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تقدیم به:
»شاهان شاهین زاد«  

و 
»گیسو فلسفی«  

انگیزه های عاشقانة روزهای سختی که این کتاب نگاشته می شد.

سپاس از:
آقای »وحید تمنا« به خاطر همة خوشفکری ها و راهنمایی هایش که از هفده سالگی من، هدیة راهم بوده است.

آقای »احمد خداداد« به خاطر همراهی های بی دریغش.
همسر عزیزم »طناز عدلی« به خاطر طراحی خالقانة آیکون ها.

سرکار خانم »مهسا آقاصفری« به خاطر زحمات بی وقفه و نظرات عالمانه شان. 
سرکار خانم »شیما جایز« به خاطر دقت و کمک های مهربانانه شان.



اوليــن مجموعـه کتاب هـاي مبحثـي را سـال 81 منتشر کرديـم با عنـوان 
تقسيم  به چهار بخش  را  ادبيات آن سال ها  »کتاب هاي کوچک هدف دار«. 
کرديم: »ادبيات حماسي، ادبيات غنايي و ...« يادم هست که همکاران ناشر 
اما  کرد،  نخواهند  استقبال  دانش آموزان  و  است  غلطي  کار  اين  مي گفتند 
واقعيت خالف آن را ثابت کرد: دو جلد از چهار جلد کتاب آن سال ها، در 

جشنوارة کتاب رشد آموزش و پرورش تقدير شد.
نکتة بسيار مهم:

تخصصي  تيم  همکاران  توسط  مدام  گذشته  سال هاي  در  عمومي  کتاب هاي 
نوشته شده و عمدتاً توسط دانشجويان رشته هاي پزشکي و مهندسی؛ در حالي که 
انساني مربوط  اين دليل که درس هايشان به حوزة علوم  به  کتاب هاي عمومي 

است، بايد توسط افرادي نوشته شوند که دانش آموختة همان رشته باشند.
ما در مشاوران آموزش به عنوان ناشر تخصصي دروس عمومي، تمام سعي خود 
را کرده ايم که دروس عمومي را با فرهيختگان همين عرصه براي شما تهيه 

کنيم؛ باشد که بهترين کتاب فراهم شده باشد.

      وحـيد تمـنا

ســخـــــن ناشـــــــــر

پیشگفتار



مقدمه مؤلف
»دیباچه«

سؤاالت کنکور  هر سال برای دبیران هیجان خاّص خودش را دارد؛
چه اتّفاق جدیدی در آزمون رخ داده است؟

چقدر مطالب کالس و جزوات در آن انعکاس پیدا کرده است؟
و ...

کنکور سال »1381« یکی از خاص ترین اتّفاقات در درس ادبیات رخ داد؛
»تست قرابت معنایی«

جایی  به  تنها  نه  اما  برخاست،  دانش آموزان  و  دبیران  و  استادان  از  اعتراض  فریادهای 
نرسید بلکه سال به سال سؤاالت به سوی پختگی و چالش بیشتر رفت. 

چه باید می کردم؟ چگونه داوطلبانم را بر ابیات خارج از کتاب که دریایی بی ساحل هستند 
مسلّط می نمودم؟

آزمون و خطا شروع شد:
کرده ام  گردآوری  برایتان  که  را  مثالی  بیت های  کنید،  بررسی  را  حافظ  غزل  یک  شبی 

تحلیل نمایید و ادامه دادم تا باالخره یافتم!
»نشانه گذاری«

تنها راهی که قاعده ای برای درک مفاهیم محسوب می شود )البته در صورت تمرین و تست زنی فراوان(.
محصول سال ها آموزش »قرابت معنایی« با ویژگی های ذیل پیش روی شماست:

) ،( با بیان درجءه اهمّیت )۱( توضیح مفاهیم سه  کتاب مرجع کنکور )فارسی۱، فارسی ۲ و فارسی ۳
۲( ذکر نمونه ای متناسب و مرتبط در جهت درک »نشانه گذاری«

۳( معرفی ابیات مقابل، معکوس و دام انحرافی
۴( اشاره به اشتراک مضامین سه  کتاب

۵( معرفی درس های »پیام محور«
۶( تحلیل مفهومی کلیءه عبارات عربی )آیات، احادیث و ضرب المثل ها(

۷( گزینش تست های تألیفی متناسب و طبقه بندی از آزمون های کانون فرهنگی آموزش
۸( بررسی تست های کنکور نظام جدید

۹( پاسخ نامه ای ویژه همراه با نشانه گذاری های آموزش داده شده 
۱۰( آزمون های جامع جهت جمع بندی نهایی

هرگز در حیطءه شغلم تمایلی به انجام کار تکراری نداشته ام و از این به بعد هم امیدوارم چنین باشد. 
با احترام به کتاب های خوبی که پیرامون موضوع »قرابت معنایی« با تالش همکارانم نگاشته شده 
است، سعی من در ارائءه سبکی متفاوت و کاربردی بوده است و پیشاپیش بابت کم و کاستی های کتابی 

که یک سال وقت مستقیم و حدود دو دهه تدریس را با خود یدک می کشد، عذر تقصیر دارم.
یادگیری لّذت بخش و ساده تر هدف من

پیروزی و کامیابی شما 
شاهین شاهین زاد همیشه آرزویم بوده و هست و خواهد بود.  
پاییز ۹۹  

Instagram.com/shaahinshaahinzad
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زاری همگانی به  دلیل فراق و جداییمفهــــــوم

ببریده انــد مــرا  تــا  نیســتان  نالیده  انــدکــز  زن  و  مــرد  نفیــرم  در 

 دل ها چو خسرو از لبش، شیرین چو شکر تا ابد / گر یک زمان پنهان شود، نالند چون فرهاد از او 

 همه از دست غیر ناله کنند / سعدی از دست خویشتن فریاد  همه از غریبه ها گله دارند و 
گیر هجران صحبتی نشده است. سعدی از خود گله دارد؛ از اندوه فرا

. مفهــــوم
B A

SwH ¢{Iø ¡¼{ » ¢zø jnj nIv«µü,½kÃz¨ ·Ho\À

AB
ــراق اشــتیاق ســینه خواهــم شرحه شــرحه از ف درد  شــرح  بگویــم  تــا 

A
jnHj odw IU ½kºp ÂL{ ,ùHoa ·¼a ¾¨  / 

B
jnHj oLi Âv¨  ز سوز نیمه شبانه، 

A B
1 1

ÂÄI¿¹U p»n » ·Ho\À K{ / Sw ¾T{m«º ¼U oM ¾¨ ÂºHj ¾a ¼U

 

 با محنت فراقت راحت چه رخ نماید؟ / با درد اشتیاقت درمان چه کار دارد؟  با وجود غم 
جدایی از تو، راحتی میسر نیست و درد اشتیاق تو درمانی ندارد.

