــردی یــک شــرار )= شــعله( اســت

کدام گروه از بیت ها به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟- 15
ـــم  ـــی می زنی ـــن نوای ـــتیم و در گلش ـــل مس ـــف( بلب ال
ب( در گلشـــنی کـــه گل هـــا دامن کشـــان گذشـــتند 
ـــرد  ـــان ک ـــا طوف ـــر رخ م ـــش ب ج( اشـــک حســـرت ز غم
د( چنیــن قفــس نه ســزای چــو مــن خوش الحانی ســت 
می برنـــد تـــن  از  جانـــم  جانـــان  ه( ســـوی 

ـــا  ـــای م ـــن از غوغ ـــن گلش ـــت ای ـــر گرف ـــی دیگ رونق
ــت ــیان اسـ ــر آشـ ـــاده لوحی در فکـ ــل ز س بلبـ
ــرد ــان کـ ــل خوش الحـ ــش بلبـ ــنی را ز غمـ گلشـ
ــم ــرغ آن چمنـ ــه مـ ــوان کـ ــن رضـ ــه گلشـ روم بـ
می برنـــد گلشـــن  بـــه  مرغـــی  قفـــس  از 

4( ب ـ ج 3( د ـ ه  2( ج ـ ه  1( الف ـ د 
مفهوم سخن مشهور »کّل شیٍء یَرجُع الی اصِلِه« با کدام گزینه متناسب است؟  )سنجش 90(- 16

کـــی، به ســـاِن خـــاک تـــن در ده در  ایـــن پســـتی 1( تـــو از خا
عقـــالن مشـــو غـــّره ــو بی  2( بدیـــن زور و زر دنیـــا چـ
کنـــون گـــر ســـوی دوزخ گرایـــی بـــس عجـــب نبـــَود 3( پـــس ا
ـــردون؟ ـــر گ ـــه ب ـــت رفت ـــدی ز رفع ـــر الب ارســـالن دی 4( س

ـــم واال ـــّی و ه ـــم وال ـــل ه ـــان و عق ـــو ج ـــردی چ ـــر گ مگ
ـــی ـــرگان بین ـــش بی مه ـــت ک ـــاری نیس ـــن آن نوبه ـــه ای ک
کـــه ســـوی کّل خـــود باشـــد همیشـــه جنبـــش اجـــزا
ــی ــالن بینـ ــن الب ارسـ ــون در گل تـ کنـ ــرو آ تا ــه مـ بـ

عجز عقل از درک معنوّیات

این که عقل توانایی درک مسایل معنوی را ندارد، عشق را نمی فهمد و از اسرار آن سر درنمی آورد. دّقت کن که در این مفهوم و مفهوم قبلی، بیت مورد سؤال 
یکسان است: »سّر من از ناله ی من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست«

تفاوت، این جاست که در مفهوم قبلی، مصراع اّول بیت، مورد توّجه طّراح است و در این مفهوم، مصراع دوم بیت.

کدام گزینه با بیت »سّر من از ناله ی من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست« تناسب معنایی بیش تری دارد؟- 17
1( ز خاموشـــی برآمـــد جـــان و در دل صـــد ســـخن پنهـــان
ـــخن ـــن س ـــاور ای ـــت ب ـــن، ور نیس 2( دارم ز تـــو داغ که
3( فهـــمِ ناقـــص، رمـــز قـــرآن محّبـــت درنیافـــت
4( شـــبی نگذشـــت کـــز دســـت غمـــش چـــون نـــی ننالیـــدم

چـــه بـــودی گـــر مـــرا پیشـــت مجـــال یـــک ســـخن بـــودی؟
ــن ــان را ببیـ ــن وآن داغ پنهـ ــاره کـ ــن پـ ــدا دل مـ پیـ
بـــود نالـــه ی دل، مـــّد بســـم اهلل  ورنـــه یکســـر 
دریـــغ از نالـــه ی پنهـــان کـــه پیـــدا نیســـت تأثیـــرش

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیش تری دارد؟- 18
ــت ــ ــن دور نیسـ ــ ــه ی مـ ــ ــن از نالـ ــ ــّر مـ ــ »سـ
ـــق را ـــه عاش ـــون تیش ـــان چ ـــغ زب ـــزد از تی ـــرر می ری 1( ش
فهمیـــدن اســـرار  پیچیـــده ی  مصـــرِع  زبـــاِن   )2
3( ز بی پروایـــی هم صحبتـــان چـــون غنچـــه خاموشـــم
ـــازد ـــاد می س ـــر ب ـــن پ ـــا ده ـــاده دل بی ج ـــاب س 4( حب

لیـــک چشـــم و گـــوش را آن نـــور نیســـت«
ــا کنـــد گوشـــی دلـــی از ســـنگ می بایـــد بـــه درد مـ
ــی ــد گوشـ ــر دل وا کنـ ــد، مگـ ــر نمی آیـ ـــوش سـ ز گ
گـــر پـــروا کنـــد گوشـــی دهانـــی پرســـخن دارم ا
ـــی؟ ـــد گوش ـــا کن ـــی دری ـــز ک ـــر بی مغ ـوی ه ــ ـــه گفت وگ ب
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هرکه عاشق نیست، الهی بمیرد!

در این مفهوم، شاعر برای انساِن بی خبر از عشق آرزوی مرگ می کند؛ بیان دیگری ست از مفهوِم »عشق مایه ی زندگی ست«. دّقت کن که در چنین ابیاتی، مفهوم 
»عشق« ممکن است در واژگانی مانند »وفا«، »اشتیاق«، »سوز«، »آتش«، »شعله«، »شرر« و مانند این ها پنهان شده باشد.

کدام گزینه با بیت »آتش است این بانگ نای و نیست باد / هرکه این آتش ندارد، نیست باد« تناسب معنایی کم تری دارد؟- 19
نـــــدارد ســـــوزی  او  کـــــه  دل  آن  مبـــــاد   )1
ـود از مـــــرگ اّمـــــا ــــ ـکل هرکســـــی آســـــان ش ــــ 2( مش
3( انـــــدر دل بی وفـــــا غـــــم و ماتـــــم بـــــاد
ـــــی ـــــم کس ـــــت در عال ـــــی نیس ـــــو خال ـــــق ت ـــــم از عش گفت  )4

نــــــــــدارد مجلس افــــــــــروزی  هــــــــــوای 
ــــت ــــانی نیس ــــهلی و آس ــــن س ــــق بدی ــــکل عش مش
آن را کــــه وفــــا نیســــت ز عالــــم کــــم بــــاد
ــــاد ــــم مب ــــت در عال ــــق نیس ــــه عاش ــــی« هرک ــــت »جام گف

عشق، هم »درد« و هم »درمان«

عشق، پدیده ای متناقض نماست؛ هم موجب رنج است و هم موجب آرامش. عشق، روزگار عاشق را سیاه می کند و در همین روزگاِر سیاه، خورشیِد تاباِن عشق به او امید و 
انگیزه می دهد. هم تلخی ست، هم شیرینی. لّذتی ست که زجرآور و درمانی ست که دردناک است. رنج و آسایِش توأم. قرار و بی قراری در کنار هم. عشق، این طور است.

)سراسری زبان 90(- 20 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
1( ای درد و غــــــــــم تــــــــــو راحــــــــــت دل
2( دردم از یــــــــــار اســــــــــت و درمــــــــــان نیــــــــــز هــــــــــم
ـو نـــــــی زهـــــــرّی و تریاقـــــــی کـــــــه دیـــــــد؟ ـــ ـــ 3( هم چ
ــــب نیســــت ــــه هیچــــش طبی 4( دردی ســــت درد عشــــق ک

هـــــــم مرهـــــــم و هـــــــم جراحـــــــت دل
ــم ــ ــ ــز هـ ــ ــ ــان نیـ ــ ــ ــد و جـ ــ ــ ــدای او شـ ــ ــ دل فـ
ـــد؟ ـــه دیــــ ـــ ـــتاقی کـ ـــ ـــاز و مشـ ـــ ـــی دمسـ ـو نــــ ـــ ـــ هم چ
ـق بنالـــــــد غریـــــــب نیســـــــت ــــــ گـــــــر دردمنـــــــد عش

