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14 بخش اّول: چه طور شعر را ردست بخوانیم و بفهمیم؟ 
14 الف. درست خواندن شعر  
14 مرّتب کردن بیت  
15 ارتباط دستوری میان دو مصراع  
16 سر هم خوانی، جدا خوانی و کسرۀ اضافه  
16 حذف  
17 جابه جایی ضمیر مّتصل و نقش آن  
17 جابه جایی در ترکیب  
18 »نه« به عنوان پیشوند نفی فعل  
19 رعایت وزن برای درست خوانی شعر  
19 ب. مفهوم شعر، نحوۀ استخراج و کاربرد آن  
19 تفاوت میان معنی و مفهوم  
21 مفاهیم موجود در شعر  

24 بخش دوم:ربرسی الگواهی رایج قرابت معنایی کنکور 
27 بخش سوم:واژه اهی مؤرث رد قرابت معنایی از نظر کارربد و مفهوم  
27 الف. درست بخوانیم  
35 ب. درست معنی کنیم  

افرسی دوازدهم
50 ستایش: ملکا، ذکر تو گویم 
51 پرسش های چهارگزینه ای  
53 درس یکم: شکرِ نعمت.گمان 
56 پرسش های چهارگزینه ای  
61 درس دوم: مست و هُشیار. در مکتب حقایق  
65 پرسش های چهارگزینه ای  
71 درس سوم: آزادی. دفتر زمانه. خاکریز  
72 پرسش های چهارگزینه ای  
75 درس پنجم: دماوندیه. جاسوسی که االغ بود! 
76 پرسش های چهارگزینه ای  

79 درس ششم: نی نامه. آفتاِب جمال حق  
83 پرسش های چهارگزینه ای  
ص�بح عش�ق.  عش�ق.س�ودای  حق�یق�ت  در  هفتم:   درس 
89 س�تاره باران 

93 پرسش های چهارگزینه ای  
98 درس هشتم: از پاریز تا پاریس. سه َمرکب زندگی  
99 پرسش های چهارگزینه ای  
103 درس نهم: کویر. بوی جوی مولیان  
104 پرسش های چهارگزینه ای  
109 درس دهم: فصل شکوفایی. تیرانا! 
110 پرسش های چهارگزینه ای  
113 درس یازدهم: آن شب عزیز. شکوه چشمان تو  
113 پرسش های چهارگزینه ای  
درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش. به جوانمردی کوش  115
117 پرسش های چهارگزینه ای  
121 درس سیزدهم: خواِن هشتم. ای میهن!  
122 پرسش های چهارگزینه ای  
124 درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ.کالن تر و اولی تر! 
131 پرسش های چهارگزینه ای  
137 درس شانزدهم: کباب غاز. ارمیا 
138 پرسش های چهارگزینه ای  
142 درس هفدهم: خندۀ تو. مسافر 
143 پرسش های چهارگزینه ای  
145 درس هجدهم: عشق جاودانی. آخرین درس 
146 پرسش های چهارگزینه ای  
148 نیایش: لطف تو 
149 پرسش های چهارگزینه ای  

افرسی یازدهم
151 ستایش: لطف خدا 
152 پرسش های چهارگزینه ای  
154 درس یکم: نیکی. هّمت 
157 پرسش های چهارگزینه ای  
161 درس دوم: قاضی بُست. زاغ و کبک 
163 پرسش های چهارگزینه ای  
166 درس سوم: در امواج سند. چو سرو باش 
168 پرسش های چهارگزینه ای  
170 درس پنجم: آغازگری تنها. تا غزل بعد ... 
171 پرسش های چهارگزینه ای  
173 درس ششم: پروردۀ عشق. مردان واقعی 
175 پرسش های چهارگزینه ای  
179 درس هفتم: باران محّبت. آفتاب ُحسن 
183 پرسش های چهارگزینه ای  
189 درس هشتم: در کوی عاشقان. چنان باش ... 
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191 پرسش های چهارگزینه ای  
195 درس نهم: ذوق لطیف. میثاق دوستی 
196 پرسش های چهارگزینه ای  
200 درس دهم: بانگ جََرس. به یاد 22 بهمن  
200 پرسش های چهارگزینه ای  
202 درس یازدهم: یاران عاشق. صبح بی تو 
203 پرسش های چهارگزینه ای  
206 درس دوازدهم: کاوۀ دادخواه. کاردانی 
207 پرسش های چهارگزینه ای  
211 درس چهاردهم: حملءه حیدری. وطن 
211 پرسش های چهارگزینه ای  
215 درس پانزدهم: کبوتر طوق دار. مهماِن ناخوانده 
217 پرسش های چهارگزینه ای  
220 درس شانزدهم: قّصءه عینکم. دیدار  
222 پرسش های چهارگزینه ای  
224 درس هفدهم: خاموشی دریا. تجّسم عشق 
225 پرسش های چهارگزینه ای  
227 درس هجدهم: خوان عدل. آذرباد 
230 پرسش های چهارگزینه ای  
232 نیایش: الهی 
232 پرسش های چهارگزینه ای  

افرسی دهم 
234 ستایش: به نام کردگار 
235 پرسش های چهارگزینه ای  
237 درس یکم: چشمه. پیرایءه ِخرد 
239 پرسش های چهارگزینه ای  
243 درس دوم: از آموختن، ننگ مدار. دیوار 
245 پرسش های چهارگزینه ای  
248 درس سوم: پاسداری از حقیقت. دیوار عدل 
249 پرسش های چهارگزینه ای  
251 درس پنجم: بیداد ظالمان. همای رحمت  
253 پرسش های چهارگزینه ای  
258 درس ششم: مهر و وفا. ُحّقءه راز 
261 پرسش های چهارگزینه ای  
265 درس هفتم: جمال و کمال. بوی گل و ریحان ها 
267 پرسش های چهارگزینه ای  
274 درس هشتم: سفر به بصره. شبی در کاروان 
275 پرسش های چهارگزینه ای  
277 درس نهم: کالس نّقاشی. پیرمرد چشم ما بود  
278 پرسش های چهارگزینه ای  

280 درس دهم: دریادالن صف شکن. یک گام، فراتر  
281 پرسش های چهارگزینه ای  
284 درس یازدهم: خاک آزادگان. شیر زنان ایران  
284 پرسش های چهارگزینه ای  
287 درس دوازدهم: رستم و اشکبوس. عامل و رعّیت  
288 پرسش های چهارگزینه ای  
291 درس سیزدهم: گُردآفرید. دلیران و مردان ایران زمین 
293 پرسش های چهارگزینه ای  
296 درس چهاردهم: طوطی و بّقال. ای رفیق! 
298 پرسش های چهارگزینه ای  
301 درس شانزدهم: خسرو. طّراران  
304 پرسش های چهارگزینه ای  
309 درس هفدهم: سپیده دم. مزار شاعر 
309 پرسش های چهارگزینه ای  
310 درس هجدهم: عظمِت نگاه. سه پرسش 
315 پرسش های چهارگزینه ای  
318 نیایش: الهی 
319 پرسش های چهارگزینه ای  

321 آزمون های جامع )آزمون اّول تا چهلم( 

384 پاسخ نامءه تست های درس به درس 
538 پاسخ نامءه آزمون های جامع  

588 آیات، احادیث و عبارت های عربی کتاب درسی 
معنایی  قرابت  در  رایج  نمادهای  و  ادبی  سّنت های 
592 کنکور 
592 نماد 
592 سّنت های ادبی  
و  رایج  باورهای  و  ادبی  سّنت های  نمادها،  فهرست 
593 پرکاربرد در شعر فارسی   

601 ءپاسخ انمه کلیدی  
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خیلی وقت ها شعرها را می خوانیم؛ اّما بعد می فهمیم نتوانسته ایم درست بخوانیمشان یا معنی و مفهومشان 
را بفهمیم. اصوالً بهترین کار برای این که شعر را درست بخوانیم این است که شعر زیاد بخوانیم. بعضی 
آدم ها طبع لطیف و شاعرانه ای دارند؛ شعر زیاد می خوانند، آهنگ زیاد گوش می دهند و گوششان به باال 

و پایین اشعار و کلمات حساس تر است و در خواندن شعر، کم تر اشتباه می کنند.
بعضی ها هم اهل شعر و ادبّیات نیستند و به همین خاطر باید بیشتر تمرین کنند تا شعرها را درست تر 

بخوانند!
با هم برویم و خیلی مختصر و مفید و سریع چندتا از تکنیک های کمکی برای درست شعرخواندن را 
ببینیم؛ ما آگاهانه در بیان تکنیک ها از آوردن مثال های خیلی ساده پرهیز کرده ایم تا برای حرف های 

جدی و حسابی جا داشته باشیم!

ب کردن بیت 
ّ
 مرت

هر چیزی وزنی دارد؛ شعر هم »وزن« دارد؛ مثالً بیت 
ی�ادگاری م�ن  از  خاط�ر  ق�رار  ب�رده  او  من هم از آن زلف دارم یادگاری بی قراری« )شهریار(»زل�ف 

را اگر بخواهیم در ترازوی ادبیات فارسی وزنش بکنیم، می گوییم هم وزن 
َدم َدَدم  َدم  َدم،  َدَدم  َدم  َدم،  َدَدم  َدم  َدم،  َدَدم  َدمَدم  َدَدم  َدم  َدم،  َدَدم  َدم  َدم،  َدَدم  َدم  َدم،  َدَدم  َدم 

یا 
تَن تََتن  تَن  تَن،  تََتن  تَن  تَن،  تََتن  تَن  تن،  تََتن  تَنتَن  تََتن  تَن  تَن،  تََتن  تَن  تَن،  تََتن  تَن  تَن،  تََتن  تَن 

 است. 
شاید »َدم َدَدم َدم« یا »تَن تََتن تَن« برایتان کمی عجیب و غریب به نظر بیاید. حق هم دارید. راستش 
شاعران و ادیبان با هم قرار گذاشته اند که در علم »عروض« که به بررسی وزن شعر می پردازد از »ف«، »ع« 

و »ل« استفاده کنند. این طوری، وزن بیت باال می شود:
ف��اِع��التُ��ن ف��اِع��التُ��ن ف��اِع��التُ��ن ف��اِع��التُ��نف��اِع��التَ��ن ف��اِع��التُ��ن ف��اِع��التُ��ن ف��اِع��التُ��ن

این ها را گفتیم تا ربطش با مرتب کردن شعر را بگوییم. شاعر برای رعایت وزن شعر � که اصل جدایی ناپذیر 
شعرِ سّنتی فارسی است � بیشتر وقت ها مجبور است کلمات را در داخل بیت، پس و پیش بکند؛ یعنی 
نظم جمالت را به هم بریزد. این کار باعث می شود خواندن و فهمیدن شعر گاهی اوقات سخت شود. 
اّولین کار ما در هرگونه بررسی ادبی شعر اعّم از دستوری، مفهومی )و حّتی آرایه ای(، مرتب کردن بیت است؛ 
یعنی مثالً در هر کدام از جمله ها، »نهاد« را بیاوریم اّول جمله، فعل را ببریم آخر جمله، مفعول و متّمم و 
مسند )و معموالً قید( را بین این دوتا بیاوریم. ضمیرهای پیوسته )َ� م، َ� ت، َ� ش، �ِ مان، �ِ تان، �ِ شان( 

را سر جای خودشان بنشانیم و همین طور تا آخر. مثالً بیایید بیتی را که در باال خواندیم مرتب کنیم:
مصرع اّول چه می خواهد بگوید؟ می گوید: زلف آن معشوق، به عنوان یادگاری )یعنی برای خودش( قرار 
خاطر من را برده است! مصرع دوم چه می گوید؟ می گوید: در جواب به حرکتی که معشوق کرده است، من 
هم از زلف پریشان او، بی قراری را به یادگار برده ام و نگه داشته ام! حاال این طوری انگار شعر را برگرداندیم 
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به زبان ساده و کلمات را پس و پیش کردیم و معنا هم برایمان روشن شد. اگر فقط می خواستیم جمالت 
را مرتب کنیم؛ این طوری می شد:

زلِف او، قراِر خاطر ]را[1 از من یادگاری بُرده/ من هم از آن زلف، بی قراری ]را[ یادگاری دارم.
حاال برویم سراغ یک بیت سخت تر !