بازگشت هرکس و هرچیز به ریشه و اصل خود مفهــــوم

خویــش هر کســی کاو دور مانــد از اصــل خویش وصــل  روزگار  بازجویــد 
)قلمرو فکری 2(»ُکلُّ َشْیٍء یَْرِجُع ِإلَی أْصلِِه.«  

 آری آن مرغی که باشد نیک بخت / آخر آرد سوی اصل خویش رخت
رفیق:

درس ۹، فارسی ۳: ما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن گسترمان، کویر می بُرد؛ نه بازمی گرداند.
کی و آن را صد نشان  همءه مخلوقات به وضوح   اصل ما و اصل جمله سرکشان / هست از خا

ک هستند.  از خا

توضیح ویژه

مفهوم عرفانی این مطلب را خوب درک کنیم؛ نه فقط هر جا واژءه »اصل« و »فرع« دیدیم و نه فقط 
هر جا بحث بازگشت در بیت مطرح شده باشد.

6

درس ششم

نی نامه
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6

درک نسبی هر کسی از حقایق معنوی به اندازءه ظرفیتش است. مفهــــوم

ــن ــار م ــد ی ــود ش ــّن خ ــی از ظ مــن هر کس اســرار  نجســت  مــن  درون  از 
ــی دارددر ره عشــق نشــد کــس بــه یقیــن محــرم راز ــر، گمان ــب فک ــر حس ــی ب هر کس

)قلمرو فکری ۳، بیت الف(  
ک است  قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق / تو هر قبا که بدوزی به قدر ادرا

ظاهر و باطن همراه هم و به شرط نگاه درست از هم قابل تشخیص اند. )ناتوانی  مفهــــوم
حواس مادی از درک روح و معنویات(

نیســت دور  مــن  نالــءه  از  مــن  ــتســّر  ــور نیس ــوش را آن ن ــم و گ ــک چش لی
ــن مســتور نیســت ــن ز جــان و جــان ز ت لیــک کــس را دیــد جــان دســتور نیســتت

 آخر این جان با بدن پیوسته است / هیچ این جان با بدن مانند هست؟!
 جان و تن، یاران به  هم بودند با هم مدتی / عاقبت از هم جدا خواهند گشت این هر دو یار  

مرگ، جسم و روح را از هم جدا خواهد کرد.

توضیح ویژه

از آنجایی که نالءه من، سّرم را عیان کرده است، این مصراع می تواند با »از کوزه همان برون تراود 
که در اوست« مرتبط باشد.

نیستِی وجود محروم از عشقمفهــــــوم

ــادآتــش اســت ایــن بانــگ نــای و نیســت بــاد ــت ب ــدارد، نیس ــش ن ــن آت ــه ای هرک
 مباد آن دل که او سوزی ندارد / هوای مجلس افروزی ندارد

توضیح ویژه

با روش قرابت معکوس، هر بیتی، زنده بودن را در گرو عاشقی بداند، می تواند هم مفهوم این بیت 
باشد )حیات از عشق می شناس.(

 Bمفهــــوم A
.jnHjïÂ¶ H» yL¹] » ·IûÎ ¾M Hn ¢{Iø ·I],¢zø

      B                               A       
فتــاد نــی  کانــدر  اســت  عشــق  ــاد آتــش  ــی فت ــدر م ــت کان ــق اس ــش عش جوش

 / بی زخمه، صدا کِی شود از تار برآید؟!
B A

SwH pIwï¾¶q¶p ·I] ©n ´£zø ¸iIº pH  
 هرکه در آتش عشقش نبود طاقت سوز / گو به نزدیک مرو کآفت پروانه پَر است  هر کسی که 

توانایی تحمل سختی های راه عاشقی را ندارد، بهتر است از عشق حذر کند.
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جنبءه دوگانه و متضاد داشتنمفهــــــوم

ــد؟ ــه دی ــی ک ــری و تریاق ــی زه ــد؟همچــو ن ــه دی ــتاقی ک ــاز و مش ــی دمس ــو ن همچ

 جان ها، در اصل خود عیسی دم است / یک َدمش زخم است و دیگر مرهم است
 به هر زخمی مرا مرهم تو سازی / به هر دردی مرا درمان تو باشی  معشوق آرام بخش عاشق است.

راه عشق پرخطر و گاه ُکشنده است. مفهــــوم

می کنـــد پرخـــون  راه  حدیـــث  قصه هـــای عشـــق مجنـــون می کنـــد نـــی 
 مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی / چو اسماعیل باید سرنهادن روز قربانی

 بگو اسرار ای مجنون ز هشیاران چه می ترسی؟! / قبا بشکاف ای گردون قیامت را چه می پایی؟!  
رازهای عشق را باید بیان کرد و از مالمت عاقالن نترسید. سخنی از دشواری راه عشق و جان فشانی مجنون نیست.

تنها عاشق حقیقی، عشق را درک می کند. مفهــــوم

ــتمحــرم ایــن هــوش جــز بی هــوش نیســت ــوش نیس ــز گ ــتری ج ــان را مش ــر زب م
کندءه گوی، آن داند / که همه عمر به چوگان کسی افتاده ست  سعدیا، حال پرا

رفیقان: 
قلمرو فکری 2 )بیت دوم(، درس ۷، فارسی 2:

نیست جانش محرم اسرار عشق / هرکه را در جان غم جانانه نیست
قلمرو فکری 2، درس ۶، فارسی ۱: تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی / گوش نامحرم نباشد جای 

پیغام سروش

زندگی عارفان در غم و رنج فراق طی می شود.مفهــــــوم

شـــد بـــی گاه  روزهـــا  مـــا  غـــم  شــد در  همــراه  ســوزها  بــا  روزهــا 
 عمری گذشت در غم هجران روی دوست / مرغم درون آتش و ماهی برون آب

 ناله کن گر چه شب رسید به روز / توبه کن گرچه روز شد بی گاه  از ناله و توبه دست برندار.