بیت های کدام گزینه به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟- 21
ـــی دردی  ـــب ب ـــم نصی ـــت مرهــ ـــاد راحــ ـــف( مبـ ال
ب( ای کـــه هـــم دردّی و هـــم درمـــان مـــن!
ــتان ــد دوسـ ــرا پنـ ــش مـ ــرد ریـ ــم نکـ ج( مرهـ
ــد؟ ــه دیـ ــی کـ ــرّی و تریاقـ ــی زهـ ــو نـ د( هم چـ
ـ  ( هم چـــو تــــریاق اند دانایـــان دهـــــر هــ
ـــی ـــم تریاق ـــری و ه ـــم زه ـــه ه ـــو ک ـــر ت ـــن و زه و( م

کـــه بـــا جراحـــت تیـــغ تـــو یـــاد مرهـــم کـــرد
وی کـــه هـــم جانـــّی و هـــم جانـــان مـــن!
بمانـــد گفتارشـــان  دلـــم جراحـــت  انـــدر  و 
ــد؟ ــه دیـ ــتاقی کـ ــاز و مشـ ــی دمسـ ــو نـ هم چـ
زهـــر چـــو  نادانـــان  خواجـــه  ای  قاتل انـــد 
ــی ــم درمانـ ــم دردی و هـ ــه هـ ــو کـ ــن و درد تـ مـ

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

دشواری های راه عشق

سختی های راه عشق، رنج عاشقی، بالکشی عاشق، دردمندی عاشقانه؛ همه ی مشکالتی که عاشق در مسیر عشق با آن ها مواجه می شود؛ از یک »استرِس« ساده گرفته 
تا گرسنگی و تشنگی و آه و افسوس و ناله و گریه و زاری و بی خوابی و از دست دادن عقل و خرج کردِن عمر و جوانی و پول و پَله و ... و آخرش هم ناکام از دنیا رفتن! 
دشواری های راه عشق ـ آن مقدارش که در تاریخ ثبت شده ـ از قدم اّول که عاشق گیوه اش را َور می ِکشد شروع می شده و تا مرگ فجیع او ادامه پیدا می کرده. 

دشواری های عشق بسته به آداب و رسوم هر منطقه متفاوت بوده؛ مثاًل دشواری های فرهاد با مجنون فرق می کرده؛ نگاه کن:
دشواری های فرهاد: لزوم مهارت در کوه کنی، بلد نبودن زبان و ادبیّات ارمنی1، لزوم حاضرجوابی و غلبه بر استرس هنگام مناظره با خسرو )آزمون شفاهی!( در قصر خسروپرویز و 

جلوی آن همه »موبد« به مّدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه و به صورت سرپایی، تازه بدون تهویه ی مناسب در قصر و مهم تر از همه، بدون کیک و ساندیس! 2
دشواری های مجنون: راضی کردن پدر خودش، خار مغیالن، راضی کردن پدر لیلی، خار مغیالن، راضی کردن رئیس قبیله ی لیلی این ها، خار مغیالن؛ اصاًل احتمال 

زنده به گور شدن لیلی قبل از رسیدن به سّن معشوقی، خار مغیالن!
تازه، دشواری های اصلی، هنگام وصال معلوم می شده و خوِد معشوق با آن مژه های مثل تیر و ابروی مثل کمان و گیسوی مثل کمند )طناب!( و چانه ی مثل سیاهچال 
و چشم های رادیواکتیو، به اصطالح، غول آخرش بوده! و در ایواِن قصر، مدام این طرف و آن طرف می رفته و از همان باال تیر و طناب و بمب و این ها پرتاب می کرده؛ 
به این صورت: ابتدا »تیِر مژگان« را در »کماِن ابرو« قرار می داده و یکی یکی به طرف عاشق نشانه می گرفته؛ بعد از زخمی شدن عاشق، او را با »کمند گیسو« 

می کشیده و داخل چاه زنخدان ـ که در ضلِع جنوبِی » لِب لعل« قرار دارد ـ می انداخته است!
فراموش نکن که این، توصیِف جنِگ مادر فوالدزره با اشکبوِس ُکشانی نیست؛ رفتار معشوق با عاشِق جان جانی ست!

کدام گزینه با بیت »نی حدیث راه پرخون می کند / قّصه های عشق مجنون می کند« تناسب معنایی ندارد؟- 22
ـــی ـــق می پوی ـــق عش ـــر طری ـــانی گ ـــرس از جان فش 1( مت
ـق جانـــــــــا بی بـــــــــال نیســـــــــت ــــــــ ـق عش ــــــــ 2( طری
نظــــر 3( عشــــق در جــــان اســــت و مــــی در جــــام و شــــاهد در 
4( بـــه کـــوی عشـــق چـــون پـــا می نهـــی از جـــان و ســـر بگذر

چـــو اســـماعیل بایـــد ســـر نهـــادن روز قربانـــی
زمانـــــــی بی بـــــــال بـــــــودن روا نیســـــــت
در چنیـــن حالـــت طریـــق پارســـایی مشـــکل اســـت
کــه خون خــوار اســت وادی هــا و خون ریــز اســت منزل هــا

کدام گزینه با بیت »نی حدیث راه پرخون می کند / قّصه های عشق مجنون می کند« تناسب معنایی بیش تری دارد؟- 23
ـــــت ـــر نرف ــ ـــی دگ ــ ـو جای ـــ ـوی تـ ـــ ـــم ز کـ ــ ـــز دل ــ 1( هرگ
ـو از جـــــان بـــــه  در نشـــــد ــــ 2( جـــــان رفـــــت و اشـــــتیاق ت
ـــــداد ـــــی نشـــــان ن ـــــی  ســـــر و پای ـق ب ـوی عشــــ 3( در کــــ
ــت ــ ـق و عاقبـ ــ ــ ــب عش ــ ــت در طلـ ــ ــرم برفـ ــ 4( عمـ

ــت ــ ــر نرفـ ــ ــو ام از نظـ ــ ــال روی تـ ــ ــک دم خیـ ــ یـ
ـو از ســـــر بـــــه  در نرفـــــت ــــ ســـــر رفـــــت و آرزوی ت
کاو خســـــته دل نیامـــــد و خونین جگـــــر نرفـــــت
کامـــــی نیافـــــت خاطـــــر و کاری بـــــه ســـــر نرفـــــت

2- مناظره ی خسرو با فرهاد را در درس پنجم کتاب پیش دانشگاهی می خوانی! 1- می دانی که »شیرین«، شاهزاده ی ارمنستان بود!  
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نی، بیانگر حال عاشق

نِی، نماد عاشق و بازگوکننده ی احوال اوست. نی همدم انسان های غریب و دردمند و تنهاست. بیت معروف »نی حدیث راه پرخون می کند / قّصه های عشق مجنون 
می کند« را قباًل در مفهوِم »دشواری های راه عشق« شناختی، اّما در این سؤال با توّجه به گزینه ها ناچار باید بپذیریم که در بیت سؤال، تأکید، فقط و فقط بر »حدیث 

کردن« یعنی »بیان کردن« است و »پرخون بودِن راه عشق« کاماًل فراموش شده است! ببین:

)سراسری هنر 87( - 24 بیت »بگو ای نای، حال عاشقان را / که آواز تو جان می آزماید« با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟ 
ــــــت ــــــاک نیس ـو رو، ب ــــــت، گـــــ ــــــر رف ــــــا گ 1( روزه
ــــــد  ــــــیر ش ــــــش س ــــــی، ز آب ــــــز ماه ــــــه ج 2( هرک
3( نــــــی حدیــــــث راه پرخــــــون می کنــــــد 
ــــــت تور نیس ــــــ ــــــن مس ــــــان ز ت ــــــان و ج ــــــن ز ج 4( ت

ـو پـــــــاک نیســـــــت ــــــ ـون ت ــــــ ـو بمـــــــان، ای آن کـــــــه چ ــــــ ت
ــد ــ ــ ــر شـ ــ ــ ــت، روزش دیـ ــ ــ ــه بی روزی سـ ــ ــ هرکـ
قّصه  هـــــــای عشـــــــق مجنـــــــون می کنـــــــد
ـــــت ــ تور نیس ـــان دســـــــ ـــ ـــــــد جـ ـــس را دی ـــ ـــــک کـ ــ لی

تنها عاشق لیاقت درک راز عشق را دارد

رازداری عاشقانه، حفظ اسرار عشق. یک مفهوم کاماًل مردانه است! این که عاشق با رازداری، لیاقت خود را در عشق ثابت کند؛ این که آدم دهنش )دهانش!( 
قرص باشد و هر رازی، چیزی، که می شنود، در بوق و کرنا نکند. معادِل مؤّدبانه: محرِم اَسرار بودن. معادِل کم تر مؤّدبانه: چفت و بست داشتِن دهن! جمله ی پشت 

کامیونی: »سینه ام گورستان اسرار است رفیق!«
گاهی از این مفهوم، داشتن ظرفیّت در راه عشق و این که هر کسی شایستگی عشق را ندارد برداشت می شود.