ده��د ارزان  خ���رد  ارزان  او  ک��ه  )م��والن��ا(ه��ر  دهد  نان  قرصی  به  طفلی  گوهری 
َدهَد  ارزان  را[  ]آن  )بَخَرد(،  َخَرد  ارزان  را[  ]چیزی  او  که  هر  است:  معلوم  حرفش  اّول  مصراع  خوب؛ 
این مصراع چه می گوید؟ سعی کنید  به نظر شما  این سادگی ها نیست.  به  اّما مصراع دوم،  )می دهد(؛ 
چندتا جابه جایی انجام بدهید، ببینید چه می شود! مصراع دوم می خواهد بگوید: طفلی، گوهری ]را[ به 
)= به ازاِی( قرصی نان می دهد! با جابه جاکردن »طفل« و »گوهر« می توانستید گره از این کار بگشایید. 

جابه جایی یک کلمه، اّما یک جابه جایی خیلی مهم و اساسی!
»طفل« نهاد است و باید بیاید اّول جمله. دقت کنید که در حالت درهم و برهم، پیداکردن نقش ها هم 
برای مرّتب کردنشان سخت است. راستش نمی شود از راه میان بُر فهمید این جا »طفل« نهاد است. باید یک 
مقدار تمرین کنید و به اصطالح با ابیات کلنجار بروید و بازی کنید؛ کم کم بیت را که می خوانید، خودش 

در ذهنتان مرّتب می شود. 

 ارتباط دستوری میان دو مصراع 

بعضی وقت ها یک سری از اجزای یک جمله در مصراع اّول جا نمی شوند و شاعر مجبور می شود آن ها را 
به مصراع دوم ببرد؛ این، یکی از موارد مهّمی است که در مرّتب کردن بیت باید حواستان به آن باشد.

 
مدهوش ع��ارف  ده��ان  در  زب��ان  نه  )س��ع��دی(خ��ود  اعضا  بر  موی  که  می کند  ثنا  و  حمد 

مرّتب شدءه بیت این می شود که: فقط زبان در دهان عارف مدهوش حمد و ثنا نمی کند، که )= بلکه( ]هر[ 
موی بر اعضا ]حمد و ثنا می کند[.

بیت باال دو جمله دارد که اّوالً مفعول و فعِل جملءه اّول )حمد و ثنا می کند( به مصراع دوم منتقل شده، 
ثانیاً مفعول و فعِل جملءه دوم به قرینءه لفظی حذف شده است:

می بینید که ضمناً »نه« از مصراع اّول، به مصراع دوم منتقل شده و فعل را منفی کرده است: نه ... حمد 
و ثنا می کند  حمد و ثنا نمی کند. 

)ف����ردویس(ش��م��اری��ت ب���ا م���ن ب��ب��ای��د گ��رف��ت شگفت  ان��در  ماند  جهان  تا  ب��دان 
پیوند  با  که  ساده  دو جملءه  از  مرّکب  این جملءه  که  هستیم  روبه رو  مرّکب  یک جملءه  با  بیت،  این  در 

وابسته ساِز »تا« به هم وصل شده اند، تشکیل شده است. 
تا)= به من حساب پس بدهی(تو به )= به واسطۀ( آن ]اعمال ظالمانه ات[ باید با من شمار بگیری

پیوند وابسته سازجملءه اّول
جهان اندر شگفت بماند .

جملءه دوم

1. کلماتی را که ما به جمله اضافه می کنیم در داخل کروشه یا قاّلب می آوریم. 
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گاهی هم برای پاسخ دادن به یک تست نیاز است تا مفهوم کّلی یک حکایت یا داستان را بدانیم: 

)زبان 98(  مفهوم کدام بیت، بیانگر نتیجءه حکایت »کبوتر طوق دار« از کلیله و دمنه است؟   
ب��ن��ی��اد ن��ب��اش��د  چ���و  را  ن����داد1( دوس����ت����ی  دس�����ت  از  ب����ای����دم  را  ح�����زم 
دوس��ت ب��ه  ج��ز  ای��م��ن��ی  م���دار  دش��م��ن  ک���ه ب���ر دش��م��ن��ت چ��ی��رگ��ی ه���م ب��دوس��ت2( ز 
کنند ی���اد  م���ن  ز  ک���ه  ب���ه  اس��ت3( دوس����ت����ان  غ��م��گ��ی��ن  دل����ی  دوس�����ت  ب���ی   دل 
دلم م��رغ  گرفت  الفت  ت��و  دام  ب��ه  دوس��ت4( چ��ن��ان  ای  آش��ی��ان  عهد  می نکند  ی��اد  ک��ه 

 گزینءه »2«  مفهوم کّلی داستان »کبوتر طوق دار« همدلی و اتّحاد است. این مفهوم در هیچ گزینه ای دیده 
نمی شود! از دیگر مفاهیم مهّم مطرح شده در این داستان، ارزش دوستی خالص و صادقانه و فواید آن است که 
این مفهوم در گزینءه )2( وجود دارد. در گزینءه )2( شاعر می گوید: با وجود دوستان، می توان از دشمنان در امان 

ماند و بر آنان چیره شد. 

گزینءه )1(: اگر پایءه دوستی ضعیف است، باید احتیاط و دوراندیشی را به کار ببندم. 
گزینءه )3(: دل بی دوست غمگین است )ارزش دوست(.

گزینءه )4(: عاشق به دام عشق به قدری عالقه دارد که طالب رهایی نیست.
در بخش بعد با تیپ های اصلی سؤاالت قرابت کنکور آشنا می شویم.
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دو تیپ کّلی در سؤاالت »قرابت معنایی« به نسبت شکل های دیگر سؤاالت این مبحث، رایج تر است. اّولین شکل 
آن، این گونه است که بیت یا ابیات یا عبارت یا آیه یا حدیث یا ضرب المثلی را در صورت سؤال می دهند و گزینءه 

مرتبط با آن را از شما می خواهند:

)تجربی 99(  مفهوم بیت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟ 
صاحب جمال ب��س  هست  اگ��رچ��ه  زوالگ��ل  گ��ی��رد  ه��ف��ت��ه ای  در  او  ح��س��ن 
خ��زان اف���س���ردءه  دم  از  م��ات��م  ن��خ��ل  گل1( ش����د  ن��ه��ال  را  خ���ود  ق��ام��ت  ک���رد  راس����ت  ت��ا 
من2( ب�����رگ گ���ل ل��ع��ل ب���ود ش��اه��د ب���زم ب��ه��ار گ�����ل روی  ش��اه��د  ب��ب��رد  گ��ل��س��ت��ان  آب 
خویشتن بر  غنچگی  در  اگ��ر  تنگ  کنم3( می گرفتم  پ��ی��دا  زری  مشت  گ��ل  چ��و  می توانستم 
زند خ��ن��ده  چمن  م��رغ��ان  ن��ال��ءه  ب��ر  چ��و  نکند4( گ���ل  ک��ه س����ودا  ب��ل��ب��ل ش��ب خ��ی��ز  ک��ن��د  چ��ه 

 گزینءه »1« 

یک شکل پرکاربرد دیگر، این طوری است که از شما می خواهند از میان گزینه ها، بیتی را که با دیگر ابیات تناسب 
مفهومی ندارد، پیدا کنید:

)ریاضی 99(  مفهومِ کدام بیت با بقیه متفاوت است؟ 
خ��وبْ رخ��س��اران ب��ه س��ان  نعمان  الل��ءه  سرها1( شکفته  زده  ان��در  خون  به  دل ه��ا  زده  ان��در  مشک  به 
شود سیم تن  چمن  شکوفه  از  اس��ت  ه���ر خ���ار خ��ش��ک ی��وس��ف گ��ل پ��ی��ره��ن ش��ود2( وق���ت 
بهار دوش  ب��ر  دس��ت  م��ی خ��رام��د  او  بهار3( س��ن��ب��ل  گ��وش  در  حلقه  فرصت  وق��ت  در  کند  ت��ا 
مجنون سینءه  و  لیلی  رخ  چ��ون  اس��ت  ب��ی��اب��ان ه��ا4( ش���ده  دام�����ن  گ���ل  و  الل����ه  ج����وش  ز 

 گزینءه »3« 

از دو تیپ رایج باال که بگذریم، تیپ های دیگر سؤاالت »قرابت معنایی« به ترتیب اهّمیت به صورت زیر است:
بعضی اوقات بیت یا عبارتی را در صورت سؤال می آورند و از شما می خواهند بیت نامتناسب با آن را 

انتخاب کنید:

)انسانی 99(  همءه ابیات با بیِت زیر، تناسب مفهومی دارند؛ به جز ............... . 
رقیب شکر  و  این  از  بعد  رضا  مقام  و  گفتمن  درمان  ترک  و  کرد  خو  تو  درد  به  دل  که 
دید زیباش  چهرءه  بی رضایش  روزی  که  دم��ار1( ه��ر  ب��ی ص��ب��ری  داغ  ب���رآرد  وی  از  ب��ی خ��الف 
ی��اف��ت��ه ام ن��م��ا  و  ن��ش��و  رض���ا  خ���راب���ات  است2( در  م��ن  س��رج��وش  م��ی  قسمت  میخانءه  ُدرد 
کرد راض���ی  چ��رخ  دوران  ت��و  بند  ب��ه  بست3( م���را  ت��و  رض��ای  در  سررشته  ک��ه  س��ود  چ��ه  ول��ی 
قضا ب��ا  چ���اره  رض��ا  و  اس��ت  تحّمل  و  نیست4( ص��ب��ر  چ��ار  س��ه  زی��ن  ب��رون  قضّیه  ای��ن  تدبیر 

 گزینءه »1« 

یا عبارت  از بیت  اغلب موارد می شود کاّلً  از سؤاالت »قرابت معنایی« در  باال  به تیپ  برای جواب دادن 
صورت سؤال، صرف نظر کرد و گزینه ای را که با سایر گزینه ها متناسب نیست پیدا کرد و آن را به عنوان 

جواب انتخاب کرد!
یک شکل دیگر سؤاالت، به تیپ »الفبایی« مشهور است. این گونه که چندتا مفهوم در صورت سؤال داده می شود 

و از شما خواسته می شود ابیات »الف«، »ب«، »ج«، ... را به ترتیب این مفاهیم مرّتب کنید. 
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توّجه کنید گاهی هم به جای بیت متناسب، بیت متقابل )= متضاد( را از شما می خواهند؛ حواستان باشد!

)انسانی 99(  کدام بیت، با بیت زیر، »تقابل« مفهومی دارد؟ 
ب��رس��د ب��ی گ��م��ان  ه��ر چ��ن��د  دره���ا«»رزق  از  جستن  اس���ت  ع��ق��ل  ش���رط 
شو ص��دپ��اره  دل  ب��ا  پریشان  رزق  از  شو1( ق��ان��ع  غ��م��خ��واره  ب���رو  م��ی خ��واه��ی  آم����اده  روزی 
محفلم نُ��ه  ای��ن  شمع  آت��ش زب��ان��ی  از  مرا2( گ��رچ��ه  پشیمانی  سرانگشت  ج��ز  رزق���ی  نیست 
کرد که  هر  برابر  مه  چون  را  خویش  خرج  و  آفتاب3( دخل  خ���وان  ز  ه��رگ��ز  روزی اش  ن��گ��ردد  ک��م 
ازل روز  داده ام  ت��وّک��ل  ب��ا  بیعت  من4( دس����ت  ز  ن��م��ی آی��د  ک��وش��ی��دن  رزق  ب����رای  از 

 گزینءه »4«

در این نوع سؤاالت باید بین گزینه ها، گزینه ای را که مفهوم متضاد با بیت صورت سؤال دارد، پیدا کنید؛ اّما بیشتر 
دانش آموزان، حواسشان نیست و بیت متناسب را پیدا می کنند!
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شکِر نعمت، نعمتت افزون کند 

شکر و سپاس از خداوند مایۀ افزونی نعمت می شود. 