عاشق، عمر دنیوی را بی ارزش می داند.مفهــــــوم

ــت ــاک نیس ــو رو، ب ــت، گ ــر رف ــا گ ــاک نیســت روزه ــو پ ــه جــز ت ــو بمــان، ای آن ک ت
ــه خرمــن عمــر ــد آتشــم ب ــر بزن ــه گ بگــو بســوز کــه بر مــن به  بــرگ کاهی نیســتزمان

)قلمرو فکری ۳، بیت ب(  
ک؟! / جان را تعلقی نبود جز به مهر یار گر به خرمن عمر اوفتد چه با  آتش ا

رفیق:
درس 8، فارسی 2: به روز مرگ چو تابوت من روان باشد / گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

اشتیاق و ظرفیت بی پایان عارف مفهــــوم

ــد ــیر ش ــش س ــی، ز آب ــز ماه ــه ج ــدهرک ــر ش ــت، روزش دی ــی روزی اس ــه ب هرک
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 تنها نه چشمانم که جانم تشنه است این  بار / حاشا که گرداند سرا بی  دور، سیرابم
 ماهی برگشته ز دریا شدم / تا تو بگیری و بمیرانی اَم  عاشق، آمادءه جان فشانی است.

 Bمفهــــوم
.SwH ½kÄIÎïÂM ·IzÄHoM  cÃò¼U  و 

A
kºnHkº Hn ¢{Iø ÏH¼eH ¥nj ·H¼U,¢zø pH ·HoLiïÂM

AB
خــام هیــچ  پختــه  حــال  والّســالم درنیابــد  بایــد،  کوتــاه  ســخن  پــس 

A
·HnIv«µü ¾M I²Ø H Sÿ¬ ·H¼UïÂµº  Â¤IM  / 

B
SÄIÿ¨ nk¤ ¸ÄH bo{ ,SÄI§e ´¹¨ Rk¹a  

رفیق 
A
1

jnHj ¾«º I¹{A ¸hw I¹{A مگر به حضرت دوست / که 
B
1

´Ä¼«º Sw»j WÄke  درس ۶، فارسی ۱: 
 درکشیدن می به یاد لعل او کار من است / پخته ای باید که خامی را به کار اندر کشد  پختگی 
لب لعل یار، مِن خام را به نوشیدن می عشق واداشته است؛ از محرمان و نامحرمان عشق صحبتی نشده است.

حذر از معاشرت با نادان )چه در خوشی و چه در ناخوشی( مفهــــوم

ــه ســور چــه نیکــو گفــت بــا جمشــید دســتور ــاد و ن ــه شــیون ب ــادان ن ــا ن کــه ب
)قلمرو زبانی۱، بیت اول(  

 طلب کردم ز دانایی یکی پند / مرا فرمود با نادان مپیوند
 در سرایش همیشه شادی و سور / در سرای مخالفان، شیون  در خانءه او همیشه شادی برقرار 

است و در خانءه مخالفانش، اندوه.

انعکاس رفتار بد به سمت خود بد رفتاران مفهــــوم

شــد ســرزیر  او  و  معکــوس  او  شــدمکــر  دیــر  روزش  و  بــرد  روزگارش 
)قلمرو زبانی 2، بیت اول(  

 چون بکاری جو، نروید غیر جو / قرض تو کردی، ز که خواهد گرو؟!

توضیح ویژه

مطمئن هستم که »از ماست که بر ماست« نامحسوس آن را متوجه شده اید!

 گوشه نشینی با معشوق ازلی مفهــــوم

اندر چاه شد خورشــیِد جان عاشــقان در خلوت  اهلل شــدبی گاه شد بی گاه شد، خورشید 
)قلمرو زبانی 2، بیت دوم(  

 خیز و در کاشانءه وحدت نشین / ترک جلوت  گوی و در خلوت نشین
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توضیح ویژه

»گوشه نشینی« گاه به دلیل دل زدگی از مردم و اجتماع است، چنان که در قصیدءه دماوندیءه بهار 
شاهد بودیم و با مفهوم باال تفاوت دارد.

شنوندءه مشتاق، گوینده را به گفتار نیکو ترغیب می کند. مفهــــوم

ــار آورد مســتمع، صاحب ســخن را بــر ســر کار آورد ــه گفت ــل را ب ــوش، بلب ــءه خام غنچ
)قلمرو ادبی2، بیت اول(  

 مستمع چون تشنه و جوینده شد / واعظ ار مرده بود، گوینده شد
 به آسانی در این دریا، سخن چون مستمع یابد؟ / که گوهر را شود دل آب تا پیدا کند گوشی  

شنونده، به آسانی پیدا نمی شود.
عشق، عقل را کنار می زند. مفهــــوم

راعشــق چــون آیــد، بــرد هــوش دل فرزانه را خانــه  چــراغ  اول  می کشــد  دانــا  دزد 
)قلمرو ادبی 2، بیت دوم(  

 نیست از عاشق کسی دیوانه تر / عقل از سودای او کور است و کر
 عقل و عشق و معرفت شد نردبان بام حق / لیک حق را در حقیقت نردبانی دیگر است  در 

اینجا عقل و عشق همراه هم هستند و عشق، عقل را از بین نبرده است.

سفارش به دست گیری از گرفتاران مفهــــوم

آشــنایان را در ایــام پریشــانی بپــرسشــانه می آیــد بــه  کار زلــف در آشــفتگی
)قلمرو ادبی 2، بیت سوم(  

 ره نیک مردان آزاده  گیر / چو استاده ای، دست افتاده  گیر
 بشکند آن چشم تو صد عهد را / مست کند زلف تو صد شانه را  زیبایی چشم و موی یار.

در نظر عشق همه یکسان هستند )مقام، جایگاهی ندارد.( مفهــــوم

ســیل، یکســان می کنــد پســت و بلنــد راه را عشــق بــر یک فــرش بنشــاند گدا و شــاه را
)قلمرو ادبی 2، بیت چهارم(  

 بنازم به بزم محبت که آنجا / گدایی به شاهی مقابل نشیند
 برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت، سوخت / جور شاه کامران گر بر گدایی رفت، رفت  
گر عشق قدرتمند به عاشق ضعیف ستمی کند، رواست. از تساوی جایگاه انسان ها در برابر عشق صحبتی  ا

نشده است.