)سراسری ریاضی 92(- 25 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
ـوش نیســـــت ــــ ـوش جـــــز بی ه ــــ 1( محـــــرم ایـــــن ه
2( مـــی ز رطـــل عشـــق خـــوردن کار هـــر بی ظـــرف نیســـت
ــاده چـــــه پیمـــــودی دوش ــاقیا در قـــــدح بـــ 3( ســـ
ـــــردی ـــــت م ـــــب از صحب ـــــرد نصی ـــــم گی ـوز ک ــــ 4( دل بی س

مـــــر زبـــــان را مشـــــتری جـــــز گـــــوش نیســـــت
ــــه را ــــن پیمان ــــرد ای ــــب گی ــــر ل ــــه ب ــــد ک ــــی ای بای وحش
ـوز ـــــد هنــــ ـــــواب گران ان ـــــه در خ ـــان هم ــ ـــــه حریف ک
ــــــیرم کس ــــــو ا ــــــرد در ت ــــــه گی ــــــده ای آور ک ــــــس تابی م

کدام گزینه با بیت »محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست« تناسب معنایی بیش تری دارد؟- 26
ــــــت ــــــت الزمِ روی نکوس جوس ــــــر کینه  گ ــــــش ا َ 1( خوی
ــــــم ــــــاد ه ــــــه ی صّی ــــــده ام، خان ــــــن دی ــــــن چم 2( صح
ـوخت ـــــ ـو، آتــــــش ار خرمــــــن هســــــتی نس ـــــ ـق مگ ـــــ 3( عش
ـودی و مســـــتی اســـــت ــــ ـق بی خ ــــ 4( کاشـــــف اســـــرار عش

ــت ــ ــاز نیسـ ــ ــی از نـ ــ ــرافراز را سرکشـ ــ ــرو سـ ــ سـ
شــاخ ســمن خوش تر از چنگل )= چنگال( شــهباز نیســت
ــت ــ ــداز نیسـ ــ ــر خانه برانـ ــ گـ ـو، آب ا ــ ــ ــیل مگ ــ سـ
ـــــن راز نیســـــت ـــــه از ای گ ـــــه اســـــت آ گ ـود آ ـــــه ز خــــ هرک

)سنجش 93( - 27 بیت »محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست« با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟ 
ــتاق ــ ــ ــ ــ جوری مش ــب رن ــ ــ ــ ــ ــگ دراز ش ــ ــ ــ ــ 1( آهن
ـــــت ـــــه ی سرمس یوان ـــــه د ـــــت ک ـــــده  ای دوس ـــــدم م 2( پن
ــــــــــارب ــــــــــش ی ــــــــــارم بخ ــــــــــرابی بی خم 3( ش
تویـــــی بـــــس هوشـــــم نمانـــــد بـــــا کـــــس اندیشـــــه ام   )4

ــد ــ ــ ــدار نباش ــ ــ ــه بی ــ ــ ــت ک ــ ــ گف ـوان  ــ ــ ــا آن نتـ ــ ــ ب
ــــــد ــــــیار نباش ــــــل و هش ــــــخن عاق ــــــه س ــــــز ب هرگ
کــــــه بــــــا وی هیــــــچ درد ســــــر نباشــــــد
ــــــد ــــــر نباش ــــــمع و بص ــــــد س ــــــرت آم ــــــه حی ــــــی ک جای

ترک تعّلقات

عشق یعنی رهایی از وجود ماّدی؛ دل کندن از وابستگی های دنیایی، اعّم از مال و منال و زن و بّچه و کار و کاسبی و درس و مشق و کنکور!
یادت باشد »تَرک« همیشه مقّدمه ی رسیدن به یک هدف بزرگ است. مثل ترِک آن لعنتی که نتیجه اش سالمتی ست، »ترک تعلّقات« هم نتیجه اش رسیدن به 
معشوق است - معشوق حقیقی البتّه؛ وگرنه، معشوق های مجازی بدون ترک تعلّقات هم گیر می آیند و اصاًل خودشان »تعلّق«اند. به معنی لغوِی این مفهوم هم توّجه 
کن: »تَرک« که تکلیفش معلوم است؛ »تعلّقات« هم یعنی »وابستگی ها«؛ به همین خاطر هم در قدیم به خانم ها می گفتند: »متعلّقه«؛ یعنی: »وابسته به شوهر«. 

امروز به شوهرها می گویند »متعلّق«!

)سراسری خارج از کشور 86( - 28 بیت »زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست« با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ 
ـــــــس دور، گفتـــــــا رو ـــــــی گاه اســـــــت و ره ب گفتـــــــم روز ب 1( ب
ــد ــ ــ ــی گاه شـ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــا روزهـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ 2( در غـ
ـو رو، بـــــــاک نیســـــــت ــــــ 3( روزهـــــــا گـــــــر رفـــــــت، گ
ــاورد ــ ــ ــر درنیـ ــ ــ نظـ ــه  ــ ــ ـوح را بـ ــ ــ ــ ــان ن ــ ــ 4( طوفـ

ــدم ــن ره را نوردی ــه م ــر ک ــه ره منگ ــر ب ــن بنگ ــه م ب
شــــــد همــــــراه  ســــــوزها  بــــــا  روزهــــــا 
ـــت ــ ـــاک نیس ــ ـو پ ـــ ـون تـ ـــه چــــ ــ ـــان، ای آن ک ــ ـو بم ـــ تـ
ــت ــ ــن اسـ ــ ــه در آب و گل مـ ــ ــی کـ ــ ـور محّبتـ ــ ــ ش

کدام گزینه با بیت »روزها گر رفت، گو رو، باک نیست / تو بمان، ای آن که چون تو پاک نیست« تناسب معنایی بیش تری دارد؟- 29
1( تـــا نفـــس باقی ســـت عمـــر از پیـــچ و تاب آســـوده نیســـت 
ــت ــم از غمـ ــر خرابـ ــز! آخـ ــر عزیـ ــش عمـ 2( گفتمـ
ـــه! ـــر آمیخت ـــه زه ـــه، نوشـــم ب 3( ای اســـب هجـــر انگیخت
گـــر بـــه خرمـــن عمـــر اوفتـــد چـــه بـــاک؟ 4( آتـــش ا

ـــا آتـــش اســـت می تپـــد بـــر خویشـــتن تـــا خـــار و خـــس ب
ز آتـــش عشـــق تـــو ام جـــان در شـــرار افتـــاده اســـت
ـو ــ روزم بـــه شـــب بگریختـــه زآن غمـــزه ی بی بـــاک ت
ــار ــر یـــ ــز بـــــه مهـــ ـَود جـــ ــ ــ ــان را تعّلقـــــی نب جـــ
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تقابل پخته و خام

بیان دیگری ست از این مفهوم که »حال عاشق را تنها عاشق درک می کند.« با این تفاوت که در این مفهوِم جدید، همیشه به طور مشّخص »پخته« و »خام« را 
رودرروی هم قرار می دهند و بهترین نمونه اش هم، این بیت معروف موالناست: »درنیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید، والّسالم«

)سراسری انسانی 90(- 30 مفهوم همه ی ابیات، به استثنای بیت .......... با یک دیگر تناسب دارد. 
1( در نیابـــــد حـــــال پختـــــه هیـــــچ خـــــام
ـــی ــ ـود خام ـــ ـــه شـ ــ ـــا پخت ــ ـــد ت ــ ـفر بای ـــ ـــیار سـ ــ 2( بس

ـق  ــــ ـوز عش ــــ گفـــــت س ـوان  ــــ 3( بـــــا نیم پختـــــگان نت
4( پیـــر میخانـــه چـــه خـــوش گفـــت بـــه ُدردی کـــش خویش 

ــالم ــ ــ ــد، والّسـ ــ ــ ــاه بایـ ــ ــ ــخن کوتـ ــ ــ ــس سـ ــ ــ پـ
ـــی ـــد جامــــ نکشــــ ـــا در ـــ ـــی تـ ـود صافــــ ـــ ـــ ـــی نش صوفــــ
ـود ــــــ ـوختگان بی خبـــــــر ب ــــــ خـــــــام از عـــــــذاب س
ـوخته بـــــــا خامـــــــی چنـــــــد ــــــ ـو حـــــــال دل س ــــــ کـــــــه مگ

