 11قافیه ،در کدام بیت درست نیست؟
 )1ح��ل��ق��هی آن در ه���ر آن ک���او م��یزن��د

ب���ه���ر او دول������ت س�����ری ب����ی����رون ک��ن��د

 )2گ���ر ب���ه ت�����ازی گ���وی���د او ور پ��ارس��ی

گ���وش و ه��وش��ی ک���و ک���ه در ف��ه��م��ش رس��ی

 )3زر ب���ه از ج����ان اس����ت پ��ی��ش اب��ل��ه��ان

زر ن����ث����ار ج������ان ب������ود ن������زد ش���ه���ان

 )4آن ام��ی��ن��ان ج��م��ل��ه در ع����ذر آم��دن��د

ه��م��چ��و س���ای���ه پ��ی��ش م���ه س���اج���د ش��دن��د

 22قافیهی کدام بیت براساس قاعدهی « »2آمده است؟
 )1نفس ب��اد ب��ه��اران چ��م��نآرای خ��وش��ی است

س��ای��هی اب��ر عجب دام ت��م��اش��ای خ��وش��ی است

 )2رزق ما روشندالن چون مه ز پهلوی خود است

گ��ر ن َمی در ساغر م��ا هست از ج��وی خ��ود است

 )3ع��ال��م م�� ّک��ار ب��ا ارب���اب عقبی دش��م��ن است

ای��ن َچ�� ِه خسپوش با دله��ای بینا دشمن است

 )4ص���دف ب��ح��ر ب��ق��ا س��ی��ن�هی دروی���ش���ان اس��ت

گ��وه��ر آن ،دل ب �یک��ی��ن �هی دروی���ش���ان اس��ت

 33وزن و نام وزن بیت زیر ،کدام است؟
«آزادی

م��ا

در

گ���رو

پختگی

ماست

آوی��خ��ت��ه اس��ت از رگ خ��ام��ی ثمر ما»

ُ
ُ
مفاعیل فاعلن = مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
فاعالت
مفعول
)1
ُ
ُ
ُ
ُ
مفاعیل فعولن = هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف
مفاعیل
مفعول
)2
ُ
ٌ
ُ
مفاعیل فعل = هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب
مفاعیل
مفعول
)3
ُ
ُ
مستفعل مفعولن = هزج مثمن اخرب
مستفعل مفعولن
)4
 44در کدام بیت ،اختیار وزنی «ابدال» صورت گرفته است؟
 )1ب�������رد   او دل ع���اش���ق���ان آف����اق

پ��ی��چ��ی��د ب���ر آن دو زل����ف چ����ون شست

 )2ان������در ع��ج��ب��م ک����ه چ���ش���م آن م���اه

ن�����اخ�����ورده ش������راب چ�����ون ش�����ود م��س��ت

 )3زان چ��ش��م پ���ر از خ���م���ار س��رم��س��ت

پ����رخ����ون دارم دو دی�������ده پ��ی��وس��ت

 )4ت����ا ع�����زم ج���ف���ا درس������ت ک�����رد او

ع���اش���ق���ان���ش ب��ش��ک��س��ت
دس������ت ه���م���ه
ْ

 55در کدام مصراع اختیارات شاعری« :کوتاه تلفظکردن مصوت بلند»« ،حذف همزه» و «بلند تلفظکردن هجای پایانی» ،صورت گرفته است؟
 )1مخالفت نکنم آن کنم که فرمان است

 )2که جهل پیش خردمند عذر نادان است

 )3نه آبروی که گر خون دل بخواهی ریخت

 )4هزار سختی اگر بر من آید آسان است

 66در کدام مصراع اختیار وزنی قلب صورت گرفته است؟
 )1دل برگرفت از من بُتم یکبارگی

 )2زیرنشین َعلَمت کاینات

 )3دست کسی برنرسد به شاخ هویت تو

 )4برشَ َوم از نشاط دل وقت سحر به منظره

 77وزن عروضی کدام مصراع در مقابل آن ،غلط آمده است؟
 )1جهان شب است و تو خورشید عالمآرایی (مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن)
ُ
ُ
مفعول مفاعیلن)
(مفعول مفاعیلن
 )2ای حسن خط از دفتر اخالق تو بابی
 )3کس نماند که به دیدار تو واله نشود (فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن)
 )4به سر راهت آورم هر شب (فاعالتن مفاعلن فع لن)
 88تأثیر نظریههای چه کسانی موجب شد که ادبیات از دیدگاه علم روانشناسی مورد توجه قرار گیرد؟
		
