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 )نه در ادبيات فارسيهاي رايج عارفا مفهوم(7T تناسب مفهومي

 هاي ديگر دور است؟ مفهوم كدام بيت از بيت -1
 از كف خاكم غباري بيش نيست/ آرزوهاي دو عالم دستگاه ) 1 
 رموز جام جم از نقش خاك ره دانست/ هر آن كه راز دو عالم ز خطّ ساغر خواند ) 2 
 جز خاك سر كويت نيايد هيچ در چشمش به/ همت كه حافظ راست كز دنيا و از عقبي زهي ) 3 
 ي عشقم و از هر دو جهان آزادم بنده/ ي خود دلشادم  گويم و از گفته فاش مي) 4 

 .ديگر تناسب دارد ، مفهوم دو بيت با يك......ي  جز گزينه ها به ي گزينه در همه -2
 كه ايوب تو را صبر اندكي نيست/  به هر دردم كه خواهي مبتال كن) 1 
 در گنجد و صبر اندك و بسيار نگنجد/ جانا به دل تنگ من اندوه تو بسيار  
 دل افسرده غير از آب و گل نيست/ هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست ) 2 
 سندان بود آن دل كه در او يار نگنجد/ دار نگنجد  دل نيست كه در وي غم دل 
 اند زين جرگه هشيارها برون/ ست در كيش مهر  تيپرستش به مس) 3 
 در مجلس خاص ملك، اغيار نگنجد/ در دل چو بود عشق، نگنجد خرد و عقل  
 كان جا كه ارادت بود انكار نباشد/ گر دست به شمشيربري عشق همان است ) 4 
 صد تير بال گنجد و آزار نگنجد/ آن را سخن عشق رسد كاو به دل از دوست  

بـه كـدام بيـت زيـر     » مرا به باده چه حاجت كه مست بوي تو باشم/ مي بهشت ننوشم ز جام ساقي رضوان «بيت  مفهوم -3
 نزديك است؟

 كه او مست شد از چون و چرا رست، كجاست؟ و آن/ عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد ) 1 
 ن و دلم كجاست؟كه بيرون كند از جا و آن/ باده كند جان مرا مست، كجاست؟  كه بي آن) 2 
 طلبد؛ در تن ماهست، كجاست؟ كه جا مي اين/ جان جان است وگر جاي ندارد، چه عجب ) 3 
 ست و دلم خست، كجاست؟ كه او در پس غمزه و آن/ ست  ست وزان سو هوسي ي چشم بهانه غمزه) 4 

 شود؟ مي ت زير ديدهدر كدام بي» ست يا اولواالبصار در تجلي/ پرده از در و ديوار  يار بي«مفهوم بيت  -4
 نقاب است اغيار همي بيند از آن بسته/ گذرد بر تو وليكن  معشوق عيان مي) 1 
 آن آشكارصنعت پنهام آرزوست/ ها از اوست  ها و همه ديده پنهان ز ديده) 2 
 به نور شمع جويد در بيابان/ زهي نادان كه او خورشيد تابان ) 3 
 ز مهر در تو نشاني نديدم و نشنيدم/ رسيدم  نشان روي تو جستم به هر كجا كه) 4 

 ؟نداردخواني  هاي ديگر هم مفهوم كدام بيت با بيت -5
 زنّار نابريده و ايمانت آرزوست/ از جان برون نيامده، جانانت آرزوست ) 1 
 خويشتن باشم حجاب روي يار خويشتن/ تا سرم خالي نگردد از خيال ما و من ) 2 
 خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم/ د غبار تنم شو ي جان مي حجاب چهره) 3 
 نما بكند كه خدمت جام جهان هر آن/ ز ملك تا ملكوتش حجاب بردارند ) 4 
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 شود؟ مي هاي زير ديده ترتيب در كدام بيت به» اهللا في تقابل عقل و عشق، تقابل تشرع و عرفان، وارستگي، فناه«هاي  مفهوم -6
 ي عقل، تيز چو بيند سرِ پنجه/ ز هوا و هوس را نماند ستي -آ 
 كاندر اين دير كهن كار سبكباران خوش است/ ام آمد به گوش  از زبان سوسن آزاده -ب 
 راست كان خورشيد پيدا گشت ناپيدا شدم/ اي بودم از اول بر زمين افتاده خوار  سايه -پ 
 نهادن ديني توان گرفتن؟ رسمي توان/ در دينِ عشق هرگز جز رسم پاكبازي  -ت 
 كان كه عاشق شد از او حكم سالمت برخاست/ عشق ورزيدم و عقلم به مالمت برخاست  -ث 
 مذهب عشق به تسبيح و مصال مفروش/ » حزين«سازي زاهد مرو از راه  به فسون -ج 
 ث، ج، ب، پ) 4 آ، ث، ب، ت) 3 ث، پ، ب، ت) 2 آ، ج، ب، پ) 1 

