












دو کلمه حرف حساب

الف(افزایشدرکادبیچگونهصورتمیگیرد؟

هر نوع درگیرکردن ذهن با مفاهیم و ابیات، موجِب افزایِش درک ادبی اس��ت. شعری که 
دبیرمان در کالس می خواند، مطلبی که روی دیواری به چش��ممان می خورد، دل نوش��ته ای که 
در فضای مجازی می بینیم، ترانه ای که در پِس موس��یقی می ش��نویم و … ، همه و همه، باعِث 
افزایش درک ادبی می شود. پس تا می توانید خود را در معرِض این شرایط قراردهید. چه بهتر 
که این مفاهیم برایمان لّذت بخش تر باش��د و هم حّسی ایجاد کند؛ به عبارتی ذهنمان را درگیر 

خودش کند که مستقیمًا به افزایش درک ادبی می انجامد.
 » به ج��ز موارد فوق، داش��تن برنامه ای منّظم و هرروزه )ک��ه در این کتاب به عنوان »
آورده ام( عمِق درک ادبی را نش��انه می گیرد و روز به روز و حّتی بدون اینکه خودمان متوّجه 

شویم درک ادبی مان را باال می برد.

ب(چگونهابیاترابخوانیم؟

از مش��کالت همیشگی ما این اس��ت: »خوانِش ابیات«؛ در بس��یاری از موارد وقتی تسِت 
قرابت را کسی برای ما شفاهی می خواند، از پِس آن، برمی آییم؛ اّما وقتی خودمان ابیاِت تست 

را می خوانیم، به دلیِل بدخوانِی آن، قادر به درک و برداشِت درستی از بیت ها نمی شویم.
راهکارهای بهتر خواندن ابیات:

1- تس��لّط بر وزِن عروضی اشعار: علمی ترین راه ممکِن آشنایی )و تسلّط( بر اوزاِن شعر فارسی 
آن اس��ت که علم عروض )علم وزن ش��عر( را بیاموزیم. بدیهی است این مطلب برای دانش آموزاِن 
رش��ته های تجربی و ریاضی مقدور نیست و جزء مطالِب رشتة انس��انی است؛ اّما می توان به صورت 
سماعی و فقط با شنیدن )و بهتر بگویم گوش کردن( در درِک وزن شعر و نتیجتاً بهتر خواندن بیت ها 
پیش��رفِت شگرفی داش��ت، چرا که اوزان معتبر و اصلِی شعر فارس��ی محدودند. وقتی گوش شما با 
وزنی به طور ناخودآگاه آشنا می شود در خوانِش ابیاِت جدیدی که همان وزن را دارد راحت تر عمل 

می کنید. پس مشّخصاً این کارها را انجام دهید:
هر صفحه تس��تی که می زنید، یک تس��ت را بلند بخوانید و بگذارید از گوِش بیرونی آن  •

را بش��نوید. از غلط خواندن نترس��ید، که هیچ کودِک نوپایی تا زمین نخورد، راه رفتن را 
نمی آموزد. اجازة اشتباه خواندن را از خود سلب نکنید و مطمئن باشید با خواندن مکّرر و 
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مجّدد، به راحتی به خوانِش درست، دست می یابید. این مصراِع حافظ را در نظر بگیرید:
»رخت می دیدم و جامی هاللی بازمی خوردم«

ف��رض کنید دفعة اّول به اش��تباه بخوانید: »َرْخت می دی��دم و جامی هاللی بازمی خوردم« 
زمین که به آسمان نیامده است، با اندک دقّتی، اشتباه خود را درمی یابید؛ چرا که نه معنی 
و نه آهنگ آن جور نیست پس می خوانید: »ُرَخت می دیدم و جامی هاللی بازمی خوردم«

ب��ه خوانش ابیاِت دبیران و اس��تادان با دقّت گوش کنید. روزان��ه در کانال ادبیات الگو و  •
کانال آزمون، بیت های زیادی را برایتان می خوانم، به آن ها گوش کنید.

2- زمانی که کارشناس��ی ارشد ادبیات فارسی می خواندم یکی از استادان دوست داشتنی من 

)دکتر فرهاد طهماسبی(، مطلب جالب و دقیقی دربارة خوانِش ابیات می گفت: »مکث های مناسب، 
وصل های مناس��ب«؛ یعنی، کجا باید مکث کرد و با س��اکن روبه رو هستیم و کجا باید وصل کرد 
و حرکتی بین کلمات یا اجزای یک کلمه وجود دارد. دیگر اینکه می گفت وقتی ش��عر می خوانید 
دیگران حق ندارند از شما ایراد بگیرند و تنها کسی که باید آن را اصالح کند خودتان هستید. حّتی 

چندین بار برگردید و آن را بخوانید تا خوانش و محتوا تناسب و همگونی پیدا کند.
به این بیت سنایی توّجه کنید: »گاه مهرت نماید از سر کین / مر ترا در خیال زّر عیار«

س��ؤال اینجاست: »گاه ِمهرت نماید« یا »گاه ُمهرت نماید« کمی که جلوتر می رویم گفته است 
»از سِر کین« و با اندکی دقّت و مقایسة رابطة بین »مهر و کین« درمی یابیم که این گونه درست 

است: »گاه ِمهرت نماید از سر کین«.
دیگر اینکه در این بیت فرض کنید شما بخوانید: »گاه ِمهرت نماید از سْرکین«

س��ؤال اینجاس��ت »سْرکین« چیس��ت؟ مگر چنین ترکیبی معنا دارد و اساسًا مگر چنین چیزی 
داریم؟ به راحتی با خوانش دوم می گویید: »از سِر کین«.