 )1فروید ـ یونگ ـ آدلر
 )3راسین ـ تی.اس .الیوت ـ شکسپیر

 )2مترلینگ ـ ایبسن ـ عزرا پوند
 )4داستایوسکی ـ فروید ـ هیپولیت تن
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 99شعر نو ،چگونه تحول شگرفی را در حوزهی شعر ،رقم زد؟
 )1ستیز با عناصر بیگانهی فرهنگی به خصوص فرهنگ غرب

 )2بهرهگیری از اندیشهها و مضامین مذهبی و عرفانی

 )3طرح مطالب نوین و توجه به مسائل بشر امروزی

 )4ایجاد تحول در اوزان عروضی و فقدان قافیه

 110ابیات زیر ،با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
«آب ج��ی��ح��ون از ن��ش��اط روی دوس��ت

خ��ن��گ م���ا را ت���ا م��ی��ان آی���د همی

ای ب���خ���ارا ش���اد ب���اش و دی���ر زی

م��ی��ر زی ت���و ش���ادم���ان آی���د ه��م��ی»

 )1ای���ن وط���ن م��ص��ر و ع���راق و ش���ام نیست

ای���ن وط���ن ج��ای��ی اس���ت ک���او را ن���ام نیست

 )2ه���وای ک���وی ت��و از س��ر ن���م���یرود ب��ی��رون

غ��ری��ب را دل س��رگ��ش��ت��ه ب���ا وط����ن ب��اش��د

 )3سعدیا حب وط��ن گرچه حدیثی اس��ت درست

ن��ت��وان م���رد ب��ه سختی ک��ه م��ن ای��نج��ا زادم

 )4در بحر ،هر که ساخت وطن چون حباب ،اسیر!

دردس������ر خ����راب����هی س���اح���ل چ���ه م �یک��ن��د

 111بیت زیر با همهی ابیات تناسب مفهومی دارد ،بهجز:
«به رنج و سعی کسی نعمتی به دست آرد

دگ��ر کس آی��د و بیرنج و سعی ب��ردارد»

 )1ت��وان��گ��ری ن��ه ب��ه م��ال اس��ت پیش اه��ل کمال

ک��ه م��ال ت��ا ل��ب گ��ور اس��ت و بعد از آن اعمال

 )2ج��ان کند در طلب دن��ی��ی و بیگانه خ��ورد

خ��واج��ه ش���اد اس���ت ک��ه م��ال��ی و م��ن��ال��ی دارد

 )3م��ن��ه گ���ر ع��ق��ل داری در ت���ن و ه��وش

اگ���ر َم�����ردی دِه و ب��خ��ش و خ���ور و پ��وش

 )4بمرد و هیچ نبرد آنک��ه جمع ک��رد و نخورد

ب��خ��ور ب��ب��خ��ش ب���ده ای ک��ه م��یت��وان��ی ه��ان

 112شاعر در همهی ابیات تصویرگری یکسانی دارد ،بهجز:
 )1در شکنج زل��ف مشکینش دل مسکین من

هست چ��ون کبکی که شهبازی کند در چنگلش

 )2ب��ر گ��ذرگ��اه صبا ب��گ��ش��ادهای ب��ن��دی ز زلف

در ج��ه��ان از عنبر س���ارا نسیم اف��ک��ن��دهای

 )3آنگ���ه ک��ه ج��ع��د زل���ف پ��ری��ش��ان برافکند

ص���د دل ب���ه زی����ر ط�����رهی ط�����رار ب��ن��گ��ری��د

 )4ب���از پ��رس��ی��د ز گ��ی��س��وی ش��ک��ن در شکنش

ک��ای��ن دل غ���مزده سرگشته گ��رف��ت��ار کجاست

 113بیت زیر با کدام بیت ،تقابل مفهومی دارد؟
«همتم ب��درق��هی راه ک��ن ای طایر قدس

که دراز اس��ت ره مقصد و من نوسفرم»