گنج حکمت: آفتاب جمال حق

چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید؛ از تو چون یاد کنم؟!
مراجعه به: درس 1، فارسی ۳، صفحءه 146، اولین مفهوم
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Bمفهــــــوم
¢e SÄI¹ø » oÊº   

A
Hki ·Hjo¶ pH Á»oÃQ

« ¶joÃ«M Hn »H ¸¶Hj ¾¨ oÀ ,kÃºHjo¬ j¼i ¡oûTv و از او حاجت طلبد، بی آنک   kÄq¬Ô  Hn ÁHï½k¹M Â²I÷U ¢e چون 

 
B

.jnAoM Hn ·A,¢e آن بزرگ، نزد حق یاد کند و عرضه دهد، 

A

A B
IÃ²»H n¼ñe nj k¹Ãzº  IU  / Hki IM Â¹Ãzºï´ÀkÀH¼i  ¾¨ oÀ  

پرسشهایچهارگزینهایدرس6)آزمونهایقلمچی(

مفهوم عبارت »چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد 9 354
نیاید، از تو چون یاد کنم؟« در کدام بیت دیده می شود؟ 

وان کــه دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای  هیچ نقاشــت نمی بیند که نقشــی برکشــد 
کــه حدیثــش همه جــا بــر در و دیــوار بمانــد  بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد 
چــون نبینی بی جهــت را نور او بین در جهات  چون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفات 
ز آفتــاب روی او آن درد را درمــان کنیــم گر ز داغ هجر او دردی است در دل های ما 

ابیات کدام گزینه با هم تناسب مفهومی دارند؟9 355
می کنی در راه بت صید حرم قربان چرا؟الف( در هوای کام دنیا می فشانی جان چرا؟ 
ایــن شــاه باز را ز نشــیمن پرانــده گیر ب( دنیا مقام و مسکن جان غریب نیست 
با رخ خندان چو گل تسلیم کن وام بهار ج( چیست نقد جان کز آن جان جهان داری دریغ 
که جان پاک سزا نیست جز به عالم پاک د( به خاک بازده این خاک و سوی علو گرای 

 الف، ج   ب، الف   د، ب   ج، د 
مفهوم کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟ 9 356

باد  نیست  و  نای  بانگ  این  است  هر کــه ایــن آتــش نــدارد، نیســت باد« »آتش 
دل بــر جــز این منه که به جز مســتعار نیســت  عشق است و عاشق است که باقی است تا ابد 
بــی کار و بــاِر عشــق بــرِ دوســت بــار نیســت  در عشق باش که مست عشق است هر چه هست 
ــت  گوینــد عشــق چیســت بگــو تــرک اختیار  ــار نیس ــت اختی ــار نََرس ــر کاو ز اختی ه
ــت  آن روح را که عشــق حقیقی شــعار نیست  ــار نیس ــر ع ــودن او غی ــه ب ــه ک ــوده ب ناب

بیت »درنیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید والّسالم« با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟9 357
نیســت مــن چــه گویــم یــک رگم هشــیار نیســت  یــار  را  او  کــه  یــاری  آن  شــرح 
کــن  ســخن پختــه جــوی و گوشــش کــن خموشــش  زد  خــام  ار  نفــس 
محرمی چون نیست حاصل ُمهر بهتر بر دهان همدمی چون نیست پیدا، راز پنهان خوش تر است
دلــم هرچنــد از پــی مرکــب اندیشــه می تــازد عجب تند است رخش او که گردش درنمی یابد

مفهوم بیت »تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست« در 9 358
کدام بیت دیده می شود؟

جســم ها هفت رنــگ  ایــن  دیــدءه  را  روح  آن  نقــاب  زیــن  درنیابــد 
عاقبــت هریک به اصل خویشــتن واصل شــود جــان تــو از عالم علــوی، تنت ســفلی بود
بی بــر تــن ز جــان یافــت رنــگ و بــوی و خطــر بــود  نــی  چــو  بی جــان  تــن 
ــدور ــت مق ــد هس ــن دور باش ــن از ت بــال باشــد کــه باشــد جــان ز جــان دور ت
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مفهوم کدام گزینه با بیت »سّر من از نالءه من دور نیست/ لیک چشم و گوش را آن نور نیست« 9 359
قرابت معنایی دارد؟

گــر بــوی گل پنهــان کنــد بــاد بهــاران در بغل  بوی محبت می شود پوشیده ما را در سخن 
می مانــد  ســخن تــازءه مــن در قلــم از بیــم حســود  را  پنهان شــده  گریــءه  گلــو  در 
نیست جز چاه ذقن، این راز را گر محرمی است  گفت و گوی عشق را هر گوش نتواند شنید 
کــه تیــر را نکنــد خانــءه کمــان پنهــان  نمی شــود ســخن راســت در دهــان پنهان 

بیت »نی، حدیث راه پر خون می کند/ قصه های عشق مجنون می کند« با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ 9 360
کایــن لشــکر از ســپاه مــن اول زبــان گرفــت  از ترک تــاز عشــق شــکایت چه ســان کنم؟

ــه خواجــو  ــدم من ــت ق ــر آســتان محب کــه هرکــه پــای در ایــن ره نهــاد ســر بنهــاد  ب
نمی باید سر  بقای  مه رویان  بی عشق  مرا  که سر بی عشق بر گردن کشیدن بار دوش آمد  

ــی  ــر وصــل خواه ــی؟ گ ــه نال ــظ چ بــی گاه  حاف و  گاه  در  خــورد  بایــدت  خــون 
مفهوم کلی کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب دارد؟ 9 361

سرخیل مجانین شو، سرحلقءه طفالن باش الف( آزادی اگر خواهی از عقل گریزان باش 
غالبــاً این قــدرم عقــل و کفایــت باشــد ب( من و انکار شراب این چه حکایت باشد 
بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم ج( یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد 
عاقــالن دیوانــه گردنــد از پــی زنجیر ما د( عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است 

 الف، ج   الف، د   ب، ج   ب، د 
مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟ 9 362

تــذرو بــاغ فردوســم، نــه مــرغ این گلســتانم  همای گلشــن قدســم نه صید دانــه و دامم 
ز مهرم آســتین پوشــد مه ار دامن برافشــانم  چراغ روز بنشیند شب ار چون شمع برخیزم 
چــرا از خویــش بگریزی و با بیگانه بنشــینی  تو اصلی زادءه روحی به وصل خود چه پیوندی 
کجا باشد که چون بومان در این ویرانه بنشینی تو را چون پر طاووسان عرشی فرش می گردد 

بیت 9 363 کدام  با  دیر شد«  روزش  است،  بی روزی  هر که  آبش سیر شد/  ز  ماهی،  »هر که جز  بیت 
تناسب مفهومی ندارد؟ 

آبـــش  جــوی شــهد اســت لعــل ســیرابش  از  می فزایـــد  تشـــنگی 
نــه ممکــن اســت کــه هرگز رســد به ســیرابی  مــن از تــو بر نگــردم کــه صاحب استســقا

ــی عاشــق از آن جــان جهــان ســیر شــود  نــی جــان جهــان ز عاشــقان تنــگ آیــد  ن
دانی  خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است  تو  که  گرفتی بکش چنان  اسیر خویش 