4اسل فرلکهملک ود

پ(غلطهایرایجدرخوانشابیاتکدامهاهستند؟

اگرچه لیس��ت کامل��ی از غلط های رایج و ی��ا جابه جاخوانی، نمی توان ارائ��ه کرد )چرا که 
هرکس��ی اشکاالِت ش��خصِی خود را در خواندِن بیت ها دارد(، اّما بعضی اشتباهات، میان افراد، 

رایج تر و مشترک است. دانستن این لیست به درست خوانی شما کمک می کند:

ِسیْلی  سیلی

ِجْرم  ُجْرم

ِگْرد  َگْرد

ِگل  ُگل

تَْرک  تُْرک

َجست  ُجست

ُملْک  َملِک

َملَک  ُملْک

َملََک  َملِک

َسر  ِسر

ِشکر  ُشکر

َگْرم  َگَرم

او، باش  اَْوباش

ِخَرد  ُخْرد

قُمری  قََمری

ُحلم  ِحلم

ِکشتم  ُکشتم

بُْرد  بََرد

اَْولٰی  اّولی

بُود  بَُود

می ُکنی  می َکنی

ُرسته  َرسته

بَدی  بُدی

قَْدر  قََدر

َعلَم  ِعلْم

نِْه  نَه

ِعلْوی  َعلَوی

ِدرو  َدرو

خودُرْو  خودُرو

ُسْودا  ُسودا

بُستان  بِِستان

ِزنار  ُزنّار

ِمیْ خوریم  می خوریم

مّنت  َمنَت

اِنعام  اَنعام



10راوکترل هیههفم

اگر به عاش�ق بگویی نعمت های بهش�ت را می خواهی یا معش�وق را قطعاً جواب او چنین خواهد بود: 

»معشوق«؛ اگر تمام نعمت های بهشتی از قبیل حوری و عسل و شراب ناب و طوبی و سدره و درختان و 

گل ها و میوه های آن را هم به عاشق بدهی و تعارف کنی او فقط خود یار را می خواهد و بس!

کمال عارفان و عاشقان نه رسیدن به بهشت است و نه رهایی از جهنم؛ آن ها فقط به دنبال معشوقند!

خواهی چه  که  قیامت  به  بکنندم  مخّیر  راگر  شما  ف��ردوس  نعمت  همه  و  را  ما  دوس��ت 

نبویم بهشت  گ��ل  نگویم،  روض��ه  باشمحدیث  تو  سوی  به  دوان  نجویم،  حور  جمال 

دهند من  به  قیامت  به  گر  س��دره  و  ی��ک ج��ا ف���دای ق��ام��ت رع��ن��ا ک��ن��م ت��و راطوبی 

قصور عین  ب��ود  که  نخواهم  ح��ور  ب��ا خ��ی��ال ت��و اگ���ر ب��ا دگ����ری پ����ردازمصحبت 

بی دوست که  بریزید  است  بهشت  َخمر  استگر  عذاب  عین  دهی  که  َعْذبم  شربت  هر 

ما ک��ه  ش��وری��دگ��ان  نصیحت  مکن  ننگریمواع��ظ  ف��ردوس  به  دوس��ت  ک��وی  خ��اک  با 

مفاهیم پرتکرار

 
مفهوم شماره

1 
ترجیح معشوق بر بهشت

گواراشراب
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پیر، مرش�د و راهنما در ادبیّات عرفانی و غنایی ما به ش�خصی گفته می ش�ود که راه عشق و عرفان را 

می شناسد و یا خود قباًل این مسیر را طی کرده است و به سالک و راهرو و مرید و عاشِق تازه کار در این 

مس�یر س�خت کمک می کند و او را راهنمایی می کند. پیر طریقت، متوّجه ارشاد مریدان در مراتب سیر و 

س�لوک آن ها اس�ت. مرغ س�لیمان، هدهد و … نیز گاهی در ادبیات تمثیلی همین نقش راهنما را دارند. 

گاهی این مرشد و پیر با معشوق برابری می کند و یکی می شود.

برهاند جهلم  ز  ک��ه  م��غ��ان��م  پ��ی��ر  باشدب��ن��دة  عنایت  عین  ک��ن��د،  ه��رچ��ه  م��ا  پیر 

تویی مقصودم ای مرشد ب���گ���ردان���یدرون صومعه و مسجد  رو  س�����و  ه�����ر  ب�����ه 

تفاوت چ��ه  ش��د  م��ن  مرشد  مغان  پیر  نیستگ��ر  خدا  ز  ِسّری  که   نیست  سری  هیچ  در 

گردباد چ��ون  سرگشته ام  جنون  بیابان  کو؟در  صحراگرد  مجنون  م��را  باید  همرهی 

روشن شود  چشمت  تا  که  بنگر  ما  پیر  روی  بینیبه  جوان  را  خود  تا  گیر،  ساغر  پیر،  دست  ز 

راه ب��ردم  خود  به  نه  عنقا  منزل  سر  به  ک��ردممن  سلیمان  م��رغ  ب��ا  مرحله  ای��ن  قطع 

 
مفهوم شماره

2 
داشتن پیر و راهنما

سیمرغ
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در بس�یاری از ابیات ادبیّات غنایی ما، ش�اعر یا عاشق به توصیف زیبایی های معشوق می پردازد. این 

توصیف گاهی ظاهری اس�ت و گاهی باطنی و مربوط به رفتار و خلق و خو و س�خنان دل نشین. توصیفات 

ظاهر، بیشتر شامل توصیف قد و چهره از قبیل چشم و مو و ابرو و خال و چاِل گونه و لب و دندان و حتّی 

بوی معشوق و … می شود.