 منّت خدای را عّز و جّل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. 
کند اف������زون  ن��ع��م��ت��ت  ن��ع��م��ت،  کند ش���ک���رِ  ب���ی���رون  ک��ف��ت  از  ن��ع��م��ت  ک���ف���ر، 
ک���ار در  ش���ن���اخ���ت���ن  ن��ع��م��ت  ن��ع��م��ت اف�����زون ده����د ب���ه ن��ع��م��ت خ��وار ح�����ّق 
اس��ت ح��ق ش��ن��اس��ی  ان����در  دول����ت  اس��تدوامِ  ن��اس��پ��اس��ی  ان�����در  ن��ع��م��ت  زوال 
ُشکر زب����اِن  قَ����دِر  ب��ه  زی����اده  ش���ود  توستنعمت  ده��ان  در  آن  ریشءه  این که  اس��ت  نخلی 
ب����دوزن����د ن��ع��م��ت ب����ه م���ی���خ س��پ��اسخ���ردم���ن���دط���ب���ع���اِن م���ّن���ت ش���ن���اس

 

کِر تو را کس نتواند که به جای آورد 
ُ

ش

انسان نمی تواند آن گونه که بایسته و شایسته است از عهدۀ شکر و سپاس گزاری از نعمت های بی شمار خداوند، برآید.

کُور )ای خاندان داوود، شکرگزار باشید و اندکی   ！ِاعَملوا آَل  داووَد ُشکراً و َقلیٌل ِمن ِعباِدی الشَّ
از بندگان من اندکی سپاس گزارند.(

ب��رآی��د ک��ه  زب����اِن  و  دس���ت  ک���ز ع���ه���دءه ش���ک���رش ب���ه درآی����د از 
خویش تقصیر  ز  که  بِ��ْه  همان  آورد بنده  خ�����دای  درگ������اه  ب���ه  ع����ذر 
آوردورن�����ه س�������زاواِر خ����داون����دی اش ج���ای  ب���ه  ک���ه  ن��ت��وان��د  ک���س 

چنان که  را  )تو   ِعباَدتَِك َحقَّ  َعَبْدناَك  ！ما  که:  معترف  عبادت  تقصیر  به  کعبۀ جاللش   عاکفاِن 
شایستءه عبادت تو است، پرستش نکردیم.(

ک��رد؟ ت��وان��د ش��م��ار  ک��ه  را  ک��رد؟ف��ض��ل خ���دای  ه��زار  از  یکی  ُشکر  ک��ه  آن   کیست  ی��ا 
اس��ت ب��ی��رون  ع���دد  ز  خ��دای��ا  ب���ار  ُش��ک��ر اِن���ع���ام ت��و ه��رگ��ز ن��ک��ن��د ش��ک��رگ��زارنعمتت 
ه���زار گ���ر ب���ه ه���ر م���وی���ی زب���ان���ی ب��اش��دت از  ن��گ��وی��ی  ن��ع��م��ت  ی���ک  ش��ک��ر 

بخشش و نعمت خدا، فراگیر است 

خداوند، روزی همه را فراهم می کند و نعمت و لطف و عطای او شامل حال همۀ موجودات می شود.

 باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خواِن نعمِت بی دریغش، همه جا کشیده ... 
！جلَّ َجاللُه َو َعمَّ نَوالُه )شکوهش بزرگ است و روزی اش فراگیر(

بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست )َادیم: سفره(اَدی�������م زم���ی���ن س���ف���رءه ع�����ام اوس����ت
مقصودک��رم��ش ن��ام��ت��ن��اه��ی ن��ع��م��ش ب��ی پ��ای��ان ب��ی  ن��رود  در  ای��ن  از  خواهنده  هیچ 
کیست س��ح��اب  وگ��رن��ه  اوس���ت  لطف  ک��ن��د سخا دری���ای  م��غ��رب  و  م��ش��رق  زم��ی��ن  ب��ر  ت��ا 
نیست محروم  جهان  در  جودش  بحر  فیض  ز  است کس  پُرگوهر  صدف  مشت  پُ��رِدرم،  ماهی  پشت 

گنه بیند و پرده پوشد به ِحلم )ِحلم: بردباری( 

خداوند، با وجود آگاهی از گناهان ما، آن ها را فاش نمی کند و ما را رسوا نمی سازد. 

 همه عیبی تو بپوشی
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 پردءه ناموِس بندگان به گناه فاحش ندرد ...
حق جَّل و عال، می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد!

می پوشی م��ا  ک���ردءه  ب��ر  ک��ه  پ���رده  کیس(ای��ن  همه  کس،  )دیّ��ار:  دیّار  نگذاری  بگیری  تقصیر  به  گر 
ی��ک��دگ��ر از  خ���ائ���ف  م����ا  و  ب��ی��ن��ا  پ�����رده درت����و  م���ا  و  پ���رده پ���وش���ّی  ت���و  ک���ه 
پ��رده پ��وش اش����رار  ع��الَ��م  ب��ه  را  ت��رج��م��ان ه��م ع��ی��ب  اس�����رار  ع��ال��م  ز  را  غ��ی��ب  ه���م 

ز عاصی او نگیرد رزِق خود باز 

خداوند حّتی روزی بندگان گنهکار و سرکش را قطع نمی کند. 

 وظیفۀ روزی، به خطای منکَر نُبَرد.
لطف و  ب���زرگ���واری  م��س��ّل��م  راس���ت  ک��ه ُج����رم ب��ی��ن��د و ن���ان ب���رق���رار م����ی داردخ���دای 
پ��س��ت و  ب�����اال  خ�����داون�����ِد  نبستول���ی���ک���ن  ک��س  ب��ر  رزق،  دِر  ع��ص��ی��ان،  ب��ه 
غ��ی��ب خ����زان����ءه  از  ک����ه  ک���ری���م���ی  داریای  وظ���ی���ف���ه خ���ور  ت���رس���ا  و  گ���ب���ر 
م���ح���روم ک���ن���ی  ک���ج���ا  را  داری دوس����ت����ان  ن��ظ��ر  ای����ن  دش���م���ن  ب���ا  ک���ه  ت���و 

شگفتا ازین قدرت و آفرینش! 

قدرت بی نظیر خداوند و عنایت او در تمام پدیده های هستی و شکوفایی آفرینش آشکار است. 

 عصارءه تاکی به قدرت او، شهِد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. 
ک��رداج�����زای خ���اک م����رده ب���ه ت��أث��ی��ر آف��ت��اب الل�����ه زار  و  چ��م��ن  و  م��ی��وه  ب��س��ت��ان 
میغ از  ب���اران  و  آرد  ب��رون  سنگ  از  دری��اب��ارچشمه  از  ُدر  و  نحل  م��گ��ِس  از  انگبین 
نهاد شکر  ن��ی،  در  و  میوه  خشک،  چ��وب  ک��رداز  ش���اه���وار  ُدَرِر  دان�����ه ای  ق��ط��ره  وز 
صدف از  ل��ؤل��ؤ  ک��ن��د،  خ���اره  س��ن��ِگ  ز  گیاه(گ��وه��ر  )گ��ی��ا:  گیا  از  گل  برگ  و  گِل  از  آدم  فرزند 
بدوخت زم��ی��ن  نَ��ط��ِع  ب��ه  ک��وه��س��ار  میخ(مسمار  )مِسمار:  کرد  استوار  آب  سر  بر  خاک،  فرِش  تا 

همه از بهِر تو فرمان ُبردار 

همۀ مخلوقات هستی، در خدمت انسان هستند و برای روزی رسانی به انسان آفریده شده اند؛ پس آدمی نباید عمر 

به غفلت و ناسپاسی بگذراند.

ت�ا ت�و نان�ی ب�ه ک�ف آری و ب�ه غفل�ت نخ�وری اب�ر و باد و مه و خورش�ید و فل�ک در کارند
فرمان ب�ردار و  سرگش�ته  ت�و  به�ر  از  نب�ریهم�ه  فرم�ان  ت�و  ک�ه  نباش�د  انص�اف  ش�رط 
ت���واَن���د ب�����رای  پ���روی���ن  و  م����اه  و  قنادیل سقف سرای توانَد )قنادیل: جمع قندیل؛ چراغدان(خ����ور 
ف���������ّراش وار ت����و  ب������رای  از  ه���م���ی گ���س���ت���ران���د ب����س����اط ب���ه���ارس��پ��ه��ر 
میغ و  ب����اران  و  اس���ت  ب���رف  و  ب���اد  تیغ»اگ���ر  ب�����رق،  زن����د  چ���وگ���ان  رع�����د،  وگ����ر 
م���ی پ���رورن���د«ه���م���ه ک�������������ارداراِن ف���رم���ان ب���رن���د خ����اک  در  ت���و  ت���خ���مِ  ک���ه 

چون تو با مایی نباشد هیچ غم 

با وجود حمایت و عنایت و همراهِی محبوب )خدا، پیامبر، اولیای دین( دیگر، هیچ باک و پروایی از رنج و اندوه 

و سختی نیست.

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟
مهر او بالنشینان را کشتی نوح است.
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ه��الک ق��ص��د  م��ی ک��ن��ن��د  ار  دش��م��ن��م  باکه����زار  ن���دارم  دش��م��ن��ان  از  دوس��ت��ی  ت��و  گ���َرم 
اوس����ت ع���ن���ای���ت  س���ای���ءه  در  ک����ه  گ��ن��ه��ش ط��اع��ت اس���ت و دش��م��ن، دوس��ته����ر 
برَکَند هستی  بنیاد  فنا  سیل  ار  دل  مخورای  غم  طوفان  ز  کشتیبان،  است  نوح  را  تو  چون 
رفتن ت��و  وج���ود  ب��ا  اس��ت  سهل  ب��ادی��ه  باشمه���زار  ت��و  س��وی  ب��ه  سعدیا  کنم  خ��الف  اگ��ر 
ک��رد گ����ذر  ب���ت���وان  او  ح��ف��ظ  دور  ایّ��ام(ب���ه  دوران،  )دَور:  آسان  آتش  از  کاغذین  بال  به 

گنه بنده کرده ا ست و او شرمسار 

ی است که اگر بندۀ خاطی استغفار کند و بر توبه و 
ّ

کرم و لطف و رحمت خداوند دربارۀ بندگان گناهکار به حد

استغفار خود مداومت ورزد، این خداوند کریم است که از التماس و استغفار بنده اش شرمسار می گردد و خواستۀ 

بنده را اجابت می کند. 

 هرگه که یکی از بندگان گنهکاِر پریشان روزگار، دسِت انابت به امید اجابت به درگاه حق َجلَّ َو َعال 
 بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند. بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضّرع و زاری بخواند، حق � 
 لَُه َغَفْرُت  َفَقْد  َغیری  لَُه  لَیَس  و  َعبْدی  ِاسَتحَْییُْت ِمن  َقد  ！یَا ماَلئِکَتی  تعالی � فرماید:  ُسبحانَُه و 

دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیارِی دعا و زاری بنده همی شرم دارم.
خ��داون��دگ��ار ل��ط��ف  و  ب��ی��ن  شرمسار ک���رم  او  و  ک��رده س��ت  ب��ن��ده  گنه 

الهی، زهی خداوند پاک که بنده گناه کند و تو را شرم، کرم بود. 
پ����روردگ����ار ل���ط���ف  از  داری  ک����ه ب���اش���د گ���ن���ه���ک���اری اّم�����ی�����دوار؟ع���ج���ب 
ق��ری��ب رح���م���ت  ب���ه  را  تضّرع کنان را به دعوت ُمجیب )ُمجیب: اجابت کننده، پاسخگو(ف���روم���ان���دگ���ان 
ما گ��ن��اه  ن��ی��ای��د  ح��س��اب  در  ک���ه  توستش��ای��د  بی ُمنتهای  رحمت  و  فضل  که  آن ج��ا 
ی��زدان رح��م��ِت  ب��ا  گنه  گَ���رِد  از  اندیشم  می گرددچ��را  یکرنگ  شد،  پیوسته  چون  سیل  دریا  به 

آن را که خبر شد، خبری باز نیامد 

عاشق و عارف حقیقی، پس از وصول به حق و رؤیت جلوه و جمال او و درک و شناخت حق و حقیقت، دچار 

حیرت می شود و سکوت می کند. )محو و فانی  شدن عاشق در ذات محبوب(

معشوق اند کشتگاِن  آواز ع��اش��ق��ان،  ک��ش��ت��گ��ان  ز  ب��رن��ی��ای��د 
 گفت: »به خاطر داشتم که چون به درخِت گل رسم، دامنی پُر کنم هدیۀ اصحاب را، چون برسیدم، 

بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!«
بیاموز پروانه  ز  عشق  سحر!  م��رِغ  نیامد ای  آواز  و  شد  ج��ان  را  سوخته  ک��ان 
بی خبرانند طلبش  در  م��ّدع��ی��ان  بازنیامد ای��ن  خبری  ش��د،  خبر  ک��ه  را  ک��ان 
برکشد نقشی  که  نمی بیند  نّقاشت  بَنان افکنده ای هیچ  از  از حیرتش کِلک  و آن که دید، 

 پادشاهی به درویشی گفت که مرا در آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجّلی و ُقرب باشد، یاد کن. گفت 
که: چون من در آن حضرت رسم و تاِب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید؛ از تو چون یاد کنم؟! 

