
در اين گزينه سخني از ترك خود و رسيدن به خدا نيست. ۱.گزينه ۴
كرامت در گزينه هاي ديگر يك اصطالح عرفاني است؛ امور خارق العاده اي است كه به سبب عنايت خداوندي از صوفي ۲.گزينه ۲

كامل و واصل مي گردد همانند اخبار غيبي و اشراف بر ضماير. اما در گزينه ي ۲ كرامت يعني عطا كردن
در حديث مذكور و گزينه ي يك بنده نوازي خداوند و اينكه «انسان پناهي جز او ندارد» تأكيد شده است. ۳.گزينه ۱

شاعر گلها را به دعوت نامه الهي تشبيه كرده و خداوند را در انتظار پاسخ سپاس گزاري ۴.گزينه ۱
دو بيت مذكور بر ترك وجود مادي اشاره دارند كه در اين گزينه «۱»  اين امر به صورت «خود را بر در بگذار»  آمده ۵.گزينه ۳

است. و به هر صورت در دو بيت قدم اول براي رسيدن به خدا، بيرون آمدن از سرزمين وجوِد «خود»  گفته شده است.
هم در بيت سؤال و هم  گزينه ۴ موفقيّت ها را از خداوند مي داند نه به خواست انسان كه بيانگر نظريه ي جبر فلسفي ۶.گزينه ۴

است.
نبايد در بين سخن ديگران سخن گفت، مضمون مشترك عبارت سؤال و اين گزينه است. ۷.گزينه ۲

«زبانه زدِن آتش از آب» هنجار شكني است. ۸.گزينه ۲
همه ي پديده ها، همسان و ارزشمندند و زيبا، و اگر اختالفي باشد، در نام هاست نه در ذاِت اشيا. ۹.گزينه ۳

چون مفهوم كلي اصل آزمون اين است كه با وجود تهيدستي، مثل شاهان بخشندگي مي كرد، با گزينه ي دوم يكسان ۱۰.گزينه ۲
است چون مي گويد: از دست خشك سبو آب مي چكد، يعني با اين كه تهيدست است، بخشنده نيز هست.

«قدم بر سر وجود نهادن» كه كنايه است از ترك خود در راه رسيدن به خداوند، معادل است با«زخود بي نشان شدن»  و  ۱۱.گزينه ۱
«بي نشاني» » در اين بيت.

چون تقابل كامل بين عشق و عقل در مصراع دوم اين بيت مطرح شده است. اگر چه به جنبه هايي از اين تقابل در يك و ۱۲.گزينه ۴
سه نيز اشاره شده است.

در اين گزينه موضوع بيداد جهان آمده است اما در سه گزينه ي ديگر اين نكته مطرح شده است كه   «از ماست كه بر ۱۳.گزينه ۳
ماست» خودمان باعث دردسر و رنج خودمان مي شويم.

در ساير گزينه ها ناپايداري و گذرا بودن عمر و دولت مطرح شده است و اغتناِم فرصت اما در اين گزينه نتيجه ي ۱۴.گزينه ۱
ستمگري، كه نابودي ظالم است بيان شده است.

در اين سه بيت چنين آمده كه عنايِت تو ما را از هرخطري ايمن مي سازد. ۱۵.گزينه ۲
دقيقًا ديدِن زيبايي هاي معشوق با تمام وجود و با دقيق ترين شكل ممكن مطرح شده است. ۱۶.گزينه ۴

در بيت پايه گفته است: نه به دنيا سِر تعظيم فرو مي آورم و نه به عقبا {و} عشقي كه در وجوِد ماست شگفتي آفرين ۱۷.گزينه ۳
است: وارستگي و پشِت پا زدن به هر چه غير اوست ثمره ي عشِق راستيِن مرداِن مرد است. از بيت ۳ نيز كه مي گويد هر چه خوب و

بد در زندگاني است پشِت پا خورده ي همِت عارف است، همين مفهوم دريافته مي شود.
يعني به حرف مردم نيست، اگر كسي به درگاه خدا مقبول باشد خواست و سخن مردمان چيزي را عوض نمي كند. ۱۸.گزينه ۲

۱۹.گزينه ۱
در اين گزينه سخني از ارزش به ميان نيامده است. ۲۰.گزينه ۳

در اين گزينه تنها سخن از ناپايداري و كوتاهي عمر است اما در گزينه هاي ديگر از صبوري و اغتنام فرصت براي شادي ۲۱.گزينه ۳
و همانند آن سخن رفته است.