)سراسری ریاضی 87( - 31 بیت »در نیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید، والّسالم« با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟ 
اغیـــار 1( »ســـعدی« ســـخن یـــار نگویـــد بـــرِ 

2( پیـــر میخانـــه چـــه خوش گفـــت بـــه ُدردی کـــش خویـــش 
ـوزد ــ ــ ــ ــه ای بس ــ ــ ــه داغ دوزخ ناپختـ ــ ــ ــردا بـ ــ ــ 3( فـ
ـوز ماســـــت ـــــر از ســــ ـــــت بی خب ـــــش نرف ـــــه در آت 4( هرک

ـوخته ای قّصـــــــه بـــــــه خامـــــــی ــــــ هرگـــــــز نبـــــــَرد س
ـوخته بـــــــا خامـــــــی چنـــــــد ــــــ ـو حـــــــال دل س ــــــ کـــــــه مگ
ـق، از وی نبُـــــــرد خامـــــــی ــــــ کامـــــــروز آتـــــــش عش
ـودای خـــــام ــــ ـوخته دانـــــد کـــــه چیســـــت پختـــــن س ــــ س

)سراسری تجربی 87( - 32 مفهوم بیت زیر در کدام گزینه وجود ندارد؟ 
ـچ خـــــــام ــــــ ـال پختـــــــه هی ــــــ یابـــــــد ح »در ن
ـود ــ ــ ــ ـوی ع ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ـوزد برنیایـ ــ ــ ــ ــا نس ــ ــ 1( تـ
ـو آتـــــــش ـــ ـــ سوختگی هاســـــــت چ 2( فریـــــــاد مـــــــن از 
ـوز نهانـــــــی ــــــ 3( دردا کـــــــه بپختیـــــــم در ایـــــــن س
ــــــت ـق گرف ـــــ ــــــه در خل ــــــه ک ــــــو زین گون ــــــش روی ت 4( آت

بایـــــــد، والّســـــــالم« ـاه  ــــــ ـس ســـــــخن کوت ــــــ پ
پختـــــــه دانـــــــد کایـــــــن ســـــــخن بـــــــا خـــــــام نیســـــــت
ـَود جـــــــوش و خروشـــــــم ــــــ ـون بـــــــاده ز خامـــــــی نب ــــــ چ
ــــــه خــــــام اســــــت ــــــا نیســــــت ک ــــــش م ــــــر از آت وآن را خب
ــــت ــــب اس ــــی عج ــــه خام ــــت ک ــــب از ســــوختگی نیس عج

نمادهای عاشق

این مفهوم نمادهای عاشق را بررسی می کند؛ یعنی همه ی کلماتی که به عاشق اشاره دارند. از این کلمات، بعضی صفت اند، مانند »پخته« و »بی هوش«؛ و بعضی 

اسم اند که اغلب به شکل استعاره به کار می روند، مانند »ماهی« و »پروانه«؛ به همه ی آن ها در یک بیان کلّی »نماد« گفته می شود.

نمادهای عاشق و معشوق از مباحث مهّم قرابت معنایی ست. هرچه »پخته و سوخته و بِِرشته و ته گرفته و ِجزغاله« که می بینی، مربوط به عاشق می شود و هرچه عامل حرارتی 

مثل »آتش و زبانه و شعله و اشّعه و جرّقه و تنور و کوره« که شنیده ای، اشاره به معشوق دارد! همه ی روابطی که در آن ها یک نفر ناز می کشد و آن یکی ناز می کند، می توانند 

نماد عاشق و معشوق باشند؛ مثل رابطه ی شمع و پروانه )که پروانه می سوزد(، ذّره و آفتاب )که ذّره ذوب می شود(، ماهی و دریا )که ماهی غرق می شود!( و گل و بلبل )که بلبل 

آن قدر از عشق گل جیغ می کشد که پیدایش می کنند و او را با تیر و کمان می زنند!(

)سراسری ریاضی 81( - 33 در همه ی ابیات، به جز بیت .......... کلمه ای وجود دارد که به شیوه ی نمادین و تمثیلی، بر عاشق و عارِف واصل داللت می کند. 
ــام ــ ــ ــچ خ ــ ــ ــه هی ــ ــ ــال پخت ــ ــ ــد ح ــ ــ 1( درنیاب
ــراق ــ ــ ــرحه از ف ــ ــ ــم شرحه ش ــ ــ ــینه خواه ــ ــ 2( س
ــــــت ـوش نیس ـــــ ـــز بی ه ـــ ــــــوش ج ــــــن ه ـــرم ای ـــ 3( مح
ــــــد ــــــیر ش ــــــش س ــــــی، ز آب ــــــز ماه ــــــه ج 4( هرک

ــالم ــ ــ ــ ــد، والّس ــ ــ ــ ــاه بای ــ ــ ــ کوت ــخن  ــ ــ ــ ــــس س ــ ــ پ
تــــــــا بگویــــــــم شــــــــرح درد اشــــــــتیاق
ــــــــت ـوش نیس ـــز گـــــــ ـــ ــ ــــــــتری ج ــــــان را مش ــ ـــر زب ـــ ــ م
ــد ــ ــ ــ ــر ش ــ ــ ــ ــت، روزش دی ــ ــ ــ ــه بی روزی س ــ ــ ــ هرک

 

بخشندگی و فضل خداوند

این که خدا در آفرینش انسان و سایر موجودات، به دنبال منفعت شخصی )!( نبوده، بلکه هدف از آفرینش، ابراز »لطف و بخشندگی« بوده است. اصاًل حرف 

زدن راجع به مفهوم هایی که »هدف« از چیزی را مشــّخص می کنند، توضیِح  واضحات است. 

این مفهوم، به »بخشــندگی خداوند« اشــاره می کند و به عالوه، تأکید می کند که اصاًل هدف از آفرینش این بوده که بنده ها مورد لطف و بخشــش خدا قرار 

بگیرند.

)سراسری زبان 85( - 34 بیت »من نکردم خلق تا سودی کنم / بلکه تا بر بندگان جودی کنم« با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ 
1( عشـــــــق، دریایـــــــی کرانـــــــه ناپدیـــــــد
ــــی ــــم نگنج ـو در فه ـــ ــــه ت ــــن ک گفت ـو  ـــ ــــف ت ـوان وص ـــ 2( نت
ــــو رحیمــــی ــــو کریمــــی ت ــــو عظیمــــی ت ــــو حکیمــــی ت 3( ت
خــــوب انگاریــــد  و  دیــــد  بایــــد  زشــــت   )4

ــمند؟! ــ ــ ــنا ای هوش ــ ــ ــردن ش ــ ــ ـوان ک ــ ــ ــی تـ ــ ــ ک
ــــــی ـو در وهــــــم نیای ــــــه تـــــ گفتــــــن ک ـو  ـوان شــــــبه تـــــ نتـــــ
ــــــی ــــــزاوار ثنای ـو س ــــــی تـــــ ــــــده ی فضل ـو نماین تـــــ
زهــــــر بایــــــد خــــــورد و انگاریــــــد قنــــــد

درس دوم مناجات



34

ناشناختنی بودن خداوند

عجز انسان از درک و توصیف خدا؛ این که عقل و درک و حدس و وهم و گمان و پندار انسان نمی توانند حقیقِت خداوند را بفهمند. 
پرسش زیر، این »عجز و ناتوانی« را در صورِت سؤال مورد تأکید قرار داده است. این اّولین سؤال از آزمون های »کارشناسی ارشد« است که در کتاب حاضر معّرفی 

شده. در بخش های دیگِر کتاب هم، نمونه های مفیدی از سؤاالت ارشد را می بینی.