خویشتنم از  بی خبر  او  از  دارم  خبر  منمت��ا  ک��ه  ن��ی��ای��د  آواز  م��ن  ز  وج����ودش  ب��ا 
گ��ش��ت راز  م���ح���رم  س���ال���ک���ی  ب���ازگ���ش���تاگ�����ر  دِر  وی  ب����ر  ب���ب���ن���دن���د 
نش��انی بی نش��ان،  آن  ز  دارد  ک��ه  م��ن  ز  ن��داردپرس��ی  نش��ان  دارد  نش��انی  او  از  ک��س  ه��ر 
را واص��ل  جان های  ب��ود  ناطق  حّجت  نمی آیدخموشی  بیرون  نَفس  دری��ا  در  غ��ّواص  از  که 
ه���زار ف���روش���د  ک��ش��ت��ی  ورط����ه  ای����ن  ک���ه پ���ی���دا ن��ش��د ت���خ���ت���ه ای ب���ر ک��ن��ار در 
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 هزاران کشتی )سالک( در این گرداب و مهلکه )دریای عمیق معرفت( فرو رفت و غرق شد، به 
گونه ای که حّتی تخته ای از آن کشتی های غرق شده به ساحل نرسید.

به پنداِر بیهوده از َره مرو

گمان و پندار نابه جا و قیاس و قضاوت های ساده لوحانه، آدمی را گمراه، ناکام و بی بهره می سازد. 

 گویند که بطّی در آب، روشنایی ستاره می دید. پنداشت که ماهی است؛ قصدی می کرد تا بگیرد و 
هیچ نمی یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت، دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان 

بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی و ثمرت این تجربت، آن بود که همه روز گرسنه بماند. 
است آن  از  اس��ت  م��ان��ده  غلط  در  ک��او  بیابان(کسی  )تیه:  است  گمان  تیِه  و  شک  بحرِ  در  که 
آم��د گ��م��ان��ت چ����ون ح��ج��اب��ی پ��ی��ش آم��د ن��ی��ش  ص���د  دل����ت  ان�����در  آن  از 
تحقیق آی��ی��ن��ءه  خ��ل��ل،  دارد  ت��و  ن��ق��ش  ماند از  یقین  رف��ت،  گمان  و  وه��م  اث��ر  ج��ا  ه��ر 

 مفهوم عبارت »منّت خدای را، عّزوجّل، که طاعتش موجب قربت است« به مفهوم کدام بیت نزدیک تر است؟131
مطلب  رحمان  بهشت  دی��ن،  طاعت  1( ب��ی 
بندگی  دنیا  بهر  را  حق  که  آنان  2( می کنند 
ب��ن��ده وار  ک��ن  ب��ن��دگ��ی  روزی  3( چ��ن��د 
زم��ان��ه  از  گ���وی  ب���ری  ط��اع��ت  از  4( ت���و 

مطلب سلیمان  م��ل��ک  ح���ق،  خ��ات��م  ب��ی 
می زنند  خاتم  بهر  سلیمان  دس��ت  بر  بوسه 
ب��ار  ش�����اه،  ح���ری���م  در  ده���ن���دت  ت���ا 
ب���ی���اب���ی ه���ش���ت ج���ّن���ت ج����اودان����ه 

)کانون فرهنگی آموزش 98(141  عبارت »خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده« با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
1( ه��م��ه ج��ا خ����وان ن��ع��م��ت ع��ش��ق اس��ت
را؟ خ��ود  خ��وان  گستراندن  حاجت  2( چ��ه 
خبر لطف  و  رح��م��ت  ز  ده��د  ت��و  3( ج���ود 
خ��وان ه��اس��ت ع���دل  ب��ارگ��اه  در  4( م����را 

اس��ت ل��ط��ف و رح��م��ت ع��ش��ق  ع��ال��م��ی 
خ����ورم ب��ر خ����وان م����ردم ن���ان خ���ود را
گ��ذر ج���ود  و  رح��م��ت  ز  ن��ک��ن��د  ل��ط��ف��ت 
میهمان هاست س��ع��ادت،  خ���وان  ه��ر  ب��ه 

 مفهوم دو بیت زیر با مفهوم کدام بیت یکسان است؟151
خوی�ش تقصی�ر  ز  ک�ه  ب�ه  هم�ان  »بن�ده 
ورن�����ه، س�����زاوار خ���داون���دی اش

آورد خ����دای  درگ�����اه  ب���ه  ع���ذر 
آورد« ج���ای  ب��ه  ک��ه  ن��ت��وان��د  ک��س 

1( بخششت عام است و می بخشی سزای هر کسی 
2( عالِمی بر عیب و تقصیرم تو یارب دست گیر 
ک��ار  ب��ه  ن��ی��ای��د  ط��اع��ت  ن���وع  ای���ن  3( از 
یکی ست  ای����زد  و  ب��ن��دگ��ان��ی��م  4( ه��م��ه 

ببخش خ��داون��دا!  س���زاوارم،  بخشایش  به  گر 
ببخش  خ��داون��دا!  اس��رارم  و  غیب  بر  واقفی 
ب�����رو ع�����ذر ت��ق��ص��ی��ر ط���اع���ت ب��ی��ار 
نیست  س������زاوار  را  او  ج���ز  پ��رس��ت��ش 

)کانون فرهنگی آموزش 98(161  مفهوم کدام گزینه با مصراع »شکر نعمت، نعمتت افزون کند« قرابت مفهومی ندارد؟ 
حاجتمند خلق  ب��ه  خ��دای��ت  1( ن��ی��اف��ری��د 
2( خ���ردم���ن���دط���ب���ع���ان م��ّن��ت ش��ن��اس
ُشکر ک��ه  نگیرد  نعمت  ُش��ک��ر،  3( ب��ه ج��ز 
کند ُشکر  همه  که  زیادت  راست  آن  4( نعمت 

مبند خلق  روی  به  در  حق  نعمت  شکر  به 
ب����دوزن����د ن��ع��م��ت ب���ه م��ی��خ س��پ��اس
دری ک��ب��ک  چ��و  نعمت  و  اس���ت  ع��ق��اب 
کفرانی همه  ک��ه  نعمت  ازدِر  ن���ه ای  ت��و 
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5203)9 8 ش  ز مو آ هنگی  فر ن  نو کا (  کدام ابیات، تقابل مفهومی دارند؟ 

 الف( یک دست جام باده و یک دست جعد )= زلِف تابدار( یار 
 ب( گوشـم شـنید قّصـءه ایمان و مسـت شـد 
 پ( یـاران شـدند بدتـر از اغیـار گـو بـه دل
ت( پنهـان ز دیده هـا و همه دیده ها از اوسـت

آرزوسـت میدانـم  میانـءه  چنیـن   رقصـی 
 کـو قسـم چشـم؟ صـورت ایمانـم آرزوسـت
آرزوسـت اغیـارم  صحبـت  غـار،  یـاِر   کای 
آرزوسـت پنهانـم  آشـکاْرصنعِت  آن 

4( ب ل ت 3( الف ل پ  2( پ ل ت  1( الف ل ب 
تابانم 5213 ابر / کان چهرءه مشعشع  با مفهوم بیت »ای آفتاب حسن، برون آ دمی ز   مفهوم کدام بیت 

آرزوست« متناسب نیست؟

نظر اهل  تا  که  خورشید  چو  روی  کن   1( جلوه 
گشای گلبرگ  رخ  از  نقاب  بند  من،   2( شللوخ 
دل افللروز شمع  ای  تو  روی  بی  که   3( بللازآی 
بی حجاب دیدن  ابر  در  را  خورشید  4( می توان 

گردند روزن  ذّرءه  چللون  همه  پا  و  سر   بی 
برآی خورشید  خانءه  از  و  کن  سر   جلوه ای 
نیست صفا  و  نللور  اثللر  حللریللفللان  بللزم   در 
است دیللگللر  نقابی  را  او  چللهللرءه  بی نقابی 

 مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟5223

گویم دعا  نفرین،  گر  و  فرمایی  دشنام   1( اگر 
است من  مذاق  در  که  نللدارم  عتاب  از   2( غم 
تلخ  دشنام،  از  ناگردیده  کام  را   3( مستمع 
بکش عاشقانه  پللری چللهللره  یللار  4( عللتللاب 

را شکرخا  لعل  لللب  می زیبد  تلخ   جللواب 
لذیذ شلللراب  تلخی  چللون  تللو  تند   نللگللاه 
تلخ کللام،  اّول  دشللنللام،  را  گوینده   می کند 
بکند جفا  صللد  تللافللی  کرشمه  یللک  کلله 

 کدام گزینه با بیت »زین همرهاِن سست عناصر دلم گرفت / شیر خدا و رستم دستانم آرزوست« 5233
تناسب دارد؟

عشق بازوی  که  غمت  مرد  چه  ضعیف   1( من 
مللی بللارد شکست  عناصر  طللاق  چللار   2( ز 
عشق؟ ذوق  دانند  چه  ره نرفته   3( خللامللان 
4( ملول از همرهان بودن، طریق کاردانی نیست

دستان رستم  دسللِت  دهللد  تللاب  پنجه   بلله 
مُخسب اخللتللیللار  بلله  مخالف  چللار   مللیللان 
 دریلللادللللی بللجللوی، دللللیلللری، سللرآمللدی
آسانی عهد  یللاد  بلله  منزل  دشلللواری  بکش 

 کدام گزینه با بیت »پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست/ آن آشکاْرصنعِت پنهانم آرزوست« 5243

)9 8 ش  ز مو آ هنگی  فر ن  نو کا ( قرابت مفهومی ندارد؟ 

محیط تا  قطره  از  و  ذّره  به  تا  مهر  1( از 
شده است نهان  چمن آرا  گل  موج خیز  2( در 
غبار مللن  جهان بین  چشم  3( آورده اسللللت 
عشق طریق  از  بی جگران  کشند  پا  4( تللا 

نیست پدید  چوگان  و  تللرّدد  در  گوی  چون 
نیست پدید  ریحان  و  سنبل  هجوم  از  آب 
نیست؟ پدید  جانان  رخ  خللط،  غبار  از  یا 
نیست پللدیللد  مغیان  خللار  غیر  کعبه  از 

5253)9 9 نی  نسا ا (  بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
آرزوسـت«»پنهـان ز دیده هـا و همـه دیده هـا از اوسـت پنهانـم  آشـکارصنعِت  آن 

را بهانه جو  دل  چو  غالب  اشتیاق  1( شللود 
می نگرم را  تو  که  آید  حسد  را  کسی  2( گللر 
3( نمی گفتم مکن در عشق  ای دل مبتا خود را
4( چون نور که از شمع جدا هست و جدا نیست

را او  دیللده  که  کسی  به  نظاره  کنم  و  روم 
می نگرم خللدا  صنع  در  تو  روی  در  نه  من 
را خود  با  در  آخر  دانسته  و  دیللده  فگندی 
نیست خللدا  و  هست  خللدا  آیللات  همه  عالم 
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طی این مرحله بی  همرهِی خضر مکن

مرید و سالک در مسیر کسب عشق و معرفت، در محضر پیر و مراد زانو می زند و شاگردی می کند تا به دستگیری 

 از پیر، مراد، مرشد و انسان 
ً
و هدایِت پیر و مرشد به درجات واالی کمال برسد. در ادب عرفانی فارسی معموال

کاملی که الزم است همواره با سالک باشد و او را در راه دشوار سیر و سلوک به سوی حق، یاری و همراهی کند، 

با نام »خضر« یاد می کنند. 