آن چه اندوهبار است، مايه ي شادي خواهد شد. ۲۲.گزينه ۲
بنگريد به توضيحات ك . ادبيات فارسي ۳ - سروده ي موالنا (سخن تازه) ۲۳.گزينه ۱

۲۴.گزينه ۲
در اين گزينه مي گويد  كه ُملك (كشور) با كفر مي پايد يعني باقي مي ماند يا اداره مي شود ولي با ظلم و ستمگري نمي ۲۵.گزينه ۱

پايد و اين ترجمه ي فارسي همان عبارت اصل پرسش است.
اين گزينه با بيت موجود در اصل پرسش نه تقابل دارد نه ترادف. در گزينه ي ۲ مي گويد كه اگر شخص كوچكي با ۲۶.گزينه ۲

شخص بزرگي ستيزه كند شكست سختي مي خورد و از پاي مي افتد. اّما سخن بر سر اين چيزها نيست. سخن بر سر پذيرفتن يا
نپذيرفتن پيشرفت افراد كوچك است.

زيرا در اين گزينه از نابود شدن شاهان و زير خاك رفتن آنان سخن به ميان نيامده، تنها شكوه پرويز بيان شده است. ۲۷.گزينه ۳



زيرا در اين گزينه از نابود شدن شاهان و زير خاك رفتن آنان سخن به ميان نيامده، تنها شكوه پرويز بيان شده است. ۲۷.گزينه ۳



صفحه ۲

در ساير گزينه ها مي گويد كه از ماست كه برماست ليك در اين گزينه مي گويد كه من نيك خواه توام و تو بدخواه من ۲۸.گزينه ۲
و ....

دراين گزينه «صبا» به عنوان نماد پيام رساني، پيام نمي برد بلكه گوينده، خود، همراه با باد صبا تا كوي دوست مي رود. ۲۹.گزينه ۴
در اين گزينه مي گويد كه غيبت نكن ليك در ساير گزينه ها گفته است كه كم سخن بگو و سكوت كن. ۳۰.گزينه ۱

در اين گزينه نيز گفته است كه اگر با كس ديگري نظر بپيوندم يعني به نگاه كردن به معشوق ديگري بپردازم، ستم ۳۱.گزينه ۱
كردن بر من كار درستي است. در اصل پرسش نيز مي گويد اگر در (روزگار هجران) زماني، آسوده خاطر و خوشحال بوده باشم، وفاي

تو را نمي خواهم از وفاي تو بيزارم.
در اين گزينه همانند اصل پرسش ارزش بخشي عشق بيان شده است. بازگرداني بيت چنين است: روزي كه عكس روي ۳۲.گزينه ۴

تو بر چهره زرد من بيفتد، اگر غالم سياهي باشم همانند ماهي ، رومي رخ (زيبا) مي شوم.
۳۳.گزينه ۱
۳۴.گزينه ۲

ساير گزينه ها سفارش به قناعت ۳۵.گزينه ۱
اجتمائي /الغا / بينديش / صالح ۳۶.گزينه ۲

۳۷.گزينه ۳
در گزينه هاي ديگر،ديدار و روي گردانِي ُمدام در سخن آمده است. ۳۸.گزينه ۲

۳۹.گزينه ۲
سه محور مفهومي مهم در اين بيت به گزينش آن برتري مي بخشد: ۱- توانايي و كارسازي ۲-ياري خواهي ۳-گشايش كار پيش از آن

كه دير شود( درياب).با شيوه ي رد گزينه و هم سو سازي مي توان به همين گزينه رسيد.
بيت هاي گزينه هاي ۱ و ۳ و ۴ تقريبًا همسان هستند اّما در گزينه ي ۲، حالت مقايسه صورت نگرفته است. ۴۰.گزينه ۲

در ابيات ديگر، كشتن نَْفس، بيش از مرگ جسماني و طبيعي توصيه شده است اّما در بيت چهارم فقط اين نكته آمده ۴۱.گزينه ۴
است كه زندگي در شماتت دشمن، بي ارزش است.

در بيت اّول، قدرت و عمل عقل مطرح شده است اّما در ساير ابيات ناتواني عقل در برابر عشق، خاطر نشان شده است. ۴۲.گزينه ۱
در سه گزينه ي ديگر همانند كالم حسين حلّاج، اشاره شده است كه در زندگي غير ماّدي نيازي به ارزش ها و ابزارهاي ۴۳.گزينه ۴

ماّدي نيست.
سر اندر پاي دوست افكندن: فدا شدن در راه عشق و معشوق ۴۴.گزينه ۴

در هر دو، اين نكته آمده است كه خودنمايي و شهرت موجب دردسر انسان مي شود. ۴۵.گزينه ۱
درديگر گزينه ها، شكوِه آرزوهاي هر دو جهان، بي ارزش دانسته شده است. ۴۶.گزينه ۳

در هر دو اشاره شده است كه آه و درد دروني من در سخنانم تجلّي يافته است(=ظاهر و سخنم، از باطنم سرچشمه ۴۷.گزينه ۴
گرفته است.)