حکایتی  ک��وی��ت  ز  ب��ه��ش��ت  ق��ّص��ة  ش���رِح ج��م��ال ح���ور، ز روی���ت روای��ت��یای 

مهش چو  ع��ذار  است  لطف  و  خوبی  بدهشمجمع  خدایا  نیست،  وف��ا  و  مهر  لیکنش 

دارم شیرین  و  چابک  بتی  ساله  مه چهاردهشچ���ارده  است  به گوش  به جان، حلقه  که 

گلم ب��رگ  از  کنی  ف��ارغ  ک��ه  ب��راف��روز  آزادمرخ  ک��ن��ی،  س���رو  از  ک��ه  ب���راف���راز  ق��د 

ُحسن ن��وب��ه��ار  ت��و،  م��اه م��ن��ظ��ِر  روی  ُحسنای  م��دار  و  حسن  مرکِز  ت��و،  خط  و  خ��ال 

جهان در  ت��و  خ��ال  دان���ة  و  زل��ف  دام  ُحسناز  شکاِر  نگشته  نماند،  دل  م��رغ  یک 

صباست ب���اِد  تماشاخانة  زل��ف��ش  ببینحلقة  مو  یک  بستة  آنجا،  صاحبدل  صد  جان 

شد ب��رون  ما  دام  از  سیه چشم،  آه��وی  رمیده؟آن  دل  ای��ن  با  س��ازم  چ��اره  چه  ی��اران 

 
مفهوم شماره

3 
زیبایی معشوق

صورت
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از نگاه عارفان و عاش�قان، خلقت، این گونه صورت گرفته اس�ت: خاک را با شراب عشق آمیخته اند و 

از ِگل حاصل، انس�ان خلق ش�ده است. یعنی به جای آب، از ش�راب عشق برای خلقت بهره گرفته شده. 

پس، عش�ق ازلی اس�ت؛ یعنی در زمان خلقت و حتّی به عقیدة بعضی، پیش از خلقت ایجاد ش�ده است، 

بعضی اعتقاد دارد ابتدا عش�ق بوده و بعد انس�ان، زائده ای بر آن عشق شده است. عشق در زماِن منفِی 

بی نهایت، یا همان روِز ازل یا الس�ت، اتّفاق افتاده و بس�یار قدیمی است. انسان ها به صورت ژنتیکی و از 

همان آغازِ خلقت، عاشق بوده اند.

ریخت خ��اک  ب��ر  ج��رع��ه ای  ُخمستان،  ن��ه��اداز  ح�����ّوا  و  آدم  در  ج��ن��ب��ش��ی 

کرد ک��ارم  در  چ��و  نظر  ازل،  ب��ه  ک��ردُحسنت  زارم  ع��اش��ق  و  ج��م��ال  ب��ن��م��ود 

شد ِگ���ل  آدم،  خ���اک  ع��ش��ق  شبنم  شداز  ح��اص��ل  ج��ه��ان  در  ش��ور  و  فتنه  ص��د 

زدند میخانه  دِر  مالئک  که  دی��دم  زدن��ددوش  پیمانه  ب��ه  و  بسرشتند  آدم  ِگ��ل 

مستی خماِر  این  از  سر  ب��رن��دارم،  عمر  نشستیهمه  دلم  در  تو  که  نبودم  من  هنوز  که 

بود الفت  رن��گِ  ک��ه  عالم  دو  نقش  انداختنبود  زم��ان  ای��ن  نه  محّبت  ط��رح  زمانه 

شدم خنده  بُدم،  گریه  شدم،  زنده  بُدم،  شدممرده  پاینده  دول��ِت  من  و  آم��د  عشق  دول��ت 

 
مفهوم شماره

4 
ازلی بودن عشق و آفرینش عاشقانه

شرابخانه

دوستی



ستایش فارسی دوازدهم

ملکا، ذکر تو گویم

ن��روم جز به همان ره ک��ه توام راه نماییملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی

Ø یاد خدا کردن و ذکِر او گفتن
Ø پاک بودن خدا
Ø هدایت گر بودن خدا
Ø راِه خدایی پیمودن

بگش��ای دری ک��ه درگش��اینده توی��یبنم��ای ره��ی ک��ه ره نماین��ده توی��ی
دل در  و  ج��ان  در  ت��وام  غاف��لطل��ب کاِر  ت��و،  ی��اد  از  دم  ی��ک  نباش��م 
مگ��سپرس��تاِر ام��رش، هم��ه چی��ز و ک��س و  م��ور  و  م��رغ  و  بن��ی آدم 

اهدنا الّصراط المستقیم )ما را به راه راست هدایت کن(

همه توحید تو گویم که به توحید سزاییهمه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

Ø فقط در پی معشوق بودن
Ø توحید و یگانگی خدا
Ø فضل و بخشش الهی
Ø فقط از خدا خواستن