را  بود، چون شمس  مردان خدا  موالنا که همواره در طلب  و  بود  و مرد حق  کامل   شمس، عارفی 
در  که سال ها  است  مرشدی  و  پیر  همان  او  که  دانست  و  یافت  او  در  را  الهی  لطف  از  نشان هایی  دید، 
جست وجویش بود؛ از این رو به شمس روی آورد و با او به صحبت و خلوت نشست. موالنا با همءه علم و 

استادی خویش، در این ایّام، خدمت شمس زانو زد و نوآموز گشت. 
گمراهیطللی ایلللن مللرحللللله بللی  هللمللرهللی خللضللر مکن خللطللر  از  بللتللرس  اسلللت،  ظُلللُللمللات 
ضعیف و  خسته  مللن  و  ره  در  کللوه  و  هّمتمدریلللا  بلله  کللن  مللدد  پی خجسته،  خضر   ای 
رسید نللتللوانللیللم  عللالللی  مللقللصللد  بللللدان  چندمللا  گللامللی  نهد  پیش  شما  لطف  مگر  هللم 
من تللا  ره  رفللیللق  مللللددی  ای  را  بلله کلللوی مللیللکللده دیللگللر، َعلللَللم بلللرافلللرازمخللللدای 
قللدس طللایللر  ای  کللن   راه  بللدرقللءه  نوسفرمهللّمللتللم  مللن  و  مقصد  ره  اسلللت  دراز  کلله 

به اخالق با هر که بینی بساز 

لقی کردن در برابر بدی و رفتار بِد دیگران، توصیٔه دینی و اخالقی است.
ُ

مدارا و آشتی جویی، نرم خویی و خوش خ

)به سوی فرعون بروید که همانا او سرکشی کرده  لَیِّناً  ِإنَُّه طََغی َفُقواَل لَُه َقْوالً   اْذهََبا ِإلَی فِْرَعْوَن 
است؛ پس با او به آرامی و نرمی سخن بگویید.(

 موالنا از نظر اخاق و سیرت، ستودءه اهل حقیقت و سرآمِد هم روزگاران خود بوده و خود را به جهان 
عشق و یکر نگی و صلح طلبی و کمال و خیر مطلق کشانیده، در زندگانی، اهل صلح و سازش بود. همین 
حالت صلح و یگانگی با عشق و حقیقت، او را بردباری و تحّمل عظیم بخشید؛ طوری که طعن و ناسزای 

دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی داد و به نرمی و ُحسِن ُخلق، آنان را به راه راست می آورد. 
سلللرفلللرازبللله اخلللللاق بلللا هلللر کللله بللیللنللی بللسللاز گلللر  و  اسللللت  زیللللردسللللت  اگللللر 
کللللللارزارچللللو پللللرخللللاش بللیللنللی تلللحلللّملللل بللیللار در  بلللبلللنلللدد  سللهلللللی  کلللله 
است حللرف  دو  ایللن  تفسیر  گیتی  دو  بللا دوسلللتلللان ملللللرّوت، بللا دشللمللنللان ملللدارا آسایش 
کن پیشه  نرمی  تو  دشمن،  می کند  درشتی  می کند چون  یکایک  بیرون  کینه ها  دل  از  نرمی 
شوی ایمن  بللدی  از  تا  کن  پیشه  مرا نیک خویی  شللد  دوسللتللداری  بللریللدم  دشمن  از  کینه 

ما ز باالییم و باال می رویم 

 
ً
عارفان و شاعران، روح انسان را که از عالم معنا به این عالم مادی آمده و در قالب انسان جای گرفته است، معموال

به مرغ )پرنده( مانند می کنند که در قفس جسم یا دامگِه جهان ماّدی گرفتار آمده و در جست وجو و تکاپوست تا 

به عالم معنا بازگردد.
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راست؟ هر نفس آواز عشق، می رسد از چّپ و راست که  تماشا  عزم  می رویم،  فلک  به  ما 
بوده ایم مَلَک  یــار  ــم،  ــوده ای ب فلک  به  ماستما  شهر  آن  که  جمله  رویم،  همان جا  باز 

 ِإنَّا لِّلِه َو ِإنَّا ِإلَیِْه َراِجُعوَن )همه از خداییم و به سوی او بازمی گردیم.(
افللزون تللریللم ملک  وز  بللرتللریللم،  فلک  ز  کبریاستخللود  مللا  مللنللزل  نللگللذریللم،  چللرا  دو  زیللن 
جان دریلللای  ز  زاده  مللرغللابللیللان،  چللو  خاست؟خلق  بحر  آن  کز  مرغ  مقام،  این جا  کند  کی 
می دانم یقین  اسللت  ِعلوی  عالم  از  که  بللاز بللرآنللم کلله هللمللان جللا فکنمجللان   رخللت خللود 

)عالم عِلوی: عالم باال، عالم ملکوت(  
زن طللوبللی  شللجللر  از  صفیر  و  بگشا  قفسیبلللال  اسللیللر  کلله  مللرغللی  تللو  چللو  بللاشللد  حیف 
است خوش الحانی  من  چو  سزای  نه  قفس  چمنمچنین  آن  مللرغ  کلله  رضلللوان  گلشن  بلله  روم 

 در نگاه معرفتی، گاهی نیز روح را به ماهی، عالم معنا را به دریا و این جهان مادی را به خشکی 
مانند می کنند که ماهی روح، وقتی از دریای عالم معنا جدا می شود و به خشکی دنیای مادی می آید، به 

تاش و تکاپو می افتد تا به عالم معنا بازگردد.
مــی رویــم بــــاال  و  ــم  ــی ــاالی ب ز  ـــا  ــم م ــی روی م ــــا  دری و  ــم  ــی ــای دری ز  مــا 
افلللتلللاده اممللی تللپللم چللللون مللللاهللللی ای دانلللللی چللرا شللسللت  بلله  دریللللا  از  کلله  آن  ز 

از مرگ چرا ترسم کاو آب حیات آمد

عارِف حقیقی و وارسته، چون به معاد و رستاخیز باور دارد، در لحظٔه مرگ هیچ گونه غم و اندوهی از ترک عالم 

خاکی در دل خویش راه نمی دهد، بلکه تنها به وصال و مالقات حضرت دوست می اندیشد؛ روح آدمی با مرگ از 

تنگنای عالم ماده و جسم رها می شود و به جایگاه اصلی خویش بازمی گردد. در واقع رشد معنوی و کمال حقیقی 

انسان با مرگ و فنای جسمانی ممکن است. 

باشد روان  من  تابوت  چو  مرگ  روز  باشد به  جهان  ایــن  درد  مــرا  که  مبر  گمان 
ــغ! دری دریـــغ!  مگو:  و  مــگــرّی  مــن  ــرای  باشد ب آن  دریــغ  ــی،  ــت دراف ــو  دی دام  ــه  ب
نرست؟ که  زمین  در  فرورفت  ــه  دان ــدام  باشد؟ ک گمان  ــن  ای انسانت  ــءه  دان به  ــرا  چ
بنگر بلللرآملللدن  بلللدیلللدی  چلللو  باشد؟فلللرو شلللدن  زیلللان  چللرا  را  قمر  و  شمس  غلللروب، 
ز چاه، یوسف جان را چرا فغان باشد؟ )دَلْو: سطل و ظرف آبکیش(کلللدام َدلْللللو فلللرو رفلللت و پللر بلللرون نللامللد؟
بللود شللللروق  وللللی  نللمللایللد،  غللللروب  را  باشدتللو  جللان  خلللاِص  نماید،  حبس  چللو   لحد 

ع کردن و برآمدِن آفتاب، مجازًا روشین/ لَحَد: قبر و گور( )شروق: طلو
بللوسللتللان اسللت بللللاغ و  نلللله،  اسلللتایللللن مللللرگ  دوسللللتللللان  سللللللرای  راه  کلللللاو 
مللی شللنللاسللمگللللر مللللللرگ رسلللللللد، چللللللرا هلللراسلللم تلللوسلللت  بلللله  راه  کلللللان 

چنان باش کز تو حکایت کنند

به گونه ای زندگی و رفتار کن که مردم از زندگی و سلوک تو حکایت کنند.

 خواجه عبدالکریم گفت: روزی درویشی مرا بنشانده بود تا از حکایت های شیخ ما، او را چیزی می نوشتم.«
کسی بیامد که »شیخ تو را می خواند.« برفتم. چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که چه کار می کردی؟ 
گفتم: »درویشی حکایتی چند خواست از آِن شیخ، می نوشتم.« شیخ گفت: »یا عبدالکریم، حکایت نویس 

مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند.« 
کنند تحسین  بلله  ذکلللرت  کلله  زی  کنند چللنللان  نللفللریللن  گلللور  بلللر  نللله  ملللللردی،  چلللو 
زیست تللوانللی  اگللر  نمیری  کلله  بللزی  زاد چللنللان  بللرای مللردن  بلله عللالللم،  چللو هللر کلله هست 
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5263)8 1 بی  تجر  (  شاعر در همءه ابیات زیر، به جز .............. انسان را به »عروج« فرامی خواند. 

برنتافت او  دیللدن  شکافت،  مه  او  مه   1( از 
افزون تریم ملک  وز  برتریم،  فلک  ز   2( خللود 
جان دریللای  ز  زاده  مرغابیان،  چو   3( خلق 
راست و  چّپ  از  می رسد  آواز عشق  نفس  4( هر 

گداست کمینه  که  او  یافت،  بخت  چنان   ماه 
کبریاست ما  منزل  نگذریم؟  چللرا  دو   زیللن 

خاست؟  بحر  آن  کز  مرغ  ُمقام  این جا  کند   کی 
راست؟ که  تماشا  عزم  می رویم،  فلک  به  ما 

 عبارت »با همءه علم و استادی خویش، در این ایام که حدوداً سی و هشت ساله بود؛ خدمت شمس 5273
زانو زد و نوآموز گشت.« با کدام گزینه قرابت مفهومی بیشتری دارد؟

می پرست مغان شد  پیر  شاگردی  از   1( »جامی« 
دانش همه  با  خللرد  تو  عشق  مکتب   2( در 
وجود  دفتر  در  که  بشوی  خودی  از   3( دسللت 
بخواندیم عللّشللاق  دفتر  همه  4( هللرچللنللد 

برد استاد  خدمت  رنللج  که  هر  هنرور   شد 
بی از  اللللف  نللدانللد  نللوآمللوز  طللفللل   چلللون 
است باطل  فللرد  بللَود  حساب  در  که   فللردی 
نوآموز هستیم  تللو  عشق  در  این همه  بللا 

 کدام گزینه از نظر مفهوم از سایر گزینه ها دورتر است؟5283

عشقت مللکللتللب  بلله  طللفللان   1( هللمللچللو 
است دبستانی  چللون  تللو  روی   2( عللشللق 

نگشت   کشف  هیچ  کّشاف  ز  چو   3( هدایتی 
دانللایللی هللملله  بللا  عللشللق  مللکللتللب  4( در 

بلللیلللاملللوزیلللم را  علللشلللق   ابللللجللللد 
اسللت دبللسللتللان  آن  طللفللل  خللللرد   کللله 
می شوییم تخته  تو  عشق  مکتب  به   کنون 
سللرگللشللتلله چلللو طللفللان نلللوآملللوز شللوی

 بیت »بروید ای حریفان، بکشید یار ما را / به من آورید آخر، صنم گریزپا را« با کدام گزینه تناسب 5293
مفهومی بیشتری دارد؟

آمد رمید  که  یاری  آمد،  عید  و  آمد   1( عید 
 2( گرچه »حافظ« دِر رنجش زد و پیمان بشکست
مددی رفیقان  دسللت،  از  شد  بیمار   3( دِل 
رفت و  زد  تیغم  به  و  برنجید  بی  جرم  4( آن که 

بللادا چنین  بللاد  تللا  شللد،  فللللراوان   عللیللدانلله 
بازآمد ما  دِر  از  لطف  به  که  بین  او   لطف 
بکنیم دوایلللی  و  آریللم  سللر  بلله  طبیبش   تللا 
بکنیم صفایی  کلله  را  خللدا  آریلللد  بلللازش 

5303)9 7 ش  ز مو آ هنگی  فر ن  نو کا (  مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ 

است هوس  یللارم  رخ  خال  و  قدسم  1( طایر 
خاک مهد  به  ِعلوی  نتایج  از  زادم  2( چللون 
اللللهلللی دل ای  الهللللوتللللی  ز  3( تللللللو 
زیرکم مللرغ  من  که  می پرید  دوش  4( دل 

روم دانللله  آن  پللی  جمالش  گلللللزار  سللوی 
صفیر زد  عللرش  از  هّمتم  قللاف  عنقای 
بِللِهللل نللللاس  بللله  را  نلللاسلللوت  ملللللک 
کشید موکشان  خللودش  زلللف  دام  به  آمللد 

 مفهوم »ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم / باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست« با کدام 5313
)9 0 هنر  ( بیت متناسب نیست؟ 

فراق شرح  دهم  چه  قدسم،  گلشن   1( طایر 
صفیر می زنند  عللرش  کنگرءه  ز  را   2( تللو 
ِسدره نشین شاهباز  بلندنظر  ای   3( کلله 
برین فردوس  قصر  چون  دلنشین  4( بزمگاهی 

 کلله در ایللن دامللگلله حللادثلله چللون افللتللادم
است افتاده   چه  دامگه  این  در  که   ندانمت 
است محنت آباد  کنج  ایللن  نلله  تللو   نشیمن 
دارالللّسللام روضللءه  چللون  پیرامنش  گلشنی 
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مفهوم  این اس��ت که - 1 گزینۀ »3« 
کسی که گمراه است نمی تواند دیگران را راهنمایی 
کند، اّما در سایر گزینه ها به راهنما و هدایتگر  بودن 

خداوند اشاره شده است.
مفهوم مشترک بیت سؤال - 2 گزینۀ »3« 

و  فقط در راه خدا حرکت کردن است: 
اگر قلم به دست گیرم ]که چیزی بنویسم[ فقط نام 
تو را می نویسم و وقتی قدم برمی دارم، فقط از کوی 

تو می گذرم.
  خ��رد، نخس��تین آفری��دءه 
خداون��د اس��ت و خ��رد، انس��ان را به س��وی خدا 

راهنمایی می کند.
 سرگش��تگی عاش��قی ک��ه در طلب یار اس��ت 
)دربه در به دنبال یار بودم و در این راه متحّیر ماندم(.
 پاک شدن در راه خدا، مایءه بصیرت و آگاهی است.