ابیات کدام گزینه با هم تناسب معنایی دارند؟ 9 364
ــت  ــاک نیس ــو رو ب ــت گ ــر رف ــا گ  روزه
ــاک  ــل پ ــرع از آن اص ــن ف ــت ای ــب نیس عج

تــو بمــان ای آن کــه چــون تــو پــاک نیســت 
کــه جانش بر اوج اســت و جســمش به خاک 

ــش  ــل خوی ــد از اص ــی کاو دور مان  هر کس
نیســتیم  اینجــا  از  و  آنجــا  از  مــا 

خویـــش  وصـــل  روزگار  بازجویـــد 
می رویـــم  بی جـــا  و  بی جاییـــم  ز  مـــا 

نیســت  دور  مــن  نالــءه  از  مــن  ســّر   
ــاش  ــواه ب ــه، گ ــردم ای ش ــه ک ــت توب از گف

ــت  ــور نیس ــوش را آن ن ــم و گ ــک چش لی
ــی  ــا توی ــرار م ــمِ اس ــه عال ــت و نال ــی گف ب

خــام هیــچ  پختــه  حــال  در نیابــد   
ــق می شــنوم در قفــای خویــش  افســوس خل

والّســالم  بایــد  کوتــاه  ســخن  پــس 
کاین پخته بین که در ســر ســودای خام شــد
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کدام گزینه با بیت »آتش عشق است کاندر نی فتاد/ جوشش عشق است کاندر می  فتاد« قرابت 9 365
مفهومی دارد؟

چــو دم دهــی ش نباشــد نــی از فغــان خالــی  ز چنگ عشــق تــو همچون ربــاب می نالم 
چــون مــی بــه قــوام خــود رســیدم ز تــو من  چون جوشش خنب عشق دیدم ز تو من 
آری بــه دهــر کــس جــرس بی صــدا نســاخت  در ملک زندگی دل بی شــور عشق نیست 
جامی شــده اســت پر می  ســر جوش ســینه  ام  عشــق از هــزار پرده مرا صاف کرده اســت 

کدام بیت ها را می توان با »کُل شیٍء یرجُع الی اصله9« هم مفهوم دانست؟9 366
مردار الف( هر زمان عشق هما سایه مرا می گوید بر  منشین  جهانی  شاهین  تو  که 
پرواز  ندارد سر  تو  کوی  از سر  را ب( جان  طیران  نجوید  یافت  چمن  که  مرغی 
سلطان  ساعد  به  نشین  سپیدی  باز  ارزن پ(  به  بسته  حیات  کش  نه ای  صعوه 
که در هوای تو خوش یافت آب و دانءه خویش ت( رمیــد طایــر جانم ز آشــیانءه خویش 
شد ث( شوق خواهد تن افسردءه ما را جان کرد خواهد  بال فشان  ما  طایر  قفس  با 

 الف، ت   پ، ت   الف، پ   ب، ث 
مفاهیم »سیری ناپذیری عاشق، دشواری های راه عشق، پنهان نماندن راز عشق، فاش نکردن 9 367

اسرار عاشق« به ترتیب از کدام ابیات دریافت می شود؟ 
باشد این دریای خون  آشام را گلگون حباب الف( در محیط عشق باشد از سر پُر خون حباب 
پرده ای از اشک بر رخسار می باید کشید ب( هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست
این شرر چون دیدءه ماهی بود روشن در آب ج( سوز عاشق کم نگردد از فرو رفتن در آب 
مهر چون ماند نهان در زیر دامان صبح را؟ د( داغ عشق از صفحءه سیمای عاشق ظاهر است 

 د، الف، ج، ب    ج،  الف، د، ب
 ج، ب، الف، د    الف، ج، ب، د 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 9 368
صد پایه از طاق فلک باالتر است ایوان عشق  شاه و گدا یکسان بود بر درگه سلطان عشق 
ــد  چون به دربار شه عشق رسی، کرنش کن  ــدا می آی ــاه و گ ــه ادب ش ــا ب ــدر آنج کان
که بید و عود را آتش به یک دندانه می سوزد  کند تأثیر سوز عشق در شاه و گدا یکسان 
ســیل یکســان می کنــد پســت و بلنــد راه را  عشــق بر یک فرش بنشــاند گدا و شــاه را 

کدام گروه از بیت ها به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟ 9 369
کایــن حال نیســت زاهــد عالی مقــام را الف( راز دروِن پرده ز رندان مست پرس 
بــا طبیــب نامحــرم، حــال درد پنهانــی ب( پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت 
عشق داند که در این دایره سرگردان اند پ( عاقــالن، نقطــءه پــرگار وجودند ولی 
فراق  از  شرحه شرحه  خواهم  سینه  اشــتیاق ت(  درد  شــرح  بگویــم  تــا 
نمک پروردءه عشق است مغز استخوان من ث( نه امروز است گرم از داغ سودای تو نان من 

 ب، پ، ت    الف، ب، ت
 پ، ت، ث   الف، ب، ث 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 9 370
را  بی شور عشق چاشنی ای با حیات نیست  نارســیده  ثمــر  زندگــی  اســت  تلــخ 
وان کــه جانــش ز محبــت اثــری یافــت، نُمــرد  هر که را عشــق نباشــد، نتوان زنده شــمرد 
گــرش صــد جــان بــود بی عشــق مــرده اســت  کســی کز عشــق خالی شــد فســرده است 
ــزار  از می عشق حبیب هر که دلش زنده نیست  ــزارش ب ــه م ــش شــمار رو ب ــردءه صرف م
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)خارج از کشور 98(9 371 مفهوم کدام بیت، با دیگر ابیات تفاوت دارد؟ 
از ورق گردانــی بــاد خــزان غافــل مبــاش چــون گل رعنــا خزان را در قفــا دارد بهار
بپــرس شــانه می آیــد بــه کار زلــف در آشــفتگی پریشــانی  ایــام  در  را  آشــنایان 
در خــزان از بلبــالن ای باغبــان غافــل مباش وقت بی برگی کرم با بینوایان خوش نماست
چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا گــره تــا می توانی بــاز کــن از کار محتاجان

)تجریب 98(9 372 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ 
اســت عشــق در معشــوق فانــی گشــتن اســت گشــتن  زندگانــی  را  او  مــردن 
ــو را در عــوض مرهــم زد حــال دل ســوختءه عشــق کســی می دانــد ــه دل داغ ت ــه ب ک
کــه نفس ســوخته در ریــگ روان افتاده ســت حــال مــا راهــروان آبله پــا می دانــد
نشناســی کــه جگر ســوختگان در الم انــد غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس

)انساین خارج از کشور 98(9 373 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟ 
نخســت بایــد  نیوشــنده  را  ســخن  درســت  نایــد  بی خریــدار  گهــر 
ــار آورد مســتمع صاحب ســخن را بر ســر کار آورد ــه گفت ــل را ب ــوش بلب ــءه خام غنچ
کان مثــال طبــع چــو کان آمــد و ســخن گوهر انــدر  بمانــد  نکننــدش  طلــب  اگــر 
ــخن بــه ســخن هر که شــود زنــده نمیــرد هرگز ــاد س ــوای نفس آب ــت ه ــی اس دم عیس

)هنر 99(9 374 کدام بیت، »فاقد« مفهوم بیت زیر است؟ 
ــالل ــد بی م ــازه آی ــون ت ــتمع چ صد زبــان گــردد بــه گفتن گنــگ و الل«»مس
را خــاک  آن  به جــد  دانــد  مســتمع  را  خاشــاک  او  دانــد  گوشــی  و  چشــم 
بی سخن شــنو کردن نتــوان  ســخن بــه گــوش بــود بیــش از زبــان محتــاج ســخنوری 
ــد ــده ش ــنه و جوین ــون تش ــتمع چ شــد مس گوینــده  بــود  مــرده  ار  واعــظ 
ــو ــرار دارد از ت ــان اس ــار در دل و ج چــون مســتمع نیابــد پس چــون کنــد روایت عط

)تجریب 99(9 375 مفهوم بیت زیر با کدام بیت، یکسان است؟ 
راه ها سربسته بود آخر به خود باز آمدیم«»فرع ها را از رجوع اصل بیدل، چاره نیست
شیشــه را ســامان مســتی غافل از خــارا نکرد فــرع را از اصــل خویش آگاه باید زیســتن
می نمایــد فــرع  کــه  اســت  اصــل  نــدارد  گــذر  کســی  اصــل  زان 
اســت وی  جویــان  فرزنــد،  مــادر  اســت  پــی  در  را  فرع هــا  مــر  اصل هــا 
نمی خســـبد هیــن خمــش کــن بــه اصــل راجــع شــو راجعـــون  دیـــدءه 

)ریایض 99(9 376 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 
چون شرر از سنگ بیرون می جهد اسرار عشق تخم راز عشق را در خاک کردن مشکل است
صدف را سینه چاک آرد به ساحل گوهر عاشق که را َزهره است راز عشق را در دل نگه دارد؟
عشــق از خــاک اهــل عشــق نظــر خیره می شــود آفتــاب  نشــود  پردگــی  ابــر  از 
ــءه اســرار، عاشــق را به هر بی پرده ای اظهار نتوان کرد راز خود ــود گنجین دل شــب ها ب

)اختصایص انساین خارج از کشور 99(9 377 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟ 
کــه تــو روزی نکشــیدی غــم تنهایــی را مکــن ای دوســت مالمت من ســودایی را
گردد؟ نمی اندیشد از زخم زبان هرکس که مجنون شد کی  بی زنهار  سیل  مقید  خاروخس  به 
نگردد سیل تا سنگین، سبک رفتار کی گردد؟ مــن دیوانه را ســنگ مالمت شــد پروبالی
افســر مالمــت را ســپر ســازیم بــر خویــش و  اســت  تــاج  را  عشــق  مالمــت 
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 لزوم سخن گفتن.3481
صورت: »خامش منشین، سخن همی گوی / افسرده مباش، خوش همی خند«

2( چند در پرده و سربسته سخن باید گفت / هله ای مستمعان نوبت گفتار آمد
 فکر و ذهنمان را برای تمرکز بر یار، خلوت نمودیم..3491

مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: سفارش به گوشه نشینی )پای در دامن کشیدن = گوشه نشینی(.
۱( در بیابانی که خارش تشنءه خون خوردن است / پای در دامن کشیدن، گل به دامن کردن است

۳( زینهار از کنج عزلت پای خود بیرون منه / کز بها افتاد یوسف تا برون آمد ز چاه
۴( گوشه گیری کشتی نوح است در بحر وجود / از کشاکش وارهان جسم نزار خویش را

 وارونگی ارزش ها: ضعیف شدن گرانمایگان و قدرت نمایی فرومایگان.3501
صورت: »دردناک است که در دام شغال افتد شیر / یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم«

۴( نرگس ز برهنگی سرافکنده به پیش / صد پیرهن حریر پوشیده پیاز
 کناره گیری از مردم..3511

صورت: »خواهی که ز دست دیو مردم برهی / مانند پری ز آدمیان پنهان باش«
2( روی پنهان کن که خار تهمت ابنای دهر / می درد از هم تو را گر دامن مریم شوی

مفهوم سایر گزینه ها: ۱( جذابیت رخ یار. / ۳( شیفته شدن در اثر دیدار با زیبارویی. / ۴( مقایسءه لب و دهان 
یار با آب حیات.

 سفارش به کم صحبت کردن..3521
مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: ستایش سکوت مطلق.

۱( از خموشی می توان صائب به معنی راه برد / مایءه غواص گوهر جو نفس دزدیدن است
2( غم ندارد راه در داراالمان خامشی / غنچءه تصویر فارغ از غم پژمردن است

۴( دهن به حرف مکن باز چون صدف صائب / در این زمانه که گوهرشناس نایاب است
 لزوم بهره مندی از حداقل ها..3531

صورت: »خدا را چه دیدی برادر من؟ از قدیم گفته  اند: کاچی به از هیچی! چه بسا همین پانزده تا مین برایمان 
کاری افتاد.«

۴( آب دریا را اگر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید
مفهوم سایر گزینه ها: ۱( لزوم پیشگیری. / 2( ارزشمندی چیزهای نایاب. / ۳( آبرومندی < زندگی

درس 6

3541.
B

Áj¼iïÂM j¼i pH » RoÃe   
A

Sw»j nHkÄj  

، از تو چون یاد کنم؟«
B

kÄIÃº jIÄ j¼i pH Ho¶  ،
A

kºp ¸¶ oM ÏIµ] ·A JITÎA صورت: »چون من در آن حضرت رسم و تاب

B
ÁHï½k¹§ÎH ·I¹M pH ¦±¨ yUoÃe pH

A
kÄj ¾¨ ·H» ۱( هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد / 

مفهوم سایر گزینه ها: 2 و ۴( فقط A: جمال یار / ۳( چون نمی توانی به دانش، خدا را ببینی، صفات او را دریاب.
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B

¯IM ´²Iø Á¼w ¾M S¨oe  و 
A

RIÄjI¶ ¥oU  

 گیر
A

½kºHoQ  را ز نشیمن 
B

pIM ½I{ ¸ÄH ب( دنیا مقام و مسکن جان غریب نیست / 

 / که جان پاک سزا نیست جز به عالم پاک
B

ÁHo¬¼±ø Á¼w  و 
A

¥Ii ¸ÄH ½jpIM ¥Ii ¾M د( 

مفهوم سایر ابیات: الف( انتقاد به دنیاگرایی. / ج( سفارش به جان فشانی.
 بی عشق، انسان، نیست و نابود محسوب می شود..3561

صورت: »آتش است این بانگ نای و نیست باد / هرکه این آتش ندارد، نیست باد«
۴( آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست / نابوده به که بودن او غیر عار نیست

مفهوم سایر گزینه ها: ۱( جاودانگی عشق و عاشق. / 2( لزوم عشق ورزی برای حضور نزد محبوب. / ۳( الزمءه 
عشق، تسلیم و ترک اختیار است.