)سنجش کارشناسی ارشد 90(- 35 همه ی ابیات زیر اشاره به »ناتوانی انسان از شناخت خداوند« دارند، به جز .......... .  
گرچـــــــه جـــــــان مـــــــا مـــــــی پـــــــی بـــــــرد راه 1( ا
ـواس ــــــ نفـــــــس و ح ـل و  ــــــ عق تقاضـــــــای  2( بـــــــا 
گفتـــــــی از بـــــــن و بـــــــار 3( هرچـــــــه را »هســـــــت« 
4( نـــــــه بـــــــر اوج ذاتـــــــش پـــــــرد مـــــــرغ وهـــــــم

ــرد راه؟ ــ ــ ــ ــی بـ ــ ــ ــ ــِه او را کـ ــ ــ ــ ــن ُکْنـ ــ ــ ــ ولکـ
ــناس؟ ــ ــ ــ ـــود کردگارشـ ــ ــ ــ ـــوان ب ــ ــ ــ ــی ت ــ ــ ــ کـ
ــی دار! ــ ــ ــ ــش مـ ــ ــ ــ ــریک، هُـ ــ ــ ــ ــی او را شـ ــ ــ ــ گفتـ
ـــــــــم ـــــــــت فه ـــــــــد دس ـــــــــش رس صف ـل و ــــــــ ـــــــــه در ذی ن

کدام گزینه با بیت »نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی« تناسب معنایی بیش تری دارد؟- 36
ـــر ـو راه نیســـــــت مگــــ ـــ ـــ ـول ت ـــ ـــ ـــگاه قب ـــه پیشــــ 1( بــــ
ــــت ــود راه نیســـ ــ ــّد خـــ ــ ــر از حـــ ــ ـو را برتـــ ــ ــ ــ 2( ت
3( بیـــــــار بـــــــاده کـــــــه تـــــــا راه نیســـــــتی گیـــــــرم
ـوان کـــــــرد ــــــ 4( در وهـــــــم نیایـــــــد و صَفـــــــت نت

ـــردم ـــ ـــتان همی گ ـــ ـــن آس ـــ ـــر ای ـــ ـــه ب ـــ ـــی ک ـــ ـــا  کن ـــ ره
ــت ــ ــ ــ گاه نیس ــده آ ــ ــ ــ ــش از نگارن ــ ــ ــ ــه نق ــ ــ ــ ک
ــــــت ــــــه فناس ــــــن ب ــــــای م بق ــــــر،  ـوده ام آخ ـــــ ــــــن آزم م
آن شــــــادی ها کــــــه از غمــــــت می بینــــــم

)سنجش 84( - 37 کدام گزینه با دیگر گزینه ها ارتباط معنایی ندارد؟ 
ــار ــ ــ ــم را بـ ــ ــ ــش وهـ ــ ــ ـوان قربـ ــ ــ ــ ــه در ای ــ ــ 1( نـ
2( تـــــــا بـــــــه جایـــــــی رســـــــی کـــــــه می نرســـــــد
3( ای برتـــــــر از خیـــــــال و قیـــــــاس و گمـــــــان و وهـــــــم
ــــی ــــم نگنج ـو در فه ـــ ــــه ت ــــن ک گفت ـو  ـــ ــــف ت ـوان وص ـــ 4( نت

ـل را کار ـــ ـــ ـــ عقـ ـــش  ـــ ـــ ــ ـون و چرای ـــ ـــ ـــ ـــا چـ ـــ ـــ ــ ـــه ب ـــ ـــ ــ ن
ـکار ــ ــ ــ ــ ــ ــه ی اف ــ ــ ــ ــ ــام و پایـ ــ ــ ــ ــ ــای اوهـ ــ ــ ــ ــ پـ
خوانده ایـــــــم وز هرچـــــــه گفته انـــــــد و شـــــــنیدیم و 
ــــــی ـو در وهــــــم نیای ــــــه تـــــ گفتــــــن ک ـو  ـوان شــــــبه تـــــ نتـــــ

 

عّزت و ذّلت به  دست خداست

گرامی بودن و خوار شدن بنده، در دست خداوند است. این خداست که آدم را عزیز می کند یا ذلیل؛ نُقل و نباِت سؤاالِت این مفهوم، یک عّده کلمات کلیدِی 
« و »من تشاء« و »من یشاء«؛ »عّزت« و »عزیز« و »عزیزی« و »خوار« و »خواری«؛ به اضافه ی  « و »یذلُّ « و »یعزُّ « و »تذلُّ مشّخص و پرتکرار است؛ مثل »تعزُّ

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.
می گوید: هرچه خدا بخواهد، همان می شود. اگر خدا نخواهد، هرکاری هم که بکنی فایده ای ندارد. همه چیز بستگی به نظر و لطف خودش دارد. اگر نیم نگاهی 

بکند، به اوج می رسی و اگر نگاهش را برگرداند ... .

)سراسری فنی و حرفه ای 91(- 38 مفهوم بیت »جهان را بلندّی و پستی تویی / ندانم چه ای هر چه هستی تویی« با کدام بیت تناسب دارد؟  
ـود ــ ــ ــ ـود درم نب ــ ــ ــ ــن ب ــ ــ ــا دیـ ــ ــ ــر کجـ ــ ــ 1( هـ
ــد ــ ــ ــرخ بلنـ ــ ــ ــه چـ ــ ــ ــرآری بـ ــ ــ ــی را بـ ــ ــ یکـ  )2
ـــم ـــ ـــای ندانـ ـــ ـــی ز پـ ـــر همــــ ـــ ـو سـ ـــ ـــ ـــم ت ـــ 3( در غـ
ـو ایـــــــن نارواســـــــت ــــــ 4( جهـــــــان را پرســـــــتی ت

ـود ــ ــ ــ ــم نب ــ ــ ــه هـ ــ ــ ـو بـ ــ ــ ــ ـوی نک ــ ــ ــ روی و خ
یکـــــــی را کنـــــــی خـــــــوار و زار و نژنـــــــد
ـــد ـو دانــــ ـــ ـــ ـــدای ت ـــدان خــــ ـــی بــــ ـو ندانــــ ـــ ـــ ـــر ت گــــ
ــت ــ ــ ــان را سزاسـ ــ ــ ــدای جهـ ــ ــ ــتش خـ ــ ــ پرسـ

)سراسری انسانی 88( - 39 به مضمون آیه ی ！تُِعزُّ مَْن تَشاء و تُِذلُّ مَْن تَشاء در کدام بیت اشاره نشده است؟ 
1( کاله ســـــــعادت یکـــــــی بـــــــر ســـــــرش
ـفره ی عـــــام اوســـــت ــــ ـفره  ی( زمیـــــن س ــــ 2( ادیـــــمِ )= س
یکـــــــی را بـــــــه ســـــــر بـــــــر نهـــــــد تـــــــاج بخـــــــت  )3
ـل ــ ــ ــ ــر خلی ــ ــ ــی بـ ــ ــ ــد آتشـ ــ ــ ــتان کنـ ــ ــ 4( گلسـ

گلیـــــــم شـــــــقاوت یکـــــــی در بـــــــرش
ـوان یغمـــــا چـــــه دشـــــمن چـــــه دوســـــت ــــ بـــــر ایـــــن خ
ــــت ــدر آَرد ز تخـــ ــ ــاک انـــ ــ ــه خـــ ــ ــی را بـــ ــ یکـــ
ـــل ــ ــ ــَرد زآِب نی ــ ــ ــش بَـ ــ ــ ــر آتـ ــ ــ ــی بـ ــ ــ گروهـ

)سراسری هنر 86( - 40 مفهوم آیه ی ！تُِعزُّ مَْن تَشاء و تُِذلُّ مَْن تَشاء با کدام بیت متناسب است؟ 
1( آن کـــــــه را کـــــــردگار کـــــــرد عزیـــــــز
ــد ــ ــ ــناخت نتْوانـ ــ ــ ـــود را شـ ــ ــ ــه خ ــ ــ 2( آن کـ
ـو اوســـــــت ــــــ گفـــــــت، یـــــــار ت ـو  ــــــ 3( آن کـــــــه عیـــــــب ت
ــــت ــروکار اســـ ــ ــع ســـ ــ ــا طمـــ ــ ــه را بـــ ــ 4( آن کـــ

نتوانـــــــــد زمانـــــــــه خـــــــــوار کنـــــــــد
آفریننـــــــــــده را کجـــــــــــا دانـــــــــــد؟
ـو اوســــــــت ــــــــار تـــــــ پوشــــــــیده داشــــــــت، م ــــــــه  وآن ک
ـــت ـــ ـــ ـوار اس ـــ ـــ ــ ـَود خ ـــ ـــ ــ ـــان ب ـــ ـــ ـــز جه ـــ ـــ ـــر عزی ـــ ـــ گ

کدام بیت با مضمون آیه ی شریفه ی ！تُِعزُّ مَْن تَشاء و تُِذلُّ مَْن تَشاء تناسب معنایی بیش تری دارد؟ - 41
ـــــــت ـــــــدام راس ـــــــت ک ـــــــّزت و ذّل ـــــــه ع ـــــــی آن ک 1( ور دان
ــــش ــ ــهْ ز دانـ ــ ــ ــّزت بـ ــ ــ ــچ عـ ــ ــ ــد هیـ ــ ــ 2(  نباشـ
ـو بخشـــــــّی و بـــــــس ــــــ ـواری ت ــــــ 3( عزیـــــــزّی و خ
4( هرکـــــــه در زندگـــــــی بخیـــــــل بُـــــــَود

ــری ــ توانگـــ ــر  ــ ــی بـــ ــ ــار کنـــ ــ ــ ــی اختیـ ــ درویشـــ
ــش ــ ــ ـــل ز دانـ ــ ــ ــی غاف ــ ــ ــد دمـ ــ ــ ــد بُـ ــ ــ نبایـ
ــس ــ ــ ــد ز کـ ــ ــ ـواری نبینـ ــ ــ ــ ــو خ ــ ــ ــزِ تـ ــ ــ عزیـ
ـَود ــــــ ـل بُ ــــــ ـو ســـــــگ ذلی ــــــ ـون بمیـــــــرد چ ــــــ چ

نيايشدرس دوم
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نکوهش غرور

غرورشکنی، نکوهش خودخواهی، ترک غرور و تکبّر، ُعجب، خودخواهی، خودبینی، خودپسندی، خودپرستی، منیّت1! 
این که آدم همه اش فکر خودش نباشد و نسبت به توانایی هایش متعادل رفتار کند؛ 

همان طور که نباید توانایی ها را دست کم بگیرد، نباید هم به آن ها مغرور شود.