مفهوم مشترک بیت سؤال - 3 گزینۀ »3« 
و  ناتوان��ی عقل و فهم در درک خداوند  اس��ت. 
در  شاعر می گوید: عقل که تو او را راهنما قرار 
دادی و ت��و به او درک و فهم آموخت��ی، توان آن را 

ندارد که بخواهد در تو نگاه کند و تو را بشناسد.
  خداوند به ما خرد و بصیرت 

داده است تا او را بشناسیم.
 هیچ کس از اسرار آفرینش خداوند آگاه نیست. 
)در این جا س��خن از آفرینش است و در بیت سؤال 

صحبت از خداوند.(
 کسی که عقل و خرد دارد حکمت صنع خداوند 

را درمی یابد.
مفه��وم  عج��ز عق��ل - 4 گزینۀ »2« 

از درک خواس��ت و ارادءه خ��دا و خیرگی چش��م در 
حکمت الهی اس��ت. اّما مفهوم مشترک سایر ابیات 

ناتوانی عقل از درک خدا و عجز در وصف اوست.
مفه��وم مص��راع ص��ورت - 5 گزینۀ »4« 

سؤال این است که خداوند شبیه و نظیر ندارد؛ این 

مفهوم در همۀ گزینه ها به جز  آمده اس��ت، در 
 شاعر، سخاوتمندی و وفاداری ممدوح خود را 

توصیف می کند.
معنی آیۀ ش��ریفه: هر که - 6 گزینۀ »2« 

را خواه��ی عّزت بخش��ی و هر ک��ه را خواهی خوار 
،  و  همانن��د آیۀ ش��ریفۀ  گردان��ی. در 
صورت سؤال مفهوم اصلی این است که عّزت و ذّلت 
در دست خداس��ت؛ اّما مفهوم  این است که از 

گرفتاری دیگران نباید شاد شد.
 در  بین ماه و ماهی تضاد مضمونی است. ماه 
اوج آسمان اس��ت و ماهی زیر زمین. گذشتگان بر 
این باور بوده اند که زمین بر ش��اخ گاوی است و آن 
گاو بر پشت ماهی. پس ماهی )مجازاً قعر زمین( با 

ماه )مجازاً اوج و فراز آسمان( تضاد دارد.
در  ش��اعر می گوی��د: - 7 گزینۀ »3« 

خداون��د برخی را عاش��ق چهره ای زیب��ا می کند و 
گروهی را شیدا و دل باختۀ مویی می کند. اّما مفهوم 
مشترک س��ایر ابیات همانند آیۀ صورت سؤال این 

است که عّزت و ذّلت به دست خداوند است.
در بیت  مفهوم اصلی - 8 گزینۀ »2« 

وجود عش��ق خداوند در س��ینءه غ��م زدگان است، در 
حالی که در س��ایر ابیات به غیب دانی خداوند اشاره  

شده است.
مص��راع صورت س��ؤال دو - 9 گزینۀ »2« 

مفه��وم دارد: 1( غیب دان��ی خداوند 2( عیب پوش��ی 
خداوند.  و  به عیب پوشی و  به غیب دانی 
خداوند اش��اره دارند. اّم��ا مفهوم  س��فارش به 
عیب پوشی اس��ت و شاعر به انسان ها توصیه می کند 

که چشم خود را از عیوب دیگران بپوشانند.
: در مقابل ک��رم و بزرگوارِی پادش��اه  معن��ی 
عیب پ��وش، رن��دی حاف��ظ )رفتاره��ای حافظ و 

گناهانش( گناه بزرگ و نابخشودنی ای نیست.
: هیچ لباس��ی )مجازاً رفت��اری( بهتر از معن��ی 
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پوش��اندن عیب و گناه خلق نیس��ت. اگ��ر از عیب 
دیگران چشم بپوش��ی و حّتی خودت عریان باشی، 

ایراد ندارد. 
 »در گذارنده« در  یعنی عفوکننده.

مفهومی که در  و بیت - 10 گزینۀ »4« 
صورت سؤال مشترک است فقط عیب پوشی خداوند 
است. مفهوم مصراع دوم صورت سؤال در هیچ کدام 

از ابیات نیامده است.
و  کم��ال  مقّدم��ءه  نق��ص    

افزونی است.
 توصی��ه به عیب پوش��ی از دیگران. )س��خنی از 

عیب پوشی خدا در این بیت نیست.(
 پادشاه از همه چیز خبر دارد: تو پادشاهی هستی 
که هر چه خداون��د در پردءه غیب نهان کرده، پیش 

تو آشکار است.
مفه��وم بیت س��ؤال اقرار - 11 گزینۀ »4« 

ب��ه یگانگی خداوند ب��ه امید نجات یافت��ن از عذاب 
جهنّم اس��ت. در  نیز همین مفهوم وجود دارد: 
]خداوندا[ گاهی اطاعت و عب��ادت کرده ام. اگر این 
طاعت و عبادت من برِگ کاهی ارزش ندارد مرا در 

آتِش دوزخ مسوزان.
  کس��ی که در چهرءه زش��ت 
مخاطب ش��اعر نظر کرده باش��د، از عذاب جهنّم در 

امان است!
 عاشقی که آتش هجران را تحّمل کرده است از 
عذاب جهنّم هراس��ی ندارد./ آتش هجران از آتش 

جهنّم سوزاننده تر است./ سختی درد فراق و جدایی
 کس��ی که با عش��ق پخته نش��ود، شایستءه آتش 

جهنّم است.
اّول  س��خن - 12 بیت  در  گزینۀ »2« 

از ع��ّزت و ش��کوه خداون��د و علم و یقین اوس��ت، 
هم چنین س��خن از بخش��ندگی خداوند اس��ت و 
این که خداوند مایءه شادی و هدایت بندگان است، 
اّما در بی��ت دوم هیچ کدام از ای��ن مفاهیم وجود 

ندارد و سخن از سّتارالعیوب  بودن خداوند است.
مفهوم مشترک ابیات سایر گزینه ها: 
 عّزت و ذّلت در دست خداست.

 ناتوانی انسان از شناخت و وصف خدا
 بیان کرم و لطف و فضل خداوند

مفهوم اصلی عبارت  سؤال - 13 گزینۀ »3« 
این اس��ت ک��ه طاعت و بندگ��ی س��بب نزدیکی به 
خداست. در  نیز بندگی سبب باریابی به درگاه 

حق دانسته شده است.
بهش��ت بندگ��ی  ب��دون    

حاصل نمی شود.
 نکوهش بندگی خ��دا برای حاجات دنیوی )خدا 
شایس��تءه آن اس��ت که چون شایس��تءه عبادت است، 

عبادت شود نه برای رسیدن به حاجات دنیایی(. 
 بندگی خدا مایءه توفیق و سعادت است.

س��ؤال - 14 صورت  عبارت  در  گزینۀ »3«  
س��عدی از این س��خن گفته که نعمت خداوند، عام 
است و در همه جا گسترده، در  نیز شاعر معتقد 
اس��ت بخش��ش و کرم خداوند بس��یار زیاد است و 
خداوند به س��بب لطف و اِنعام و احسانش، هرگز از 
رحمت و بخشش خود نمی گذرد و خالف آن عمل 
نمی کند. مفهوم  گس��تردگی سفرءه عشق است. 
در  شاعر می گوید روزی خود را از سفرءه دیگران 
به دست می آورد و در  عادل بودن گوینده محور 

کالم است.
مفهوم ابیات  سؤال ناتوانی - 15 گزینۀ »3« 

انسان از ُشکر و بندگی خدا و طلب بخشایش به سبب 
کوتاه��ی در عبادت اس��ت. در  نیز مفهوم طلب 
بخشایش به سبب کوتاهی در عبادت دیده می شود. 

  طلب بخش��ش از خداوند و 
عام دانستن بخشش خداوند

 یاری خواستن از خداوند غیب دان
 تنها خدا را شایستءه پرستش دانستن
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519 8  ، در بیت سؤال و  گزینءه »2« 
و  ش��باهت رخ یار به باغ و گلستان مطرح است 
و در واقع عاش��ق، باغ و گلس��تان حقیقی را چهرءه 
معش��وق می داند و از او درخواست جلوه گری دارد. 
مفهوم  پنهان نماندن حس��ن یار اس��ت و شاعر 
معتقد است در پِس پرده هم حسن یار، آشکار است.

در بیت )الف( شاعر آرزوی 8 520 گزینءه »3« 
همراه شدن با یار دارد ولی در بیت )پ( محور کالم 
دلگیری از یاران است و شاعر آرزوی صحبت اغیار و 

بیگانگان را دارد. 
از 8 521 در بیت س��ؤال، عاشق  گزینءه »4« 

معشوق می خواهد رخ مانند خورشید خود را نمایان 
،  و  نیز درخواس��ت جلوه گری  کند، در 
از یار مطرح ش��ده اس��ت. در  س��خن از جلوءه 
بدون حجاب و نقاب است و شاعر معتقد است خود 
بی نقاب بودن یک حجاب است و مانع دیدن چهرءه 

خورشید می گردد.
522 8 ، مش��ترک  مفه��وم  گزینءه »3«  

 و  خوش داش��تن تندی و عتاب )سرزنش( 
معش��وق است؛ اّما در  س��خن از این است که 
دشنام قبل از آن که ش��نونده را ناراحت کند، کام 

گوینده را تلخ می کند.
موالن��ا در بی��ت ص��ورت 8 523 گزینءه »3« 

س��ؤال در جس��ت وجوی مرد حق و طریقت اس��ت؛ 
در  نیز حافظ می گوی��د: افراد بی تجربه، از ذوق 
عشق خبری ندارند، باید در پی انسانی دریادل، دلیر 

و سرآمد )مرد حق( باشی.
  ق��درت و چیرگی عش��ق / 

زبونی عاشق در برابر عشق معشوق
 دنیا پر از رنج و س��ختی است: از چهار عنصری 
که هستی را ش��کل داده اند؛ یعنی آب، باد، خاک و 
آتش چیزی جز شکست، حاصل نمی شود، نباید در 

میان این چهار عنصر مخالف، غافل بود.

 تحّمل سختی ها با یاد روزهای خوشی / نباید از 
همراهان دلزده و ناراحت شد. 