«از خود برون شدن» و «از خود قدم برون زدن» دقيقا" همان «خويشتن را از خود خالي كردن» است. ۴۸.گزينه ۴
آن كه بسيار سخن مي گويد، گوشش از حرف پر است (بنابراين چون ناشنوايان سخن ديگران را نمي شنوند). ۴۹.گزينه ۴

بيت اول اين گزينه، گستردگي عشق را بيان كرده و ناتواني عقل در رفتن و رسيدن به معشوق : ليك بيِت ديگر، ۵۰.گزينه ۱
ارزشمند بودن عشق را گفته و غرق شدن عاشق را.

مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ي ۴: هر كسي، محرم راز عشق نيست. ۵۱.گزينه ۴
بررسي مفهوم ديگر گزينه ها:

گزينه ي ۱:شكوه از بي وفايي معشوق
گزينه ي۲: اّدعاي عاشقي بسيار آسان است و دليل بر عشق حقيقي نيست.

گزينه ي۳: بالكشي عاشق؛ رنج عشق براي عاشق لّذت بخش است.
در ساير ابيات، اين نكته آمده است كه افراد سطحي و خام، سوز دل عارفان و انديشمندان را در نمي يابند. ۵۲.گزينه ۳

در سه بيت ديگر، به اين مطلب اشاره شده است كه راز عشق، پنهان شدني نيست ۵۳.گزينه ۱
تنها در اين گزينه، اتصال به منبع اليزال و ثمرات آن در سخن آمده است. ۵۴.گزينه ۴

در بيت پايه سه محور مفهومي به سادگي دريافت مي شود: ۵۵.گزينه ۱
- ناپايداري و عدم جاودانگي - ارزِش زندگاني (  خوش است عمر)           

صفحه ۳

→

۱→۲



صفحه ۳

، نيز ناپايداري(  اي شرر، فرصت ما باري بيش نيست ) و بهره - بهره گيري و به زباني: اغتنام فرصت در زندگاني. در گزينه ي 
گيري از اين زندگاني براي نيكي رساني، به سادگي ديده مي شود و نيز خوش بودن عمر و ارزش زندگي به صورت تلويحي دريافته مي

شود.
چون مي گويد: هر كس متناسب با شخصيّت و آفرينش خود كار مي كند: هر كسي را سيرتي بنهاده ام. ۵۶.گزينه ۲

زيرا تنها در اين بيت گفتار را نكوهيده و به كردار ، سفارش نموده. ۵۷.گزينه ۲
«هر روز به طبعي ديگر بودن» ، عدِم ثُبات رأي را مي رساند. ۵۸.گزينه ۴

اين گزينه، از اندوِه عاشقي سخن ميگويد؛ ليك در گزينه هاي ديگر از سرنوشت نوشته شده ي آدمي سخن رفته است. ۵۹.گزينه ۴
زيرا تنها دراين گزينه، سخن از سرسپردگِي «بنده»  است. ۶۰.گزينه ۱

۶۱.گزينه ۳
در گزينه هاي ديگر گفته است كه يك پديده ي باارزش بهتر از صدها پديده ي كم ارزش تر است. ليك در«۴» به نظر ۶۲.گزينه ۳

مي رسد كه وارونه ي آن را مي گويد.
در اين گزينه به تأخير صبح اشاره دارد. ۶۳.گزينه ۳

اين گزينه بر خالف سه گزينه ي ديگر به سر آمدن روزگار شوم و فرا رسيدن ايام خوش اشاره دارد. ۶۴.گزينه ۴
۶۵.گزينه ۲
۶۶.گزينه ۱

راز هستي هرگز گشوده نشده است. ۶۷.گزينه ۲
۶۸.گزينه ۱

گزينه ي ۴ ناقض مفهوم عبارت است. ۶۹.گزينه ۴
۷۰.گزينه ۴
۷۱.گزينه ۲
۷۲.گزينه ۴
۷۳.گزينه ۴
۷۴.گزينه ۲
۷۵.گزينه ۱
۷۶.گزينه ۴
۷۷.گزينه ۴
۷۸.گزينه ۳

در اين گزينه كمك خواستن از ديگران نكوهش شده اما در گزينه هاي ديگر به نوعي ناپايدار بودن دنيا و بد عهدي ۷۹.گزينه ۲
روزگار بيان شده.