در آن وح��دت جه��ان مویی نس��نجدزه��ی وح��دت ک��ه موی��ی درنگنج��د
حقیق��ت بی چ��ون  خ��ود  یکتای��ِی  حقیق��تز  بی��رون  و  بگرفت��ه  درون 
اهللدوی��ی را نیس��ت در نزدی��ِک ت��و راه ه��و  ق��ل  پاک��ت  ذات  حقیق��ت، 

قل هو اهلل احد )بگو او خدایی است که یگانه است(

مفاهیم فارسی دوازدهم + ابیات معادل

ستایش: ملکا، ذکر تو گویم
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ت��و نماین��دة فضل��ی ت��و س��زاوار ثناییتو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

Ø حکیم بودن و دانایی خداوند
Ø عظمت و بزرگی خداوند
Ø کریم و بخشنده بودن خداوند
Ø فضل و رحمت و بخشش خداوند
Ø شایستة ستایش بودن خداوند

که می کش��ی تو ز عبِد ف��راری خود، نازبه لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم
ادری��س زه��ی رحمت ک��ه گر ی��ک ذرّه ابلیس ز  برْبای��د  گ��وی  بیاب��د، 

اس��تدر ده��ان، هر زب��ان که گردان اس��ت ج��ان  ان��درو،  ت��و  ثن��ای  از 
پ��روردگارا ق��ادرا،  آم��رزگارااله��ا،  ُمنعم��ا،  کریم��ا، 
ش��هادت و  ایم��ان  ت��و  عط��ا دادی ب��ه فض��ِل خوی��ش، ما راخداون��دا 

نتوان ش��به تو گفتن که تو در وهم نیایینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

Ø .عقل ما از درک خدا ناتوان است
Ø .شبیهی برای خدا حّتی در خیال ما هم نمی آید
Ø .عظمت خدا، فراتر از درک ماست

ِخ��رد و  روان  ت��و،  وص��ف  از  گم��انخی��ره  و  یقی��ن  ت��و  م��دح  از  عاج��ز 
وز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایمای برت��ر از خیال و قیاس و گمان و وهم

رس��د  ذات��ش  کن��ه  در  ادراک  ن��ه فک��رت ب��ه غ��ور صفاتش رس��دن��ه 

ن��ی پیون��د  ص��ورت  ت��و  ت��و ب��ه ک��س و کس ب��ه ت��و مانند نیهس��تِی 
برترس��ت گم��ان  و  نش��ان  و  ن��ام  اس��تز  پیک��ر  برش��ده  نگارن��دة 
راه اندیش��ه  نی��ز،  ب��دو  جای��گاهنیاب��د  از  و  ن��ام  از  برت��ر  او  ک��ه 

شیطان نام پیامبریاحسنت

عمقعمق



78 اووتوتلرکذ لاکهلیالیاتر

الهّیت��ش ب��ر  مّتف��ق  ماهّیت��شجه��ان  ُکن��ه  از  فرومان��ده 

ذات��ت س��رگردان  و  حی��ران  صفات��تمن��م  دری��ای  ب��ه  فرومان��ده 

چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنیای چشم عقل، خیره در اوصاف روی تو

ب��ار را  وه��م  قرب��ش  ای��وان  در  ن��ه ب��ا چ��ون و چرای��ش عق��ل را کارن��ه 

جالل��ش س��رادقات  ن��ور  دان��اپرت��و  فک��رت  م��اورای  عظم��ت،  از 

همه نوری و سروری، همه جودی و جزاییهم��ه عّزی و جاللی، هم��ه علمی و یقینی

Ø  ،صفات خداوند از قبیل ارجمندی، شکوه، دانش، واضح و بی شک بودن
نور و روشنی، شادی، بخشش، پاداش دهنده

آفرین��ش تم��ام  در  ن��وری  بین��شت��و  بین��ا حقیق��ت عی��ن  ت��و  ب��ه 

نیاف��ت جالل��ش  م��اورای  نیاف��تبش��ر،  جمال��ش  منته��ای  بص��ر، 

خ��اکت��و آن ن��وری ک��ه اندر هف��ت افالک ک��رة  ِگ��رد  ب��ه  همی گش��تی 

ج��زای آن به خ��ود بر، ف��رض کردیب��ه ما ب��ر، خدمت خود ع��رض کردی

همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزاییهمه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوش��ی

Ø  .خداوند به رازها و نهان ها و غیب ها آگاه است
Ø  .خداوند پوشانندة عیب ها و گناهان است
Ø  .خداوند هر که را بخواهد باال می برد و هر که را بخواهد پایین می آورد
Ø .عّزت و ذلّت دست خداست

بلن��د اب��ر  ب��ه  ب��رآرد  را  نژن��دیک��ی  و  خ��وار  و  زار  ش��ود  زو  یک��ی 

نزدیکی

سراپردهها

اندوهگین
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یک��ی را ب��ه خ��اک ان��در آرد ز تختیک��ی را ب��ه س��ر برنه��د ت��اج بخ��ت
خلی��ل ب��ر  آتش��ی  کن��د  گروه��ی ب��ر آت��ش ب��رد ز آب نی��لگلس��تان 
بصی��ر علم��ش  ناب��وده،  اح��وال  خبی��رب��ر  لطف��ش  ناگفت��ه،  اس��راِر  ب��ر 
که پی��دا و پنهان به نزدش یکی اس��تب��ر او عل��م یک ذّره پوش��یده نیس��ت
به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینی؟عطا از خلق چون جویی گر او را مال ده گویی؟

پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد. 
ارجمند گردانندة بندگان از خواری، در پای افکنندة گردن کشان از سروری

تعّز من تشاء و تذّل من تشاء )هر که را بخواهد عزیز می کند و هر که را بخواهد ذلیل می کند(
عاّلم الغیوب )دانای غیب هاست(

سّتار العیوب )پوشانندة عیب هاست(

مگر از آتش دوزخ ب��ودش روی رهاییلب و دندان س��نایی همه توحید تو گوید

Ø با تمام وجود خدا را به یگانگی ستودن
Ø امید به رهایی از دوزخ

حم��د و ثن��ا می کند که م��وی بر اعضاخود، نه زب��ان در دهان عارف مدهوش
وح����ده الش���ری���ک ل���ه، گ��وی��انکف��ر و دی��ن ه��ر دو در ره��ت، پویان
ما کجاییم و مالمت گر بیکار کجاس��ت؟هر س��ر موی مرا با تو هزاران کار است
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برگ  1 و  می شکفت  می ریخت/دو چندان  از شاخه  برگ  »ولی چندان که  مقابل  مفهوم 
می کرد« در کدام گزینه دیده می شود؟

رویین تن��ان دوش  و  ب��ر  در  ب��ه ص��د چش��م، حی��ران تیغ و س��نان1( زره 
هم��ی ب��دادی ت��ا در ول��ی نمان��د فقیر2( همی بکش��تی تا در عدو نماند شجاع
برآوی��ز دش��من  ب��ا  گوین��د  هس��ت3( م��را  مردانگ��ی  و  چاالک��ی  گ��رت 
ب��ه ج��ان می خریدن��د م��رگ از اجل4( دلی��ران در آن عرص��ة پ��ر ج��دل

کدام بیت با بیت »بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب / بگفت آری چو خواب آید کجا خواب«  2
تناسب معنایی بیشتری دارد؟ 

تا کی تو به خوش خواب و من از عشق تو بیدار 1( ای با لب پر خنده و با ش��یرینی گفتار 
وز دی��دة م��ن ف��راق تو خ��واب خورد 2( در عش��ق ت��و جانم انده ن��اب خورد

آه که چه دیوانه شد جان من از سوره ای 3( مصحف عشق تو را دوش بخواندم به خواب 
ی��ارب چه بود خ��واب پریش��ان دیدن 4( من سلس��لة عشق تو دیدم در خواب 

شاعر در همة گزینه ها به جز گزینة ……… از طی شدن روزگار شباب، سخن گفته است. 3
شکس��تی و نشکس��تم، بریدی و نبریدم1( وفا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم
گهی چو اشک نشستم، گهی چو رنگ پریدم2( به روی بخت ز دیده، ز چهر عمر به گردون
چو گ��رد در قدم او، دویدم و نرس��یدم3( جوانی ام به سمند شتاب می شد و از پی
چو بخت جلوه نکردی، مگر ز موی سپیدم4( چو شمع خنده نکردی، مگر به روز سیاهم

بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  4
زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ«»ابله��ی کاو روز روش��ن ش��مع کاف��وری نهد

دریاب��ی1( ای ک��ه پنج��اه رف��ت و در خواب��ی روز  پن��ج  ای��ن  مگ��ر 
رحی��ل بام��داد  نوش��ین  سبیل2( خ��واب  ز  را  پ��ی��اده  دارد  ب���از 
ب��ازار در  رفت��ه  تهی دس��ت  ت��رس��م��ت پُ���ر ن���ی���اوری دس��ت��ار3( ای 
بای��د چی��د4( هرک��ه مزروع خود بخ��ورد به خوید وق��ت خرمن��ش خوش��ه 

کدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی مشّخص تری دارد؟ 5
نک��رد عزی��ز  را  صدی��ق  یوس��ف  ب��ه خوب روی��ی، لیکن ب��ه خوب کرداری«»خ��دای 

ب��ازاری1( چو کار با لحد افتاد هر دو یکس��انند بزرگ ت��ر مل��ک و کمترین��ه 
ِکیت به روز میّس��ر ش��دی جهانداری؟2( گرت به شب نَُبدی سر بر آستانة حق
ول��ی ب��ه کار نیای��د به ج��ز نک��وکاری3( شکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست
چه نعمت است که بر بّر و بحر می باری؟4( کف عطای تو گر نیست ابر رحمت حق

1 )2 )3 )4 )5 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . .تعداد نزده ها: . . . . . . . . . . . . . . . .تعداد غلط ها:  . . . . . . . . . . . . . . . .زمان مصرفی: . . . . . . . . . . . . . . . .زمان پیشنهادی: . . . . . . . . . . . . . . . سطح تست: .
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کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟ 6
ک��ن س��از  ازی��ن  بهت��ر  خوش ت��ر ازی��ن حج��ره دری ب��از کن1( مملکت��ی 
وام2( هرچ��ه ده��د مش��رقی صب��ح ب��ام ب��ه  س��تاند  ش��ام  مغرب��ی 
گهی پش��ت بر زین گهی زین به پش��ت3( چنین اس��ت رس��م س��رای درش��ت
مبی��ن ق��رارش  فانیس��ت  مبی��ن4( من��زل  به��ارش  خزانیس��ت  ب��اد 