س��ؤال 8 524 صورِت  بی��ت  در  گزینءه »4« 
،  و  مفه��وم مش��ترک پنهان ب��ودن  و 
خداوند از دید بش��ر و ظاهربودن آثار او در همه جا 
است، اّما در  ش��اعر می گوید: در مسیر عشق، 
س��ختی ها آشکار می ش��وند تا افراد ترسو، قدم در 

وادی عشق نگذارند.
در بی��ت ص��ورت س��ؤال 8 525 گزینءه »4« 

س��خن از این اس��ت که خداون��د با چش��م دیده 
نمی ش��ود، اّما صنعت و کارهایش در جهان آشکار 
است. به گونه ای می توانیم از این بیت مفهوم تجلّی 
خداوند در همءه موجودات را استنباط کنیم. در  

نیز شاعر می گوید:
عالَم، آیات و نش��انه های خداوند است، اما این عالم، 
خوِد خدا نیست؛ همانند نور شمع که به اعتباری از 
شعلءه ش��مع جدا هست و به اعتباری از شعلءه شمع 

جدا نیست و با شعله تفاوت دارد.
  اش��تیاق عاش��ق، ب��ا دیدن 

کسی که یار را دیده افزون می شود.
 دیدن آثار صنع خدا در چهرءه زیبارویان 

 دش��واربودن عشق و راه عش��ق / عاقبت حرف 
نشنیدِن دل

 مصراع نخست این بیت، استفهام انکاری دارد.
در  س��خن از عظمت 8 526 گزینءه »1« 

وجودی و زیبایی پیامبر اکرم )ص( اس��ت که البته 
به موضوع ش��ّق القمر نیز در این بیت اش��اره شده 
است، ولی در س��ایر گزینه ها س��خن از بازگشت 
ب��ه اصل و مبدأ است و ش��اعر، آدمی را به عروج و 

تعالی فرا می خواند.
مفه��وم مش��ترک عبارت 8 527 گزینءه »4« 

سؤال و  ش��اگردی کردن در محضر معشوق در 
عین دانشمندی است.
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  شاگردی کردن نزد پیِر عشق 
و معرفت، مایءه رشد و تعالی معرفتِی سالک می شود.

 تقابل عقل و عش��ق )عقل در برابر عش��ق طفل 
نوآموز و سرگردان است.(

 ضرورت پاگذاشتن بر وجود ماّدی در راه عشق 
)ترک خود در عالم عشق(

528 8 ، مش��ترک  مفه��وم  گزینءه »2« 
 و  ش��اگردی کردن در مکتب عشق در عین 
دانشمندی اس��ت؛ اّما در  فقط س��خن از تقابل 
عقل و عشق است و این که عقل در برابر عشق طفل 

نوآموز است.
 در  »کّش��اف« اش��اره دارد به ش��رح کّشاف 
َزَمخش��ری که کتابی بس��یار مفّصل است و شاعر 
می گوید: وقتی از کتاب های گوناگون هیچ کش��فی 
حاصل نشد، در مکتب عش��ق تو همءه آموخته ها را 
کنار گذاش��تیم و مانند طفالن نوآموز، تختءه مشق 

خود را می شوییم.
در  همانند بیت سؤال، 8 529 گزینءه »4« 

عاشق از دیگران یاری می خواهد تا معشوق گریزان 
را به او بازآورند. )طلب معشوق(

ب��رای  عاش��ق  ش��ادمانی    
بازگشتن یاری که دوری گزیده  بود.

 معش��وق با وجود آزرده خاطری و پیمان ش��کنی 
عاشق، باز از سر لطف به دیدار او آمده است.

 عاش��ق ب��رای درم��اِن درد دلش )درد عش��ق(، 
معشوق را می طلبد.

  نیز با بیت س��ؤال تناسب دارد، چون عاشق 
برای آوردن معش��وق از دوس��تان م��دد می خواهد 
ولی اشاره ای به گریزان بودن معشوق نشده و از این 

جهت  تناسب بیشتری دارد.
در  ش��اعر می گوی��د: 8 530 گزینءه »4« 

دل��م ادع��ای زیرکی داش��ت ولی محب��وب آن را 
در زلف خود اس��یر کرد و کشان کش��ان برد؛ پس 

سخن از گرفتارش��دن دل عاشق در زلف  یار است 
علی رغ��م ادعای زیرک��ی دل. در س��ایر گزینه ها 
مفهوم ترک جهان ماّدی و بازگشت به عالم اصل و 

معنا مشترک است. 
مفهوم اصلی بیت س��ؤال، 8 531 گزینءه »4« 

بازگشت به اصل اس��ت؛ یعنی اصل انسان و روح او 
متعلّق به عالم باال اس��ت و به جایگاه حقیقی خویش 
باز خواهد گش��ت و ای��ن مفه��وم را در همءه ابیات 
می توان دید به غیر از بیت  که در آن، شاعر به 

توصیف محل برگزاری جشن و بزم پرداخته است.
اس��ت 8 532 موجودی  انس��ان،  گزینءه »2« 

که جسمش از عالم خاک اس��ت و روحش از عالم 
افالک؛ انس��ان آگاه هرگز به ای��ن خاکدان دنیا دل 
نمی بندد و روح خود را اسیر جسم خاکی نمی کند. 
،  و  ب��ه این مطلب که  در گزینه ه��ای 
اصل انسان از عالم باال اس��ت اشاره شده  است ولی 
در  ش��اعر پرسش��ی مطرح کرده  است: وقتی 
پدرمان، حض��رت آدم از جّنت پ��اک بیرون نیامد، 
چگونه م��ا از این عالم خاکی پ��اک بیرون بیاییم؟ 
مفهوم اصلی بیت دش��واربودن پاک زیس��تن در این 

عالم خاکی است.
بی��ت 8 533 مش��ترک  مفه��وم  گزینءه »3« 

س��ؤال و  دروغین بودن وعده های یار اس��ت. در 
سایر گزینه ها موالنا از معشوق می خواهد او را ترک 
نکند و قصد غربت نکند و از فراق خود او را آزرده و 

دردمند نسازد. 
عب��ارت صورت 8 534 مفه��وم  گزینءه »4«  

سؤال مداراکردن با دشمنان است، مفهوم مقابل آن 
یعنی مدارانکردن با دشمنان در همءه گزینه ها به جز 
 آمده است. در  سخن از این است که نباید 

کسی را که با ارباب تو در جنگ است، یاوری کنی.
مفهوم عبارت سؤال، رفتار 8 535 گزینءه »3« 

نادرس��ت دیگران را با نرمی و مهربانی پاس��خ دادن 
است. در  هم این مفهوم وجود دارد.
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: انس��ان ثروتمن��د، نهایتاً به غ��م و درد  معنی 
گرفتار می ش��ود، همان طور که پ��ر زیبای طاووس، 

علت اصلی گرفتارشدن اوست.
مفهوم بیت سؤال از ماست 1 947 گزینءه »2« 

که بر ماست است؛ یعنی هر چه بدی می بینم مقّصر 

،  و  نیز این مفهوم  آن خودم هستم. در 
دیده می شود. در  سخن از رهانکردن دوست با 

وجود جفاکاری و دشمنی  پیشه کردن دوست است.

در بیت س��ؤال گردآفرید، 1 948 گزینءه »2« 

سهراب را به صلح و آشتی دعوت می  کند و می  گوید: 
وقتی به مقصودت رسیدی به جنگ نیاز نیست. در 
 هم همین مفهوم وجود دارد: جنگ را رها کن، 

هر چه می خواهی در صلح، حاصل است.

  روی  آوردن به جنگ به دلیل 
بی ثمر بودن صلح

 از دشمنی که تظاهر به صلح می کند باید ترسید.
 جنگی��دن ب��ه قص��د آش��تی کردن! )واقعاً قصد 

ناراحت کردن کسی را نداریم.(
در  شاعر معتقد است، 1 949 گزینءه »4« 

دشمِن آینه، سنگ است و سنگ و آینه ذاتشان یکی 
است )آینه را از سنگ می سازند(؛ پس همانند بیت 
سؤال مفهوم اصلی آن از ماست که بر ماست است. 

  شرط وصال و تقّرب به حق، 
نفِی خود است.

 زیبایی معشوق، ِسالح اوست. 
 تقابل آسایش با دولتمندی )دولتمندی همواره 

همراه با هراس و اضطراب و ناآرامی است.(
مفهوم بیت صورت سؤال، 1 950 گزینءه »2« 

چاره اندیشی و تدبیر در مقابل حریف و دشمن است. 

در همۀ گزینه ها به جز  توصیه به چاره اندیش��ی 
در مقابل حریف و دش��من دیده می ش��ود. در  
س��خن از احتیاط در جنگ با دشمن ضعیف است و 

ش��اعر می گوید: من فراوان دیدم که قطره ها تبدیل 
به سیل می شوند؛ بنابراین حتی از جنگ با دشمن 

ضعیف هم دوری کن. 
معنی  وقتی نمی توانی دستی را بگَزی )بر کسی 
غالب شوی و به او آسیب برسانی(، ناچار آن دست را 
ببوس؛ زیرا با انسان های غالب و قدرتمند تنها چارۀ 
کار، فریب کاری و چرب زبانی اس��ت. )َزرق: فریب/ 

لوس: تمّلق و چرب زبانی(
معنی  وقتی با ق��درت و جنگ آوری نمی توانی 
دشمن را شکس��ت دهی، بهتر است با نعمت دادن 
به او جلوی جنگ و فتن��ه را بگیری )در این بیت، 
چاره اندیشی در قالب تطمیِع دشمن، خود را نشان 

داده است(.
توانایی ه��ای 1 951 بی��ان  گزینءه »2«  

سهراب است، پس این بیت اشاره به زمینۀ قهرمانی 
،  حماسه دارد. حضور پرندۀ افسانه ای سیمرغ در 

عمر طوالنی رس��تم و زال در  و حضور موجود 
افس��انه ای دیو در  همگی بیانگ��ر زمینۀ خرق 

عادت هستند.
در همۀ گزینه ها پناه بردن 1 952 گزینءه »2« 

به خداوند )ایمان و توّکل به خداوند( یا یاری خواستن 

از او مطرح شده  اس��ت، پس باید به سراغ مفهومی 

،  و  ش��اعر به نتایج  جزئی تر برویم. در  
و فرجام نی��ک خداپناهی )ایمان و توّکل به خداوند( 

اش��اره کرده، اّما در  فقط توصیه ش��ده  است از 
بالها به خداوند پناه ببرید.

این 1 953 بیت س��ؤال  مفه��وم  گزینءه »2« 

است که باورداشتن به وجود خدا و ایمان به او، مایءه 
آرامش و امنیت اس��ت. در  نیز حافظ می گوید: 

متوّسل به دوست )خداوند( شو و از بدخواهان پیوند 
ببُر )دوری کن(. مرِد خدا باش تا از ش��ّر دیوخویان 
و شیاطین در امان باش��ی. )ایمان به خداوند مایۀ 
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امنیت و آسودگِی خاطرِ مرد راه حق است.(
  خداون��د، به هر کس مطابق 

لیاقتش می بخشد.

 امیدواربودن به رحمت بی پایان خداوند با وجود 
گناهان بسیار

 از خداوند باید حفظ ایمان و یقین را طلب کرد، 
نه خواسته های بی ارزش دنیایی.

اتّکاداش��تن 1 954 مفه��وم   گزینءه »2« 

به خود و داش��ته های خود اس��ت، اّما سایر گزینه ها 

همانند بیت صورت سؤال توصیه می کنند که باید 
به خدا توّکل داشت و همه چیز را به او سپرد.

از 1 955 ش��کایت  مفه��وم   گزینءه »1« 

وضع بد وطن و توصیه به رفت��ن از وطن محور کالم 

است، اّما مفهوم سایر گزینه ها وطن دوستی و سفارش 
به حفاظت از وطن است.

معن��ی  در س��فر، رنج و غ��م چ��اه، زود تمام 
می شود، اّما کسی که در وطنش گرفتار است، انگار 

همۀ عمرش در چاه است.
مفهوم اصلی بیت س��ؤال، 1 956 گزینءه »3« 

افس��وس خوردن ب��ه خاط��ر از دس��ت دادن دارای��ی 

ارزشمند است،  نیز بر چنین مفهومی داللت دارد.

  ج��ان دادن در راه معش��وق 
جای تأّسف ندارد.

 افسوس و حس��رت خوردن عاشق )شاعر(، بابت 
تباه و تلف شدن روزگارش در فراق از یار

 حقیقت )خداوند( آشکار است؛ افسوس که هیچ   
کس توان درک آن را ندارد.

مفه��وم مص��راع ص��ورت 1 957 گزینءه »4« 

سؤال، ناشناخته ماندن اولیای خدا است. در  نیز 
همین مفهوم دیده می شود.

  گوشه نشینی مایءه بلندمرتبگی
و شکوه است.