بيت صورت سوال مي گويد:  «خداوند در تمام هستي آشكار و در تجلي است و نيازي به جستجو ندارد.» و بيت گزينه ي  ۸۰.گزينه ۲
«۲» نيز مي گويد:  «براي ديداز او به گرد جهان مگرد كه او مانند آينه رو به روي تو است » (به تو نزديك است).

متن صورت سؤال به  «تعاون و همكاري و اتحاد»  اشاره مي كند كه اين مفاهيم در گزينه هاي  «۱» ،  «۳»  و «۴» نيز ۸۱.گزينه ۲
مشهود است، اما بيت گزينه ي  «۲»  مي گويد:  «هنگامي كه باد نيز به بارگاه تو راه نمي يابد كي فرصتي براي عرض سالم من پيش

خواهد آمد؟» 
تشريح گزينه هاي ديگر:

گزينه ي  «۱» :  «اتحاد مورچگان موجب نابودي شير خشمگين مي گردد.»  / گزينه ي  «۲» :  «دو دوست يك دل و متحد از طعنه و زخم
دشمن ذره اي نمي ترسند.»  / گزينه ي  «۴» :  «با اتحاد و هم دلي مي توان جهان را تسخير كرد.» 

اين بيت با توجه به عبارت  «اي فرزند، حاللت نكنم مگر مطربي و مسخرگي پيشه سازي»  صفحه ي ۱۱۲ ادبيات فارسي ۸۲.گزينه ۲
۲ ارائه شده است و مفهوم آن چنين است كه براي گرفتن داِد خود از ديگران بايد مطربي و مسخرگي پيشه كني و كارهاي جّدي و

عادي را كنار بگذاري. در بيت گزينه ي  «۲»  نيز مفهوم مشابه اين بيت وجود دارد.
تشريح گزينه هاي ديگر:

گزينه ي  «۱» : روزگار ستم انديش، عاقبت داِدخود را از انسان مي ستاند.
گزينه ي  «۳» : اي ساقي شراب بده و اي نوازنده، تو هم آهنگ بنواز تا امروز شادي و نشاط كنم.

گزينه ي  «۴» : برو صبور و بردبار باش و از عيب و عار آن نترس و به ستم روزگار راضي باش و از آزار آن هراسي نداشته باش.

۳۱→



گزينه ي  «۴» : برو صبور و بردبار باش و از عيب و عار آن نترس و به ستم روزگار راضي باش و از آزار آن هراسي نداشته باش.
صفحه ۴

در گزينه هاي  «۱» ،  «۲»  و  «۴»  به بزرگي و عظمت مقام انسان اشاره شده است كه با عشق حقيقي مي تواند تا بارگاه ۸۳.گزينه ۳
معبود حقيقي راه يابد كه ّحتي فرشتگان مقّرب الهي نيز اجازه ي راهيابي به آنجا را ندارند. اما در گزينه ي  «۳»  به پرستش خداوند

اشاره شده است.
ضرب المثل  «از ماست كه بر ماست»  به اين مفهوم اشاره دارد كه ريشه هاي شكست آدمي در انديشه و كردار خود ۸۴.گزينه ۱

اوست و فرجام بِد هر فرد، نتيجه ي اعمال خودش مي باشد كه همين مفهوم در گزينه هاي «۲» ، «۳»  و «۴»  نيز مشهود است، اما گزينه
ي  «۱»  مي گويد كه انسان هاي كامل از عيب و كاستي خود، بيش تر از هنرشان بهره مي برند، همچنان كه طاووس از پاي خودش،

بيشتر از بال هاي زيبايش بهره مي برد.
عبارت صورت سؤال به عّزت نفس و مناعت طبع قاضي بست اشاره دارد كه با وجود نيازمندي، هديه و بخشش سلطان ۸۵.گزينه ۴
مسعود را از بونصر مشكان مي گيرد و دوباره آن را باز مي گرداند و مي گويد كه من به اين زرها نيازي ندارم و از حساب روز قيامت

مي ترسم. در گزينه هاي  « ۱» ،  «۲»  و  «۳»  نيز به مناعت طبع تأكيد شده است.
گزينه ي  «۱»: عنقا (سيمرغ) اگرچه از شدت بينوايي و فقر بميرد محال است كه شكاِر پرندگان كوچكي مانند گنجشك را از آن ها

بگيرد.
گزينه ي  «۲» : نهنگي كه در عميق ترين جاي دريا مكان دارد، هرگز از آِب جوي نمي آشامد.