3571..
B

¢{Iø R¼§w  و 
A

³od¶ j¼]» ³kø  

»
B

³°vØ ²H» kÄIM ½IU¼¨ ¸hw uQ  / 
A

³Ii _ÃÀ ¾ThQ  ÏIe kMIÃºnj صورت: »

B
·IÀj oM oT¿M o¿¶Ô  ،

A
®ÅIe SvÃº ·¼a Â¶od¶  / 

B
SwH oUïx¼i ·I¿¹Q  pHn ،

A
HkÃQ SvÃº ·¼a Â¶kµÀ  )۳

مفهوم سایر گزینه  ها: ۱( مدهوشی از عشق یار. / 2( کالمِ پرورده ارزشمند است. / ۴( ناتوانی عقل از ادراک 
آن دست نیافتنی.

 ناتوانی حواس مادی از درک معنویات..3581
صورت: »تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست«

۱( دیدءه این هفت رنگ جسم ها / درنیابد زین نقاب آن روح را
مفهوم سایر گزینه  ها: 2( عروج روح به عالم باال. / ۳( جسم همراه با روح، ارزشمند است. / ۴( جدایی جسم 

ممکن است ولی جدایی روح هرگز.

 برای درک اسرار عشق، گوش جان الزم است، نه گوش َسر..3591
صورت: »سّر من از نالءه من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست«

۳( گفت وگوی عشق را هر گوش نتواند شنید / نیست جز چاه ذقن، این راز را گر محرمی است
مفهوم سایر گزینه ها: ۱( بوی محبت در سخن ما پنهان است. / 2( از ترس حسود، سخن من در قلم می ماند./ 

۴( سخن راست مخفی نمی ماند.
 در راه عشق خطر است و خون عاشق در این راه، فراوان ریخته شده است..3601

صورت: »نی حدیث راه پرخون می کند / قصه های عشق مجنون می کند«
2( بر آستان محبت قدم منه خواجو / که هر که پای در این ره نهاد سر بنهاد

مفهوم سایر گزینه  ها: ۱( حملءه عشق قدرتمند. / ۳( نابودی بی عشق. / ۴( لزوم تحمل نامالیمات.
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 رهاکردن عقل در راه عشق..3611
الف( آزادی اگر خواهی از عقل گریزان باش / سرخیل مجانین شو، سرحلقءه طفالن باش

د( عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است / عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما
مفهوم سایر ابیات: ب( ترک نکردن می و مستی. / ج( هر ادعایی تا نزد داور حقیقی بررسی نشود، اعتبار ندارد.

 خودستایی.3621
.

B
^¼Q ÁjI¶ ·I¿] ¸ÄH ، نه 

A
¯IM ¥IQ ´²Iø ¾M ¢±÷U مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: 

B A
´ºITv±¬ ¸ÄH ùo¶ ¾º  ,´w»joÎ ùIM »nmU  /

B A
´¶Hj » ¾ºHj kÃÅ ¾º  ,´wk¤ ¸z±¬ ÁIµÀ  )۱

B
Â¹Ãz¹M ¾ºI«ÃM IM و ÁqÄo«M yÄ¼i pH Hoa  به وصل خود چه پیوندی / 

A
Âe»n ½jHp Â±ÅH ¼Uá  )۳

B
Â¹Ãz¹M ¾ºHoÄ» ¸ÄH nj ·I¶¼M ·¼a ¾¨ k{IM I\¨  / 

A
jjo¬ïÂ¶ xoÎ Â{oø ·Iw»»Iö oQ ·¼a Hn ¼U  )۴

 استقبال از جان فشانی در راه دوست..3631
مفهوم مشترک صورت و سه گزینءه دیگر: میل و شوق پایان ناپذیر عاشق

صورت: »هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد / هرکه بی روزی است، روزش دیر شد«
۱( جوی شهد است لعل سیرابش / تشنگی می فزاید از آبش

2( من از تو برنگردم که صاحب استسقا / نه ممکن است که هرگز رسد به سیرابی
۳( نی جان جهان ز عاشقان تنگ آید / نی عاشق از آن جان جهان سیر شود

 مفهوم مشترک دو بیت: بازگشت به اصل.3641
2( هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش

ما از آنجا و از اینجا نیستیم / ما ز بی جاییم و بی جا می رویم
/ و روح معنوی.  مادی  بیت دوم: جسم  گذر عمر دنیوی.  به  بی اعتنایی  اول:  بیت  گزینه  ها: ۱(  مفهوم سایر 

۳( بیت اول: ناتوانی حواس مادی از درک معنویات. بیت دوم: بدون اینکه سخنی بگویم از احوال من خبر داری. 
/ ۴( بیت اول: بی خبران، نمی توانند باخبران را درک کنند. بیت دوم: افسوس مردم برای عاشق

 کشش عشق، جنبش آفرین است..3651
گزینءه »۳« به طریق معکوس با بیت صورت سؤال قرابت دارد.

صورت: »آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد«
۳( در ملک زندگی دل بی شور عشق نیست / آری به دهر کس جرس بی صدا نساخت
مفهوم سایر گزینه  ها: ۱( زاری عاشق. / 2( کمال بخشی عشق. / ۴( پاک کنندگی عشق.

 بازگشت به اصل ارزشمند..3661
صورت: »ُکل شیٍء یرجُع الی اصله.«

الف( هر زمان عشق هما سایه مرا می گوید / که تو شاهین جهانی منشین بر مردار
پ( باز سپیدی نشین به ساعدی سلطان / صعوه نه ای کش حیات بسته به ارزن

مفهوم سایر ابیات: ب( پایبندی. / ت( جان فشانی در راه دوست. / ث( اشتیاق.
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3671.