 خداوند بر همءه هس��تی ناظر اس��ت، اّما پنهان از 
نظرهاست. )آشکارصنعِت پنهان: کسی که صنعتش 

)آفریده های��ش( آش��کار اس��ت و خ��ودش پنهان، 
آفریدگار جهان(

 از خود بی خود شدن عارف با آگاهی از اسرار / 
رازداری عارفانه

958 1، مفهوم مشترک ابیات   گزینءه »2« 

 و  این اس��ت که منشأ یکسان دو چیز دلیل 
بر یکسانی آن ها نیست؛ اّما در  این مفهوم وجود 

ندارد و در آن س��خن از این موضوع است که فیض 
و رحمت به بد و نیک یکس��ان می رس��د و در محفل 

عش��ق و محبّت همه یکسان هستند. )مستور: عفیف، 

پاکدامن، آبرودار(
در  ش��اعر می گوی��د: 1 959 گزینءه »4« 

س��خن چون ظرف اس��ت و معنی چون آب )یعنی 
الفاظ، ظروِف معانی هس��تند و معان��ی را در خود 

می گنجانند(، دریای معانی قرآن است.
اّما مفهوم مشترک سایر ابیات همانند بیت صورت 
سؤال سفارش به دوری کردن از مقایسءه امور براساس 
ظاهر است. در هشدار داده شده که جادوگری را 

با معجزه مقایسه نکنیم و فکر نکنیم چون ظاهری 
یکس��ان دارند، پس باطنی یکسان دارند. در  در 
قالب تمثیلی همین مفهوم تکرار شده، آب شیرین 
و آب ش��ور هر دو در ظاهر زالل هس��تند، اّما یکی 
شور اس��ت و یکی ش��یرین و در  با اشاره ای به 
داستان حضرت موسی و معجزۀ او، می گوید: عصای 
موس��ی با عصای دگران فرق دارد ]هر چند در ظاهر 
یکس��ان اند[ و از عم��ل موس��ی )معج��زه( تا عمل 

ساحران )جادوگری( تفاوت زیادی است.
این 1 960 س��ؤال  بی��ت  مفهوم  گزینءه »3« 

است که ظاهر یکس��ان دو چیز دلیل بر باطن مشابه 
آن ها نیس��ت. در  نیز همین مفهوم وجود دارد: 
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 آسیا/ آسیاب دو سنگ بزرگ و گرد بوده که عموماً با جریان آب سنگ باالیی به حرکت درمی آمده 
و گندم میان این دو سنگ تبدیل به آرد می شده. در شعر فارسی عموماً نماد افراد تالشگر و زحمت کش 

است که رزق خویش را با تالش به دست می آورند:
بی�رونمش�و غاف�ل ز گردی�دن ک�ه روزی در َقَدم باش�د آس�یا  س�نِگ  ز  می آی�د  آوازه  همی�ن 

گاهی نیز آسیاب به عّلت بزرگ بودن سنگ ها، نماد استحکام، قدرت و حّتی زورگویی است:
آس�یا؟مابی�ن آس�مان و زمی�ن ج�ای عیش نیس�ت دو  می�ان  ز  َجَه�د  دان�ه چ�ون  ی�ک 

هم چنین گاهی نیز نماد فلک و روزگار چرخان است: 
ای عیس�ِی دوران بیا، بر ما بخوان افس�وِن خویشای قط�ب این هفت آس�یا ه�م کاِن زر ه�م کیمیا

سخاوت،  نماد  گاهی  می گیرد،  قرار  یار  چهرءه  مشّبهٌ  بِه  این که  بر  عالوه  آفتاب/ خورشید/ ِمهر 
بزرگ منشی، خداوند و عشق است:

گوی�م آفت�اب  از  ه�م  آفتاب�م،  غ�ام  نه ش�بم، نه شب پرس�تم که حدیث خ�واب گویمچ�و 
ترجمان�ی طری�ق  ب�ه  آفتاب�م،  رس�ول  ب�ه نه�ان از او بپرس�م ک�ه حدی�ث خ�واب گویمچ�و 

رفتن  راه  زیبا  و  زیبایی، خوش خرامی  مظهر  آهو/ آهوی چین/ آهوی ختن/ آهوی تتار/ آهوی تاتار 
است. چشمان آهو اغلب مشّبهٌ  به چشم یار قرار می گیرد:

ج��ادو و  دل ف���ری���ب  ت��و  چ��ش��ِم  آه��وای  چ��ش��ِم  خ��ی��ره  ت���و،  چ��ش��ِم  در 
 نوعی خاص از این آهو در شهر ُختِن کشور چین وجود داشته که از ناف آن، ُمشک ـ که نوعی عطر بوده ـ

به دست می آورده اند:
نباشد چندین  خ���وْش  ب��وی  را  آه��و!نَ��َف��س  ن����اِف  دارد  ِج��ی��ب  در  م��گ��ر 

آیینه در شعر فارسی اغلب استعاره از دل آدمی است و گاهی نیز مظهر صداقت و راست گویی است:
است خوش تر  ری��اک��ار  دوس��ت��اِن  ِمهِر  راست گوستاز  آیینه  چو  که  دشمنی  دشناِم 

باد صبا/ نسیم صبا/ باد سحری نماد خبررسانی میان عاشق و معشوق:
ت�و م�ی روی ب�ه س�امت، س�اِم م�ن برس�انیم�ن ای صب�ا! رِه رفت�ن ب�ه ک�وی دوس�ت ندانم

باده/ شراب/ ِمی کارکرد ظاهری آن دفِع غم و غّصه است.
نمی بین�م کَ�ران  هیچ�ش  ک�ه  زمان�ه  نمی بین�مغ�ِم  ارغ�وان  چ�ون  ِم�ِی  ج�ز  َدواش 

اّما در ادبّیات عرفانی، نماد محّبت و عشق به پروردگار است:
م�ا مذه�ِب  در  نیس�ت  ح�رام  ک�ه  ِم�ی  م�ازان  ل�ِب  نیاب�ی  ُخش�ک  ع�دم،  صب�ح  ت�ا 

در اغلب موارد نیز در تقابل با اصطالحات دین داری ظاهری قرار می گیرد:
ن�اب؟ ب�ادءه  کجاس�ت  ملول�م،  ُخش�ک  ُزه�ِد  ِدم���اغ،  ت��ر داردز  ب���اده، م��دام��م  ب��وی  ک��ه 

باز از قدیم رایج بوده که این پرنده را برای شکار تربیت می کردند و از تفریحات پادشاهان بوده 

که با باز شکاری به شکار بروند. به هنگام شکار، باز را بر دست می نشاندند. به همین دلیل، در منطق الطّیر 
عطّار، این پرنده نماد افرادی است که جاه، مقام و قدرت، آن ها را از حرکت به سوی حق باز می دارد:

ب��از»ب�����از« پ��ی��ش ج��م��ع آم���د س��رف��راز پ����رده  م��ع��ال��ی،  س���ّر  از  ک���رد 
)َمعایل: جایاگه های عایل(  

شهریار دس���ت  ش���وق  از  م��ن  روزگ����ارگ��ف��ت:  خ��ل��ق  ز  ب��رب��س��ت��م  چ��ش��م 
ش��ومم���ن اگ���ر ش��ای��س��ت��ء س��ل��ط��ان ش��وم ب��ی پ��ای��ان  وادی  در  ک��ه  بِ���ه 
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سنگ نماد استواری، مقاومت و سخت دلی:
پ���والدزی���ن رن���ج ک���ه ه��س��ت ب���ر ت���ِن من و  س��خ��ت  س��ن��ِگ  ب���گ���دازد 

مشّبهٌ  بِه  این که  بر  عالوه  است.  مشهورتر  آن  نوع سفید  اّما  متنّوع،  رنگ های  به  است  گلی  سوسن 
معشوِق سپیدروی قرار می گیرد، در شعر فارسی با آن که ده زبان )=گلبرگ( دارد، گاهی نماد افراد الل 

و بی زبان است:
سوسن همچون  تو  عشِق  چمِن  خاموش اندبلباِن  ول��ی  زب��ان ان��د  جمله  ت��ْن  همه 

سیمرغ /َعنقا پرنده ای افسانه ای است که در کوه افسانه ای بسیار مرتفعی به نام قاف زندگی می کند. 
این پرندءه افسانه ای در شعر فارسی به ُعزلت و گوشه نشینی شهرت دارد:

اس�ت آبادان�ی  از  وحش�ت  اگ�ر  ُعزل�ت  َعنق�ا نیس�تمعن�ی  از  جغ�د در مرتب�ء خوی�ش ک�م 
عالوه بر عزلت، در شعر فارسی به بلندآشیانی و در دسترس نبودن نیز مشهور است:

وص�ال تمنّ�ای  ت�و  از  نرس�د  را  کس�ی  مگس�ی؟ه�ر  س�ازد  چ�ه  س�یمرغ  رِه  ب�ر  آش�یان 
در منطق الطّیر عطّار، این پرنده نماد خداوند است:
ب��ی خ��اف پ��ادش��اه��ی  را  م��ا  قافه��س��ت  ک��وه  آن  هست  ک��ه  کوهی  پ��ِس  در 
طیور س��ل��ط��اِن  س��ی��م��رغ،  او  دورن���ام  دوِر  زو  م��ا  و  ن��زدی��ک  م��ا  ب��ه  او 

شبنم نماد کوچکی، حقارت و ضعف که یا با هّمت و تالش خود یا با عنایت خورشید ـ که بر او 
می تابد و او را بخار می کند ـ به اوج آسمان ها می رسد:

آفتاب با  همسفر  شد  پا  و  دست   بی  باششبنِم  کوتاه  گو  دسْت  هّمْت  افتاد  بلند  چون 
شمع گاهی به دلیل نورافشانی نماد سخن چینی و حرف پراکنی است:

بپوشان او  از  اَسرار  است  شمع  رقیْب  خوْد  ن��داردگر  زب��ان  بنِد  س��رب��ری��ده،  ش��وِخ  ک��ان 
گاهی نماد افراد بی تعّلقی است که حاضرند در راه هدف یا عشق سر خود را فدا سازند:

یابی آگ��ه��ی  گ��ر  ه��دای��ت  ن���وِر  ز  کرددال  توانی  َسر  تَ��رِک  خنده زنان  شمع،  چو 
اّما اغلب اوقات نماد معشوق است و در سّنت شعر فارسی، پروانه عاشق او است:

بسوخت بلبل  خرمِن  ُگ��ْل  رخ��س��اِر  شدآت��ِش  پ��روان��ه  آف��ِت  شمع،  خ��ن��داِن  چهرءه 
شیخ در شعر فارسی نماد افرادی است که به تدیّن ظاهری پرداخته اند و از عرفان و سرمستی های 
عارفانه محروم اند. از دیگر صفاتی که به این شخصیت در شعر داده شده تکّبر، ریاکاری و فریب کاری است:

مفروش دام��ان  پاکی  ما  به  شیخ!  ای  نمود!ب��رو  نتوانند  معانی  ِس��ی��ِر  سطحیان، 
صبح نخست و صبح دوم/ صبح صادق و کاذب هنگامی که شب به پایان می رسد، اندکی سفیدی و 
روشنایی به صورت عمودی و کمی با فاصله از افق در سمت مشرق پدید می آید. از نظر شرعی با وجود 
این روشنایی اندک، هنوز صبح حقیقی شروع نشده و هنگام خواندن نماز صبح نیست. به این پدیده، 
صبح اّول یا صبح کاذب می گویند. پس از زمان اندکی این سفیدی در ناحیءه مشرق پراکنده می شود و 
صبح دوم یا صبح صادق و حقیقی پدید می آید که این زمان، اّوِل وقت نماز صبح است. در شعر فارسی 
ناپایداری،  نماد دروغ،  ماندگاری و درست کاری است و صبح کاذب  نورانّیت،  نماد راستی،  صبح صادق 

ضعف و حیله گری است:
پیشش ُمرد  اندیشه  درآم��د  چون  تو  کاذبعشِق  صبِح  اندیشه  ص��ادق،  صبِح  تو  عشِق 

صبر نوعی گیاه است و در شعر فارسی نماد تلخی است:
ندانی تو  حاوتش  ولیکن  است  خوش  چشیدمِشکر  صبر  طعِم  که  دانم  معامله  این  من 

صوفی به کسی که پیرو طریقت تصّوف بوده صوفی می گویند. هرچند صوفیان، صف خود را از متدیّنان 
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