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

کامی ســـت 1( نمـــاز و طاعـــت پیـــری طریـــق نا
2( طاعـــت تـــو چـــون نمـــاز اســـت و هـــر آن کـــس کـــز نمـــاز
ــاز؟ ــر نمـ ــی بهـ ــه می نهـ ــن چـ ــه زمیـ ــر را بـ 3( سـ
4( گـــر خـــم محـــراب ابـــروی تـــو بینـــد شـــیخ شـــهر

ــت ــی یافـ ــه در جوانـ ــخصی کـ ــعادت شـ ــا سـ خوشـ
ــو تافـــت، او را کـــرد بایـــد سنگســـار ســـر بـــه یک سـ
آن را بـــــه زمیـــــن بنـــــه کـــــه در ســـــر داری
ــــم ــــه خ ــــه ســــوی قبل ــــر ب ــــد دیگ ــــم کن ــــت ک ــــت طاع پش

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

ــــد رحمــــت اســــت ــــو اّمی ــــه لطــــف دوســــت چ ــــظ! ب 1( واع
2( هرکــــه در عالــــم کــــم از یــــک لحظــــه دور از یــــار زیســــت
ــاز ــ ــــت در نم ــــرم نیس ــــه ی دگ ــــه قبل ــــت ب 3( حاج
ــــت! ــــو ای طاعت پرس ــــی ش ــــش خال ــــّل و غ ــــا و غ 4( از ری

ــن ــ ــذاب کـ ــ ــم عـ ــ ــده و کـ ــ ــر مـ ــ ــیار دردسـ ــ بسـ
نقـــــد زندگانـــــی ضایـــــع و بســـــیار زیســـــت کـــــرد 
ــی ــ ــرا در مقابلـ ــ ـو مـ ــ ــ ــی روم ت ــ ــه مـ ــ ــا کـ ــ هرجـ
ـــــاز ـــــد نم ـــــت از ص ـــــر اس ـــــت بهت ـــــالص و امان ـــــدق و اخ ص

ترجیح باطن بر ظاهر

مذّمت تزویر، سرزنش ریاکار و ریاکاری، ترجیِح سیرِت نیکو بر صورت نیک، نکوهش نفاق و دورویی و دعوت به صداقت و یک رنگی 
جّدی  زیاد  را  نکوهشش  بنابراین،  دارند؛  سررشته  آن  در  آدم ها  بیش تِر  که  مفهومی ست  ریاکاری  و  دورویی  است.  مشّخص  کاماًل  مفهوم  یک   ریاکاری 
نمی گیرند؛ چنان که می بینی، طّراح کنکور سراسری هم اصاًل جّدی اش نگرفته؛ فقط دو بار در سؤاالت آزمون های آزمایشی سال های گذشته به قلم نویسندگان این 

کتاب آمده؛ بعد از آن یک بار در آزمایشی سنجش!  در کنکور هم هیچ بار!

پیام اخالقی عبارت »الهی، روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستوده تر باشد و در ورای صورت آراسته ی ما سیرتی زشت و ناهموار نهفته باشد.« در - 44
همه ی ابیات زیر، به جز بیت .......... دیده می شود. 

از مـــرد بایـــد کـــرد  1( ســـیرت خـــوب طلـــب 
2( ســـیرت بـــد صـــورت نیکـــو نمی گیـــرد بـــه خـــود
3( ولیکـــــــن بدیـــــــن صـــــــورت دل پذیـــــــر
ــورت ــت و نکوصـ ــوب اسـ ــیرت خـ ــی سـ ــه بـ 4( هرکـ

ــدارش ــه دیـ ــّره بـ ــو غـ ــت، مشـ ــوب اسـ ــه خـ گرچـ
ـود ــ خشـــم چـــون صـــورت پذیـــرد، چیـــن ابـــرو می ش
ـــر ـــ ـوب گی ـــ ــ ـــیرت خ ـــ ـو س ـــ ــ ـــه( مش ـــ یفت ـــه )= فر ـــ فرفت
ــگارش ــ ــ ـوار مین ــ ــ ـورت دیـ ــ ــ ــان صـ ــ ــ ــز هم ــ ــ ج

کدام گزینه با عبارت »الهی! روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستوده تر باشد و در ورای صورت آراسته ی ما سیرتی زشت و ناهموار نهفته باشد.« - 45
تناسب معنایی بیش تری دارد؟

1( ســـیرت بـــد صـــورت نیکـــو نمی گیـــرد بـــه خـــود
ــق اســـت بـــه هـــم؟ 2( کـــدام ظاهـــر و باطـــن موافـ
3( بینـــش ظاهـــر غبـــار دیـــده ی باطـــن بـــَود
ـــــن ـق ک موافــــ ـــــم  ـــــه ه ـــــن ب ـــــر و باط ـــــاس ظاه 4( لب

خشـــم چـــون صـــورت پذیـــرد چیـــن ابـــرو می شـــود
دلـــش ز ســـنگ بـــود گـــر ســـپهر مینایی ســـت
ـــوی ـــا ش ـــان بین ـــه ج ـــا ب ـــر ت ـــم ظاه ـــاک زن در چش خ
نـــه هم چـــو دریـــا خون خـــوار و پاک دامـــن بـــاش

عبارت »الهی, روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستوده تر باشد و در ورای صورت آراسته ی ما سیرتی زشت و ناهمواره نهفته باشد.« با کدام بیت ارتباط - 46
)سنجش 93(  مفهومی ندارد؟ 

1( روی طمــــــع از خلــــــق بپیــــــچ ار مــــــردی
ــــــــگار ـورت ن ــــــــر حســــــــن صـــــــ ــــــــه ب ــــــــان فتن 2( چن
ــــــرد ــــــرد از م ــــــد ک ــــــب بای ـوب طل ــــــیرت خـــــ 3( س
ــــی ــ ــران ارزان ــ ــ قص گه ــه نا ــ ــ ـوت ب ــ ـل و یاقـــ ــ 4( لعـــ

ــچ ــ ــ ــت مپی ــ ــ ــر دس ــ ــ ــه ب ــ ــ ــبیح هزار دان ــ ــ تس
کــــــه بــــــا حســــــن صــــــورت ندارنــــــد کار
ــــــدارش ــــــه دی ــــــّره ب ـو غ ــــــت مشـــــ ـوب اس ـــــ ــــــه خ گرچ
ــــــت ــــــردان اس ــــــر م ــــــن هن ــــــر و باط ــــــی ظاه ک پا

)سنجش 93(- 47 در بین ابیات داده شده کدام ابیات مفهومی یکسان دارند؟ 
ـــاب ـــار در حج ـــاه ز اغی ـــد گن ـــه ص ـــور ک ـــف( می خ ال
ب( چــه غــم کــه طاعــت مــا کــم، گنــاه مــا بیش اســت
ج( عیـــب رنـــدان مکـــن ای زاهـــد پاکیزه سرشـــت
ــاش ــادت فـ ــه از عبـ ــان بـ ــردن پنهـ ــاه کـ د( گنـ
ه( کمـــال ســـّر محّبـــت ببیـــن نـــه نقـــص گنـــاه