 .، يكسان است......جز  هاي زير به ي بيت با همه» آفتابيش در ميان بيني/ دل هر ذره را كه بشكافي «مفهوم عرفاني بيت  -7
 او رخ از هر ذره بنمودي تو را/ بين اگر بودي تو را  ي حق ديده) 1 
 هر دم ايشان را به رخسارش نگاهي ديگر است/ اي   اهل دل بينند در هر ذره از حق جلوه) 2 
 ايم ما خدا را ديده» سيريا«اي / اليقين  در پس هر ذره از عين) 3 
 اي خواهم داشت خورشيد ميان ذره/ تا من هوس روي تو دارم در دل ) 4 

 اشاره دارند؟» وحدت وجود«هاي زير، چند بيت به مفهوم  در ميان بيت -8
 همه آفاق گلستان بيني/ گر به اقليم عشق رو آري   -
 از جهان و جهانيان بيني/ تا به جايي رساندت كه يكي   -
 ها صحرا همه او ديدم او بود گلستان/ ها جز دوست نديدم كس  ديدم به گلستان  -
 او بود همه او بس، تنها همه او ديدم/ ديدم همه پيش و پس جز دوست نديدم كس   -
 اين همه اسرار بر صحرا نهاد/ تا كمال علم او ظاهر شود   -
 1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 تحليلي -تشريحي ي نامه پاسخ

چه را كـه جمشـيد    شود و آن آورد، راز دو عالم بر او آشكار مي هر كه به مستي عشق روي: مفهوم بيت دوم 2 ي گزينه -1
 .تواند با نگاه كردن به خاك دريابد ديد مي جم مي در جام

 رتتوجهي به دنيا و آخ بي: مفهوم مشترك سه بيت ديگر

خواهي گرفتار كن كه من چون ايوب پيـامبر صـبر و شـكيبايي     مرا به هر دردي كه مي: معناي بيت نخست 1 ي گزينه -2
 .بسيار داردم

اي معشوق همچون جان، در دل من براي اندوه تو جا فراوان است اما براي صبر و شكيبايي چه كـم و چـه زيـاد،    : معناي بيت دوم
 .جايي نيست

 .دلي كه عاشق نباشد، دل نيست: ي دوم هاي گزينه مفهوم مشترك بيت
 تقابل عقل و عشق :ي سوم هاي گزينه مفهوم مشترك بيت
 .كند عاشق از آزاري كه از سوي معشوق باشد، پرهيز نمي: ي چهارم هاي گزينه مفهوم مشترك بيت

مفهـوم بيـت   . شـود  ي دوم دريافـت مـي   آشكارا از بيت صورت سؤال و بيـت گزينـه  » مستي عشق«مفهوم  2 ي گزينه -3
از عشـق زمينـي بـه عشـق     : مفهوم بيـت چهـارم  . // خداوند در عمق وجود ماست: مفهوم بيت سوم// تقابل عقل و عشق : نخست

 آسماني رسيدن

توانند خداونـد را در تمـام جهـان آشـكارا      بين، مي هاي حقيقت مفهوم بيت صورت سؤال اين است كه انسان 3 ي گزينه -4
وجـو   هاي نادان بـراي يـافتن او بـه جسـت     داند كه فقط انسان خورشيد تاباني ميدر بيت سوم نيز شاعر خداوند را همچون . ببينند

 .پردازند وگرنه خداوند عيان است و نياز به جستن ندارد مي
 .نقاب بودن يار اشاره دارند نه آشكار بودنش هاي اول و دوم به پنهان بودن و بسته بيت

 .گويد وفايي معشوق سخن مي بيت چهارم از بي

 .شود جز بيت چهارم برداشت مي ها به ي بيت از همه» تو خود حجاب خودي«مفهوم  4 ي گزينه -5
 .هر كه به دلش توجه كند رازهاي همه عالم بر او آشكار خواهدشد: مفهوم بيت چهارم

انتخـاب   حاال. شود رد مي 3و  2هاي  گزينه ⇐شود  مي روشني ديده به» ج«در بيت » تقابل تشرع و عرفان« 4 ي گزينه -6
 .كار آساني است 4و  1هاي  ميان گزينه

اي تشبيه نمـوده كـه ايـن     است و دلش را به ذره در اين بيت شاعر روي يارش را به خورشيدي مانند كرده 4 ي گزينه -7
 .اي از عالم عظمتي نهفته است است و اصالً منظورش اين نيست كه بگويد در هر ذره خورشيد را در خود جاي داده

گويد كه خداوند دنيا را پـر از راز و شـگفتي    اشاره دارد و بيت چهارم مي» مقام رضا«وم بيت نخست به مفه 3 ي گزينه -8
 .ها پيدا شود آفريده است تا كمال علم و دانشش بر انسان