گزينه ي  «۳» : عقابي كه در اوج آسمان پرواز مي كند، هرگز به صيد پرنده هاي كوچك توّجه نمي كند.
اما در گزينه ي  «۴» : مي گويد كه همراه شدن با كساني كه توانايي و قدرت بيشتري دارند، نشانه ي ناداني انسان است و موجب زيان او

مي شود.
مفهوم بيت اول گزينه ي  «۳» آن است كه جنگ و ناپسندي ها از ميان رفته اند و به جاي آن ها، زيبايي ها و خوبي ها ۸۶.گزينه ۳

آشكار شده اند، در حالي كه در بيت دوم مفهوم متضاد آن بيان شده و به از ميان رفتن راستي ها و هنرها و آشكار شدن خرافات و
خفقان اشاره شده است.

تشريح گزينه هاي ديگر:
گزينه ي  «۱» : مفهوم مشترك دو بيت : حقيقت را هر كسي درك نمي كند؛ تنها، عاشق (بيهوش) محرم است.

گزينه ي  «۲» :مفهوم مشترك هر دو بيت: به خاموشي و سكوت تأكيد دارند.
گزينه ي  «۴» : مفهوم مشترك هر دو بيت: هر چه از دوست رسد، نيكوست.

اشاره به قلب پاكيزه و روان روش پيامبر دارد كه وحي الهي در او تجلي كرد ۸۷.گزينه ۳
عشق چون آتش است هرگز پنهان نمي ماند ،رنگ رخسار خبر مي دهد از سّر درون ۸۸.گزينه ۲

ساير گزينه ها فدا كردن جان در راه محبوب ۸۹.گزينه ۲
۹۰.گزينه ۱
۹۱.گزينه ۳

در  ساير  گزينه ها به فدا كردن جان در زير پاي معشوق اشاره شده. ۹۲.گزينه ۱
: رنج عاشقي و بي تفاوتي معشوق  مفهوم گزينه ي  ۹۳.گزينه ۴

مفهوم مشترك بيت سوال و ساير گزينه ها: بي اعتباري جايگاه هاي ناطري
: اهل بصيرت دچار بال و حسرت اند. مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ي  ۹۴.گزينه ۱

بررسي موارد در ساير گزينه ها:
: بي اعتباري عناوين و القاب  گزينه ي 

: دعوت به بصيرت گزينه ي 
: هركسي لياقت اهل بصيرت شدن را ندارد. گزينه ي 

: «آن» و «نوعي زيبايي غير قابل شرح» در وجود معشوق نهفته است. مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ي  ۹۵.گزينه ۱
بررسي موارد در ساير گزينه ها:

: اغراق در زيبايي معشوق  گزينه ي 
: دشواري تحمل بار امانت عشق خداوند. گزينه ي 

: وصف بر چهره نيامدن موي معشوق گزينه ي 
در بيت سوال و بيت اين گزينه، بر اين موضوع تأكيد شده كه اگر عاشق نتواند به وصال معشوق برسد، همين كه بتواند ۹۶.گزينه ۲

از دور وي را ببيند برايش كافي است.

در گزينه ي  اشاره دارد به بي مهري يار و عدم كشش محبوب در حالي كه در گزينه هاي ديگر حجاب را از عاشق مي  ۹۷.گزينه ۱

۴

۱

۲
۳
۴

۱

۲
۳
۴



در گزينه ي  اشاره دارد به بي مهري يار و عدم كشش محبوب در حالي كه در گزينه هاي ديگر حجاب را از عاشق مي  ۹۷.گزينه ۱
داند.

۱



صفحه ۵

گزينه ي  و بيت سؤال اشاره دارد به اينكه در مقام صبر و شكيبايي در برابر جور و ستم يار ارزش و مقام متعالي مي  ۹۸.گزينه ۲
يابي / مژده دولت - لعل شدن

به اين ابيات سوري در گزينه ي  اشاره دارد كه: علت اسارت و گرفتاري طوطي در قفس، آوازخواني اوست كه اگر ۹۹.گزينه ۴
سكوت كند اين سكوت سبب رهايي او خواهد شد.

از آن مرد دانا دهان دوخته است / كه بيند كه شمع از زبان سوخته است.
زبان دركش اي مرد بسيار دان / كه فردا قلم نيست بر بي زبان

سهراب سپهري در اين بند اعتقاد دارد كه همه جهان هستي در حال تسبيح و عبادتند و اين مضمون در گزينه ي  ۱۰۰.گزينه ۱
بيان نشده است.

من تسبيح گوي و من خاموش

۲

۴

۱