ــد ـــا کننـ ــه روی و ری ــه بـ ــی کـ ــر ز طاعتـ بهتـ
کـــه نیســـت در نظـــر او کـــم و زیـــادت مـــا
ــت ــد نوشـ ــو نخواهنـ ــر تـ ــران بـ ــاه دگـ ــه گنـ کـ
ـاش ــ ــ ــت مب ــ ــتی، هواپرسـ ــ ــر خدای پرسـ ــ اگـ
ـــد ـــب کن ـــه عی ـــر ب ـــد نظ ـــر افت ـــه بی هن ـــه هرک ک

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

1- می دانی که این واژه غلط ویرایشی دارد، امّا انصافاً هیچ کدامشان مثل این  یکی، مفهوم »غرور« را حالِی آدم نمی کند!
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ازلی بودن عشق

این که عشق، ازلی ست؛ ابتدا ندارد؛ از همه ی پدیده های دیگر قدیمی تر است. عشق، هم زمان با آغاز آفرینش و حتّی قبل از آفرینش جهان و موجودات، وجود داشته 
و اصاًل عشق، خودش دلیل آفرینش است. این که عشق از روز ازل بوده؛ از همان اّوْل اّول ها؛ قبل از این که من و تو باشیم؛ قبل از این که لیلی و مجنونی باشند؛ قبل 
از این که ابروی کمان ُمد شود و قبل از این که معشوق ها یاد بگیرند از گیسو می توان به عنوان »کمند« برای دستگیر کردن عاشق و از فرورفتگی چانه به عنوان 

چاه برای زندانی کردنش استفاده کرد!
عشق جزو اّولین آفریده هاست و اصالً  خوِد عشق آمده و عاشق و معشوق را که تازه هنوز در حال »آدم شدن« بودند و ِگلِشان تازه داشت خشک می شد، با »تُــِک« 
پا از خواب غفلت بیدار کرده که از قافله ی 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« می شود. این دو مفهوم را غالبًا در کنار هم می بینی.

)سراسری زبان 92(- 48 بیت »حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد / بنمود جمال و عاشق زارم کرد« با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟ 
ـــم را ـــت عال ـــان آراس ـــرش چن ـــن تدبی ـــال حس 1( کم
ـــو در جهـــان انداخـــت ـــود کـــه حســـن ت 2( چـــه فتنـــه ب
3( لطـــف نهـــان بـــه جلـــوه آر تـــا بـــرود دلـــم ز کار
ــمان ــ ــ ـو زد آسـ ــ ــ ــ ــن ت ــ ــ ــم حسـ ــ ــ ــا رقـ ــ ــ 4( تـ

کـــه تـــا دور ابـــد باقـــی بـــر او حســـن و ثنـــا آمـــد
کـــه یـــک دم از تـــو نظـــر بـــر نمی تـــوان انداخـــت
ـود ــ ـــاد می ش ـــق زی ـــد عش ـــوه می کن ـــو جل ـــن چ حس
ــان ــ ــ ــد جهـ ــ ــ ـــو آمـ ــ ــ ـــق ت ــ ــ ــزد عش ــ ــ نامـ

)سراسري انسانی 91(- 49 مضمون همه ی ابیات، به استثنای بیت ............ با یک دیگر تناسب دارند.  
1( دانـــــــی کـــــــه خبـــــــر ز عشـــــــق دارد؟
2( در ازل بســـت دلـــم بـــا ســـر زلفـــت پیونـــد
3( عشـــق مـــن بـــر گل رخســـار تـــو امـــروزی نیســـت
ـــر تـــو بـــود ـــن مه ـــن در دل م ـــش از آب و گل م 4( پی

ــت ــ ــ ــر نیس ــ ــ ــش خب ــ ــ ــه عالم ــ ــ ــز هم ــ ــ آن ک
ــرود ــ ــان ن ــ ــر پیم ــ ــد وز س ــ ــر نکش ــ ــد س ــ ــا اب ــ ت
دیرگاهـــی اســـت کـــه مـــن بلبـــل ایـــن بســـتانم
بـــا خـــود آوردم از آن جـــا نـــه بـــه خـــود بـــر بســـتم

مفهوم بیت زیر از کدام گزینه دریافت نمی شود؟  - 50
ــرد«»حســـــنت بـــــه ازل نظـــــر چـــــو در کارم کـــــرد ــ ــ ـق زارم ک ــ ــ عاشـ ــال و  ــ ــ ــود جم ــ ــ بنم
ــــــرد ـوی ک ــــــان خـــــ ــــــا ج ـق ب ـون عشـــــ 1( از ازل چـــــ
ـود ــــ خواهـــــد ب ـق از ازل اســـــت و تـــــا ابـــــد  ــــ 2( عش
ــا را ــ ــدر مـ ــ ــت از پـ ــ ــه ارث رسیده سـ ــ ــه بـ ــ 3( گنـ
ــار ــ ــت خمـ ــ ـو و محنـ ــ ــ ـوش ت ــ ــ ــِد جرعه ن ــ 4( ای رنـ

کـــرد پرگـــوی  چنیـــن  ایـــن  عشـــقم  شـــور 
جوینـــــده ی عشـــــق بی عـــــدد خواهـــــد بـــــود
خطــــــا ز صبــــــح ازل رزق آدمــــــی زاد اســــــت
الســـت مـــی  از  عشـــق  مســـتِی  نشـــاط  و  مـــا 

ترجیح حق بر باطل

ترجیح حق بر باطل؛ ستایش حق و نکوهش باطل؛ پا روی حق نگذاشتن؛ حق را فدای باطل نکردن
از آن مفاهیم کلیشه ای و شعاری ست. همه مان »حق« را دوست داریم و از »باطل« هم به شّدت بیزار »می باشیم«! 

اختالف فقط در تعبیرهای مختلِف »حّق و باطل« است؛ به هر حال، این مفهوم هم از مفاهیم تعلیمی ست و با دغدغه های اخالقِی طّراحان کنکور متناسب است!

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی کم تری دارد؟ - 51
»خدایا، روا مدار که به خاطر هوس خویش پای بطالن بر عنوان حق گذارم و باطل را بر حق برگزینم.«

ـل ــــ ـو بـــــر گردنـــــت نهـــــد باط ــ ــ 1( طنـــــاب دار چ
ــت ــ ــز راسـ ــ ــه جـ ــ ــخن بـ ــ ـو سـ ــ ــ ــار مگ ــ 2( زنهـ
گویـــــد ـق  ــــ ـــــه ح ـل کســـــی ک ــــ 3( در ایـــــن زمانـــــه ی باط
گویـــــی و در بنـــــد بمانـــــی 4( گـــــر راســـــت ســـــخن 

ـق ســـــوی دیگـــــری مگـــــرای ــــ تـــــو جـــــز بـــــه نیکـــــی و ح
هرچنـــــــــد تـــــــــو را در آن ضررهاســـــــــت
ـور ریســـــمان تابـــــد ــ ــ ـو منص ــ ــ خویـــــش چ بـــــرای 
ــی ــ ــد رهایـ ــ ــد از بنـ ــ ــت دهـ ــ ــه دروغـ ــ ــهْ زآن کـ ــ بـ

نکوهش کوچک شمردن گناه

کوچک شمردن گناه، سبک شمردن معصیت، بی اهّمیّت دانستن گناه و توجیه آن
از مفاهیم »تدریجی« و خطرناک است؛ معلوم است که خودش مقّدمه ای می شود برای تکرار گناه و دست و بال آدم را باز می کند برای گناهان بزرگ تر.

 اصاًل به تعبیری، کوچک شمردن گناه، از خوِد گناه، گناهش بیش تر است! به خاطر همین هم گفته اند به کوچکِی گناه نگاه نکن؛ به بزرگی کسی نگاه کن که در 
برابرش گناه می کنی!