بیت »در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور«  7
با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

وین دوس��ت منتظر که دگ��ر بار بگذرد1( هر گه که بگذرد بکشد دوستان خویش
روزی طبی��ب ب��ر س��ر بیم��ار بگ��ذرد2( آسایش است رنج کشیدن به بوی آنک

دیوانگان عش��ق را دیگر به سودا می برد3( هر کو نصیحت می کند در روزگار حسن او 
کآخر نداند بیش از این یا می ُکشد یا می برد4( دل برد و تن در داده ام ور می کشد استاده ام

همة ابیات زیر قرابت مفهومی دارند، به جز: 8
آن م��ردِم چش��م نازنین��ی بوده اس��ت1( هرجا که ق��دم نهی تو بر روی زمین
از س��رخی خون ش��هریاری بوده اس��ت2( در هر دشتی که الله زاری بوده است
خالی اس��ت که بر رخ نگاری بوده است3( هر ش��اخ بنفش��ه کز زمی��ن می روید
گردن��ده فلک نیز به کاری بوده اس��ت4( پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است

بیت »ای دفتر ُحسن تو را فهرست خّط و خال ها / تفصیل ها پنهان شده در پردة اجمال ها«  9
با کدام بیت، تناسب مفهومی دارد؟  

بوی تو می کشد مرا وقت سحر به بوستان1( ای گل بوستان سرا از پس پرده ها درآ
سوی تو می دوند هان، ای تو همیشه در میان2( نام��دگان و رفتگان از دو کرانة زمان
هسته فرو شکسته ای کاین همه باغ شد روان3( ای که نهان نشسته ای، باغ دروِن هسته ای
آمدمت که بنگرم گری��ه نمی دهد امان4( پیش تو جامه در بَرم، نعره زند که بر درم

کدام گزینه تناسب معنایی بیشتری با بیت زیر دارد؟ 10
چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها«»گ��ر در طلب��ت رنج��ی م��ا را برس��د ش��اید

ای صب��ر بر ف��راق بتان نیک جوش��نی1( ما را جگر به تیر فراق تو خس��ته شد
اگر خالف کنم س��عدیا به سوی تو باشم2( هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن
از ت��و نباش��د ب��ه هی��چ روی ش��کیبا3( هرک��ه دمی ب��ا تو بود ی��ا قدمی رفت
کآسایش��ی نباش��د بی دوس��تان بق��ا را 4( من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم

6 )7 )8 )9 )10 )
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مفهوم مقابل چند مصراع، درست بیان شده است؟ 11
الف( عنان را بپیچید گرد آفرید )توّقف کردن(

ب( سپهبد عنان اژدها را سپرد )پیاده شدن از اسب(
ج( که شد الله رنگش به کردار قیر )شادابی و نشاط(

د( نبد مرغ را پیش تیرش گذر )قدرت روحی و جسمی(
ه�( سر و موی او از در افسر است )شایستة شهریاری(

4( چهار 3( سه  2( دو   1( یک 
بیت زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ 12

پ��راگ��ن��ده ش��د ن���ام دی��وان��گ��ان«»ن���ه���ان گ��ش��ت آی��ی��ن ف��رزان��گ��ان
خورش��ید، س��ایه پ��رور ط��رف کاله تو1( ای خون به��ای نافة چین خاک راه تو
ای م��ن ف��دای ش��یوة چش��م س��یاه تو2( نرگس کرشمه  می برد از حد برون خرام
از دل نیای��دش ک��ه نویس��د گن��اه ت��و3( خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال
آت��ش زند ب��ه خرم��ن غ��م دود آه تو4( حافظ، طمع مبر به عنایت که عاقبت

مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟ 13
ب��ه خوی��د بخ��ورد  م��زروع خ��ود  وق��ت خرمن���ش، خوش���ه بای���د چی��د«»هرک��ه 
زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ1( ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد
اگرچه خوشه می چینم ره خرمن نمی دانم2( از آنم سوخته خرمن که من عمری در آن صحرا
انبان��م3( گر به باد ت��و کنم خرمن خود بر باد در  ب��اد  ج��ز  ف��ردا  نب��ود 
آب و رنگی دارد اما خوشة بی دانه است4( خوشة شمع اس��ت بار کشتة اّمید ما

بیت »گفتی که کجا رفتند آن تاجَوران، اینک / ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان«،  14
با کدام بیت تناسب مفهومی بیشتری دارد؟ 

ن��ه رنج��ت ب��َود جاودان��ه ن��ه گن��ج1( اگ��ر م��رد گنج��ی و گر م��رد رنج
ک��ه نای��د ب��ه فرج��ام از او ج��ز گزند2( اگ��ر بخ��ردی ب��ر جه��ان دل مبند
س��رانجام خ��اک اس��ت از او جای��گاه3( س��رت گ��ر بس��اید ب��ر اَب��ر س��یاه
مقی��م خّط��ة خ��اک ش��وی4( عرش اس��ت نش��یمن تو شرمت بادا و  کآی��ی 

کدام بیت با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟ 15
»کج��ا از مرگ می هراس��د آنکه ب��ه جاودانگی روح خوی��ش در جوار رحمت حق آگاه اس��ت.«