ج( سیری ناپذیری عاشق: سوز عاشق کم نگردد از فرورفتن در آب / این شرر چون دیدءه ماهی بود روشن در آب
الف( دشواری های راه عشق: در محیط عشق باشد از سر پُر خون حباب / باشد این دریای خون آشام را گلگون حباب
د( پنهان نماندن راز عشق: داغ عشق از صفحءه سیمای عاشق ظاهر است / مهر چون ماند نهان در زیر دامان صبح را؟
ب( فاش نکردن اسرار عاشق: هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست / پرده ای از اشک بر رخسار می باید کشید

 سفارش به تواضع در محضر عشق..3681
مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: نگاه بی تبعیض عشق به انسان ها )بی تأثیربودن مقام و منزلت دنیوی(.

۱( شاه و گدا یکسان بود بر درگه سلطان عشق / صد پایه از طاق فلک باالتر است ایوان عشق
۳( کند تأثیر سوز عشق در شاه و گدا یکسان / که بید و عود را آتش به یک دندانه می سوزد

۴( عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را / سیل یکسان می کند پست و بلند راه را
 هر کسی شایستءه دانستن و شنیدن اسرار عشق نیست..3691

بیت »ب« به طریق »معکوس« ارتباط دارد.
الف( راز درون پرده ز رندان مست پرس / کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

ب( پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت / با طبیب نامحرم، حال درد پنهانی
ت( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق

مفهوم سایر ابیات: پ( برتری عشق بر عقل. / ث( آمیختگی عشق با سرشت.
 زندگی بی عشق، طعم خوشایندی ندارد..3701

مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: انسان بی عشق = ُمرده
2( هر که را عشق نباشد، نتوان زنده شمرد / وانکه جانش ز محبت اثری یافت، نمرد

۳( کسی کز عشق خالی شد فسرده ا ست / گرش صد جان بود بی عشق مرده  است
۴( از می عشق حبیب هر که دلش زنده نیست / مردءه صرفش شمار رو به مزارش بزار

 هشدار دربارءه تغییرات منفی )ناپایداری ها(..3711
مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: سفارش به دست گیری از گرفتاران.

2( شانه می آید به کار زلف در آشفتگی / آشنایان را در ایام پریشانی بپرس
۳( وقت بی برگی کرم با بینوایان خوش نماست / در خزان از بلبالن ای باغبان غافل مباش
۴( گره تا می توانی باز کن از کار محتاجان / چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا

 عشق = فناشدن در وجود معشوق.3721

مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: سختی کشیدءه عشق، محرم اسرار آن است.

2( حال دل سوختءه عشق کسی می داند / که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد

۳( حال ما راهروان آبله پا می داند / که نفس سوخته در ریگ روان افتاده ست

۴( غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس / نشناسی که جگرسوختگان در الم اند
گزینءه »۴« این مفهوم را به طریق »معکوس« بیان کرده  است. دردنکشیده عشق را نمی فهمد.

B A

A B

A B

A
1

B
1
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 کالم ارزشمند، گوینده را جاودان می نماید..3731
مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: کالم به شنونده نیازمند است.
۱( سخن را نیوشنده باید نخست / گهر بی خریدار ناید درست

2( مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد / غنچءه خاموش بلبل را به گفتار آورد
۳(  مثال طبع چو کان آمد و سخن گوهر / اگر طلب نکنندش بماند اندر کان

 خاک را شنوا می پندارد و تصور می کند آن خاک چشم و گوش دارد )مستمع در اینجا واژءه انحرافی است.(..3741
مفهوم مشترک صورت و سه گزینءه دیگر: سخن به شنونده ای مشتاق نیازمند است.

صورت: »مستمع چون تازه آید بی مالل / صد زبان گردد به گفتن گنگ و الل«
2( سخنوری نتوان بی سخن شنوکردن / سخن به گوش بود بیش از زبان محتاج

۳( مستمع چون تشنه و جوینده شد / واعظ ار مرده بود، گوینده شد
۴( عطار در دل و جان اسرار دارد از تو / چون مستمع نیابد پس چون کند روایت

 ُکلُّ َشْی ٍء یَرِجُع ِإلَي أْصلِِه..3751
صورت: »فرع ها را از رجوع اصل، بیدل چاره نیست / راه ها سربسته بود آخر به خود بازآمدیم«

۴( هین خمش کن به اصل راجع شو / دیدءه راجعون نمی خسبد
مفهوم سایر گزینه ها: ۱( لزوم آگاهی به اصل خود. / 2( اصالت اصل. / ۳( اصل به دنبال فرع خود است.

 محرمانه بودن رازهای عشق..3761
مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: عشق، پنهان کردنی نیست.

۱( تخم راز عشق را در خاک کردن مشکل است / چون شرر از سنگ بیرون می جهد اسرار عشق
2( که را َزهره است راز عشق را در دل نگه دارد؟ / صدف را سینه چاک آرد به ساحل گوهر عاشق

۳( از خاک اهل عشق نظر خیره می شود / از ابر پردگی نشود آفتاب عشق
 کسی که رنج تنهایی و جدایی را نچشیده باشد، نمی تواند عاشق را درک و نباید او را سرزنش کند..3771

مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: سعدی از سرزنش َخلق نترسد، هیهات! )عاشق، از سرزنش دیگران هراسی ندارد.(
2( نمی اندیشد از زخم زبان هر کس که مجنون شد / به خاروخس مقید سیل بی زنهار کی گردد؟

۳( من دیوانه را سنگ مالمت شد پر و بالی / نگردد سیل تا سنگین، سبک رفتار کی گردد؟
۴( مالمت را سپر سازیم بر خویش / مالمت عشق را تاج است و افسر

درس 7
 طلب توجه یار..3781

صورت: »ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران«
2( امروز که در دست توام مرحمتی کن / فردا که شوم خاک، چه سود اشک ندامت

مفهوم سایر گزینه ها: ۱( ناپایداری انسان. / ۳( با همت خود به سراغ سختی ها برو. / ۴( اندوه با سرشت ما آمیخته شده.
 عشق از آسایش به دور است..3791

مفهوم مشترک صورت و سه گزینءه دیگر: جاودانگی عشق.
صورت: »وین نغمءه محبت بعد از من و تو ماند / تا در زمانه باقی است آواز باد و باران«

۱( آن ها که نام آب بقا وضع کرده اند / گفتند نکته ای ز دوام و بقای عشق
2( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر / یادگاری که در این گنبد دّوار بماند

۴( عمر سعدی گر سر آید در حدیث عشق شاید / کاو نخواهد ماند بی شک وین بماند یادگاری