عبارت »پروردگارا، مگذار که معصیت ها را ـ هر چه هم کوچک باشد ـ کوچک بشمارم و نسبت به مالهی و مناهی بی پروا باشم.« با مفهوم کدام بیت - 52
)سنجش 90( تناسب دارد؟  

ــــان ــــی کار جه ــــش ز پ ــــم ک ــــم ده و ک ــــر ک 1( دردس
ــــن ــــه روی زمی ــــه هم ــــش ب ــــد آت ــــان رس طوف ـو  ـــ 2( هم چ
ــــــر راه ــــــرام از س ــــــش خ ــــــه بالیْن ــــــته ب ــــــرم و آهس 3( ن
ـود ــــیار شـــ ــــه بس ـوار ک ــــمر خـــ ــــدک مش ــــِد ان 4( ب

ــری ــ ــرد درد سـ ــ ــزد خـ ــ ــی نـ ــ ــرزد ُکلهـ ــ ــه نیـ ــ کـ
گـــــر بـــــر آرم ز تنـــــور دِل ســـــوزان شـــــرری
حلقـــه ی گیســـوی مشـــکیْنش بجنبـــان ســـحری
ـــی شـــرری ـــوزاندِن( جهان ـــراِق )= س هســـت ســـرمایه  ی اِح
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فصل دوم 

 ظلم ستیزی  غرور موجب ناکامی  اختناق و وارونگی ارزش ها  از جان گذشتن موجب بی پروایی  
˜̃  نکوهش دستیاران ظالم  دعوت به قیام  با طعم تاریخ ادبّیات 

  
ظلم ستیزی

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

کدام گزینه با عبارت ！و مَن ظَلَم عباَد اهلل کاَن اهلُل خصَمه دوَن عباِده تناسب معنایی کم تری دارد؟ - 53
1( نهـــــــال عـــــــدل را در بـــــــاغ بنشـــــــان
ــلم ــم بگسـ ــر ظلـ ــه ی هـ ــر ریشـ ــت قهـ ــا دسـ 2( بـ
ــرده ام ــ ــ ــتم ها ک ــ ــ ـود س ــ ــ ــر خـ ــ ــ ــم ب ــ ــ 3( ظالم
4( خوشـــا کســـی کـــه در ایـــن عالـــم خراب آبـــاد

درخــــــــت ظلــــــــم را از بیــــــــخ برکــــــــن
ــکنم ــور بشـ ــر جـ ــه ی هـ ــدل شیشـ ــنگ عـ ــا سـ بـ
شـــــــــــعله ای را در بغـــــــــــل پـــــــــــرورده ام
ــاد ــ ــ ــای داد نه ــ ــ ــد و بن ــ ــ ــم فکن ــ ــ ــاس ظل ــ ــ اس

غرور موجب ناکامی

راجع به نکوهش غرور و خودخواهی قباًل خواندی. مفهوم سؤاالت زیر هم، به طور کلّی نکوهش خودخواهی ست و به طور جزئی تر، بر این نکته تأکید شده که غرور 
موجب »ناکامی« می شود.

کدام گزینه با بیت »منی چون بپیوست با کردگار / شکست اندر آورد و برگشت کار« تناسب معنایی بیش تری دارد؟ - 54
کاری نــــــدارد  بیگانــــــه  بــــــه  بیگانــــــه   )1
2( گـــردن مکـــش بـــه ســـاحت پـــروردگار، هـــان!
ــار ــت یـ ــان شکسـ ــه پیمـ ــای دار کـ ــر! پـ 3( ای صبـ
4( گـــر راســـت ســـخن گویـــی و در بنـــد بمانـــی

ـــت ـــش اس ـــت خوی ـــی شکس ـــه در پ ـــت ک ـــش اس خوی
کـــــز اوج آفتـــــاب درانـــــدازدت بـــــه خـــــاک
کارم ز دســـت رفـــت و نیامـــد بـــه دســـت یـــار
ــی ــ ــد رهایـ ــ ــد از بنـ ــ ــت دهـ ــ ــه دروغـ ــ ــهْ زآن کـ ــ بـ

کدام گزینه با بیت »منی چون بپیوست با کردگار / شکست اندر آورد و برگشت کار« تناسب معنایی کم تری دارد؟- 55
ک افـــال بـــر  ســـر  تکّبـــر  از  گـــر  کِشـــی   )1
2( تواضــــــــع ســــــــر رفعــــــــت افــــــــرازدت
3( تکّبـــــــر ســـــــربلندان را  کنـــــــد پســـــــت
4( رفیقـــــــان اندکـــــــی بودنـــــــد و رفتنـــــــد

ـو آتـــــــــش زود بـــــــــر خـــــــــاک ــــــــ نشـــــــــینی هم چ
ــدازدت ــ ــ ــ ــدر انـ ــ ــ ــ ــاک انـ ــ ــ ــ ــه خـ ــ ــ ــ ــر بـ ــ ــ ــ تکّبـ
زبردســـــــــت را  زیردســـــــــتان  تواضـــــــــع 
ــد ــ ــ ــ ـودند و رفتنـ ــ ــ ــ ــ ــزل نیاس ــ ــ ــ ــن منـ ــ ــ ــ در ایـ

)سنجش 84( - 56 بیت »منی چون بپیوست با کردگار / شکست اندرآورد و برگشت کار« با کدام گزینه ارتباط معنایی بیش تری دارد؟ 
ـود ــ ــ ــزدان بـ ــ ــ ــاک ی ــ ــ ــایش پ ــ ــ ـو بخش ــ ــ 1( چـ
ــت ــ ــ ــن اس ــ ــ ــر آهرم ــ ــ ــن مهت ــ ــ ــد کای ــ ــ پویی 2( ب
ـوش ـــــ ـــّر و ه ـــ ـــا ف ـــ گوی ب ــــــخن  ــــــت آن س گف ــــــه  3( چ
ــــــپاس ــــــد ناس ــــــه ش ــــــس ک ــــــر آن ک ــــــزدان ه ــــــه ی 4( ب

دم آتـــــــــــش و آب یکســـــــــــان بـــــــــــود
ــت ــ ــ ــمن اسـ ــ ــ ــه دل دشـ ــ ــ ــن را بـ ــ ــ جهان آفریـ
ــــوش ــی را بکـــ ــ ــدی، بندگـــ ــ ــرو شـــ ــ ــ ـو خسـ ــ ــ ــ چ
ـــراس ـــ ـو هـ ـــ ـــ ـــر س ـــ ـــد ز هـ ـــ ـــدر آیـ ـــ ـــش انـ ـــ ـــه دلْـ ـــ بـ

اختناق و وارونگی ارزش ها

وارونگی ارزش ها، تبدیل ارزش به ضّد ارزش، جای گزین شدن خوبی با بدی، راستی با فریب کاری، آرامش با ترس، و روشنی با تیرگی؛ تغییر اوضاع مساعد به 
نامساعد و احوال مطلوب به نامطلوب و شرایط خوب به بد.

)سراسری ریاضی 89(- 57 کدام بیت بیانگر فضای حکومتی »ضّحاک« می باشد؟ 
ـوی مجمـــــوع ــــ تفرقـــــه بـــــازآی تـــــا ش فکـــــر  1( ز 
ـوز را بـــــا مصلحت بینـــــی چـــــه کار؟ ــــ 2( رنـــــد عالم س

ـوت دل نیســـــت جـــــای صحبـــــت اضـــــداد  ــــ 3( خل
ـو در کرشـــــمه ی حســـــن ــــ هفتـــــه رخ و دی 4( پـــــری ن

بـــه حکـــم آن کـــه چـــو شـــد اهرمـــن، ســـروش آمـــد
کار ملـــک اســـت آن کـــه تدبیـــر و تأّمـــل بایـــدش
ــد ــ ــ ــته درآی ــ ــ ــرون رود فرش ــ ــ ـــو بی ــ ـــو چـ ــ دیـ
بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی )= تعّجب آور( ست؟ 

)سراسری زبان 89(- 58 همه ی ابیات، به جز بیت .......... با ابیات زیر قرابت معنایی دارند. 
»جهـــل و بی باکـــی شـــده فـــاش و حـــالل
واژگونــــــه کــــــرده عالــــــم پوســــــتین
1( نهـــــــان گشـــــــت آییـــــــن فرزانـــــــگان
ــد ــ ــ ــی ارجمن ــ ــ ــد، جادوی ــ ــ ـوار ش ــ ــ ــر خـ ــ ــ 2( هن
ــپاس ــد ناسـ ــه شـ ــس کـ ــر آن کـ ــزدان هـ ــه یـ 3( بـ
ـوان دراز ــ ــ ــت دیـ ــ ــ ــدی دس ــ ــ ــر ب ــ ــ ــده ب ــ ــ 4( ش

دانــــــش و آزادگــــــی گشــــــته حــــــرام
رام« گشــــــته  را  بنــــــدگان  رادمــــــردان 
گنــــــــده شــــــــد نــــــــام دیوانــــــــگان پرا
نهــــــــان راســــــــتی، آشــــــــکارا گزنــــــــد
ــــــــراس ـو ه ــــــــر ســـــــ ــــــــد ز ه ــــــــدر آی ــــــــش ان ــــــــه دلْ ب
ــــه راز ــ ــ ــز ب ــ ــ ــ ــــــخن ج ــ ـودی س ــ ــ ــــی نبـــ ــ ــ یک ز ن

درس سوم كاوه ي دادخواه