چو م��رگ آمد از مرگ بیچاره گش��ت1( همه چ��اره ای کرد در کوه و دش��ت
خداس��ت2( هرکس��ی ب��ا تلخ��ی م��رگ آشناس��ت آی��ات  از  جّب��اران  م��رگ 
اگ��ر تلخ��ی ای هس��ت در بیم اوس��ت3( نترس��د ز مرگ آنکه تس��لیم اوست
ب��ه ی��ک هفت��ه باه��م براب��ر ش��ویم4( ب��ه دروازة م��رگ چ��ون در ش��ویم

11 )12 )13 )14 )15 )
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مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟ 16
نیم حرف از نامة خود برنمی خوانی چه سود1( نامة عیب کسان گیرم که بر خوانی چو آب
باید اّول به تو گفتن که چنین خوب چرایی2( دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم
در چش��م کس��ان چه بود اگر کاه ببینی3( چون بر در خود چشم تو بر کوه نیفتد
از نظر بستن به عیب خویشتن بینا شدم4( کور بودم تا نظر بر عیب مردم داشتم

مفهوم بیت »کسی کاو را تو لیلی کرده ای نام / نه آن لیلی است کز من بُرده آرام« با  17
کدام بیت قرابت معنایی بیشتری دارد؟

کآنچه من می نگرم بر دگری ظاهر نیست1( همه کس را مگر این ذوق نباشد که مراست
یا نظر بر تو ندارد مگرش ناظر نیست؟2( کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست؟
که حرامست بر آن کش نظری طاهر نیست3( نه حالل است که دیدار تو بیند هرکس
یک سر موی ندانم که تو را ذاکر نیست4( سر موییم نظر کن که من اندر تن خویش

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  18
عاش��قی ش��یوة رن��دان بالکش باش��د1( نازپ��رورد تنّع��م نبرد راه به دوس��ت
از م��رّوت ت��وّکل دور  ب��ر دوش خلق مفکن زنه��ار بار خود را2( ب��ی کاری و 
ب��ر دِل بهای��ی نه، ه��ر بال ک��ه بتوانی3( ما س��یه گلیمان را جز بال نمی ش��اید
تا نگویی که چو عمرم به سر آمد َرستم4( در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است

سرایندگان همة بیت ها به استثنای بیت ……… تجاهل العارف نموده اند و به ناآگاهی  19
خویش تظاهر کرده اند. 

که شهیدان که اند این همه گل گون کفنان1( ب��ا صب��ا در چمن الله س��حر می گفتم
که از لح��د به در افتاده گوش��ة کفنش2( به پای الله کدامین شهید مدفون است
ه��ر الله نش��ان ق��دم راه نوردی اس��ت3( زی��ن الل��ة بش��کفتة در دامن صحرا
هرجا که در آغوش صبا غنچة وردی )گل سرخ( است4( یا خون شهیدی است که جوشد ز دل خاک

کدام گزینه با مفاهیم عبارت »آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی.  20
هر آفریده ای نشانة خداوند است.« قرابت ندارد؟

کی ب��وده ای نهفت��ه که پیدا کن��م تو را1( ک��ی رفت��ه ای ز دل که تمّن��ا کنم تو را
پنه��ان نگش��ته ای که هویدا کن��م تو را2( غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور
با ص��د ه��زار دیده تماش��ا کن��م تو را3( با صد هزار جلوه برون آمدی که من
ت��ا قبل��ه گاه مؤمن و ترس��ا کن��م تو را4( مس��تانه کاش در حرم و دیر بگذری

16 )17 )18 )19 )20 )
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پاسخ تشریحی نون شب

در صورت س��ؤال ش��اعر  1  2
انبوهی س��پاه مغول را توصیف می کند که هر 
چند کش��ته می ش��دند ولی تعدادشان رو به 
افزونی بود، درحالی که در گزینة )2( ش��اعر 
معتقد است که ممدوحش چندان از سپاه دشمن 

کشت که دیگر دالوری در لشکر او نماند. 
تشریح گزینه های دیگر:
گزینة )1(: شّدت نبرد 

گزینة )3(: نبرد با دشمن 
)قلم چی 96( گزینة )4(: جان فشانی سربازان 

مصراع دوم گزینة )1( مانند  2  1
صورت سؤال به بی خوابی عاشق اشاره می کند. 

ش��اعر در این بیت از وفاداری  3  1
خود و بی وفایی یار سخن می گوید ولی در سه گزینة 
دیگر از طی شدن روزگار جوانی و عدم استفاده از 
)سراسری تجربی 80( این دوران سخن می گوید. 

معنی بیت س��ؤال: »نادانی  4  4
که در روز چراغ روشن می کند در شب روغنی 

در چراغ برای روشن کردن ندارد.« 
معنی بیت گزینة )4(: »هر کس محصول خود را 
نرسیده بخورد موقع برداشت محصول باید گدایی 
کند.« دیده می ش��ود که مفهوم مشترک این دو، 
)سراسری انسانی 87( دعوت به آینده نگری است. 

عبارت صورت سؤال ترجیح  5  3
باطن نیکو و رفتار خوب، به ظاهر خوب است. 
بیت گزینة )3( نیز می گوید: »هرچند در دنیا 
پادشاه و با جمال باشی به جز کار نیکو، چیزی 

)قلم چی 95( به کارت نمی آید.« 

به جز بی��ت گزینة )1( که  6  1
به مخاط��ب توصیه می کند جایی بهتر از این 
س��را را برای خود انتخاب کند، که در مفهوم 
کلّ��ی یعنی به جهان آخرت بیندیش��د، نه به 
ای��ن دنیا. همة ابیات مفهوم ناپایداری دنیا را 
در خ��ود دارند. گزین��ة )2( می گوید: »صبح 
به دست می آید و شام از دست می رود«، بیت 
گزینة )3( می گوید »گهی پشت بر زین گهی 
زین به پش��ت« و بیت گزینة )4( نیز با ذکر 
»بهار« و »خ��زان« می گوید: »قرارش مبین«، 
)قلم چی 95( یعنی »پایدار نیست.«. 

بیت سؤال و گزینة )2( این  7  2
مفهوم مشترک را دارند که پس از تحّمل رنج ها 
و سختی ها می توان به  راحتی و مراد خود دست 
یافت و باید سختی را به امید وصال تحّمل کرد.

مفهوم مشترک سایر گزینه ها:  8  4
در هر جای زمین انسان هایی که قباًل بوده اند 

و االن مرده اند، هستند و نشانه ای دارند. 
مفهوم بیت گزینة )4(: قبل از ما هم دنیا بوده 
و روزگار جریان داشته است. )خارج از کشور 95(

مفهوم صورت سؤال: »خداوند  9  3
منشأ و مبدأ همه چیز است.« 

مفه��وم بیت گزینة )3(: »تو مانند هس��ته ای 
هس��تی که وقتی شکس��تی همة ای��ن باغ ها 
)سراسری انسانی 88( پدیدار گشته اند.« 

در مص��راع نخس��ت بیت  10  2
گزینة )2( می خوانی��م: »با وجود تو، رفتن به 
هزار بیابان هم سهل اس��ت.« این مفهوم در 
)قلم چی 95( بیت صورت سؤال هم آمده است. 

پاسخ تشریحی نون شب
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فقط مفهوم بیت )ه�( درست  11  1
بیان شده است. 

مفاهیم سایر مصراع ها: )الف( کنایه از بازگشتن / 
)ب( کنایه از اختیار دادن به اس��ب / )ج( شّدت 
)قلم چی 96( خشم / )د( قدرت و مهارت تیراندازی 

اینکه در مصراع اول گزینة  12  4
)4( بیان شده که توقع عنایت و توجه نداشته 
باش با مصراع اول صورت سؤال که به عاقالن 
و دانایان توجهی نمی شد و آن ها پنهان و برکنار 

بودند، ارتباط مفهومی مشترک دارد.

مفهوم مش��ترک س��ؤال و  13  1
گزینة )1(: آینده نگری 

بیت سؤال: هر کس محصول خود را نرسیده 
بخورد موقع برداش��ت محصول دیگران باید 
گدایی کند. بیت گزینة )1(: کسی که شمع را 
در روز روش��ن کند شب چراغی برای روشن 

)سراسری انسانی 95( کردن برایش نمی ماند.  

مفه��وم مش��ترک صورت  14  3
س��ؤال و گزین��ة )3(: »س��رانجام پادش��اهان 
قدرتمند هم مرگ و به زیر خاک رفتن است.« 
گزینه های )1( و )2( نیز تا حدود بسیار کمی با 

)سراسری انسانی 89( بیت سؤال ارتباط دارند.  

مفهوم »گوارا بودن مرگ و از  15  3
مرگ نترسیدن« مشترکاً در عبارت صورت سؤال 
)قلم چی 95( و بیت گزینة )3( مطرح شده است.  

در سه گزینة دیگر توجه به  16  2
نقص خود و پوش��اندن عیب دیگران، توصیة 
)قلم چی 96( شاعر است.  

گزینة

گزینة

گزینة

گزینة

گزینة

گزینة

بیت سؤال و گزینة )1( هر  17  1
دو به این نکته اش��اره دارند که فقط عاش��ق 
اس��ت ک��ه معش��وق را در همه ح��ال زیبا و 
دوست داشتنی می یابد و او را با چشم معنوی 
می نگرد و دیگران از این نوع دیدن محرومند.

مفهوم گزینه های )1( و )3(  18  2
و )4( به س��ختی های راه عشق اش��اره دارند و 
گزینة )2( پرهیز از سستی و سربار بودن است.
)نشانه برتر 95(  

در گزینه های دیگر شاعر به  19  3
نوعی سؤالی را مطرح کرده است و عماًل خود را 
به نادانی زده است! )* »تجاهل العارف« خود را 
)سراسری انسانی 88( به بی اطالعی زدن است!( 

»ب��ودن خ��دا در همه جا و  20  4
هم��ه گاه و اینکه مخلوقات جل��وه گاه خداوند 
هس��تند« مفاهی��م محوری عب��ارت صورت 
س��ؤال است که در گزینه های )1(، )2( و )3( 

نیز این معانی را می توان یافت. 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینة )1(: همیشه حضور داری و حاضر هستی. 
گزینة )2(: همیشه آشکاری. 

گزینة )3(: در آفریده های خویش تجلّی کرده ای.
)قلم چی 96(  

هم��ة ابی��ات بی��ان می کنند  21  3
خداوند روزی رسان است اّما بیت گزینة )3( در 

وصف کسی است که نزد خدا دعایی نمی کند. 
)قلم چی 95(  

نظامی، حاسدان و شاگردان  22  3
خ��ود را ک��ه می خواهند به تقلید وی، ش��عر 

گویند، سایه خوانده است. 
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