 )1در ب��ی��اب��ان ف��ن��ا گ���مش���دن آخ���ر ت���ا کی

ره ب��پ��رس��ی��م م��گ��ر پ���ی ب���ه م��ه��م��ات ب��ری��م

 )2سعی ن��اب��رده در ای��ن راه ب��ه ج��ای��ی نرسی

م����زد اگ����ر م��یط��ل��ب��ی ط���اع���ت اس���ت���اد ببر

 )3به سعی خ��ود نتوان ب��رد پی به گوهر مقصود

خ��ی��ال ب��اش��د ای����ن ک����ار ب���یح���وال���ه ب��رآی��د

 )4آخ���ر از ه��م��ره��ی خ��ض��ر ب��ه چ���اه اف��ت��ادم

وق���ت آن خ���وش ک��ه از او راه��ن��م��ا ب��رگ��ردد

 114مفهوم کلی همهی ابیات یکسان است ،بهجز:
 )1گ��ر ب��ن��ده ب��اخ��ب��ر ش���ود از ب��ح��ر رحمتش

ب��ا ع��ف��و خ��واج��ه ه��ی��چ گ��ن��اه��ی عظیم نیست

 )2چ��ن��دان ب��ه لطف دوس���ت دل��م ش��د ام��ی��دوار

ک���ز خ��ص��م��ی رق��ی��ب م���را ه��ی��چ ب��ی��م نیست

 )3ل��ع��ل ت��و ن���رخ ب��وس��ه م��گ��ر ن��ق��د ج���ان کند

ور ن��ه ب��ه ق��در سنگ ت��و در کیسه ،سیم نیست

 )4ط��وم��ار ج��رم م��ا همه از ج��ام ب���اده شست

ی��ا رب ک��ه گفت س��اق��ی مستان ک��ری��م نیست

 115مفهوم بیت زیر ،با کدام بیت تناسب ندارد؟
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«ب��ش��وی اوراق اگ���ر ه����مدرس مایی

ک��ه درس ع��ش��ق در دف��ت��ر ن��ب��اش��د»

 )1ب��ی��ان ع��ش��ق میسر ن��م �یش��ود ب��ه حکایت

ک��ه ش���رح ش���وق ز ح��د ع��ب��ارت اس���ت زی���ادت

 )2دف���ت���ر ص���وف���ی س�����واد و ح����رف نیست

ج���ز دل اس��پ��ی��د ه��م��چ��ون ب����رف نیست

��ر عشق گوید باز
 )3قلم را آن زب��ان نبود که سِ ّ

ورای ح���د ت��ق��ری��ر اس���ت ش���رح آرزوم���ن���دی

 )4م��ن درس عشق خ��وان��دم و او درس دلبری

گ���ل ک���رد م��ش��ق ع��ش��وه و ب��ل��ب��ل ت���ران���ه را

 116کدام بیت ذوقافیتین است؟
 )1ب��ه��ش��ت و دوزخ ای���ن س��اع��ت بجستیم

ن��م��یب��ی��ن��ی��م از وی دس�����ت ش��س��ت��ی��م

 )2دل����ی ب���ای���د ز ح���ق گ���ری���ان و ب��ری��ان

زب����ان����ی از ره�����ش پ����رس����ان و ت���رس���ان

 )3ک��س��ی ک��ای��ن ق��ص��ه را اف��س��ان��ه خ��وان��د

خ�����رد او را ز خ�����ود ب��ی��گ��ان��ه دان����د

 )4ت���م���اش���ا م���یک���ن���م در ه����ر دی�����اری

ب����ه ش������ادی م����یزی����م ب����ر ه����ر ک���ن���اری

 117قافیه ،در کدام بیت «حروف الحاقی» دارد؟
 )1بحث ب��ا ج��اه��ل ن��ه ک��ار م���ردم ف��رزان��ه است

ه��ر ک��ه ب��ا اط��ف��ال م��یگ��ردد ط��رف دی��وان��ه است

 )2دی��دهی شبنم گر از روی گلستان روش��ن است

چشم گ��ری��ان م��ن از رخ��س��ار ج��ان��ان روش��ن است

 )3ه��ر ق��دمس��س��ت ک��ی از وادی م��ا آگ���اه است

دم ش��م��ش��ی��ر ف��ن��ا ج������ا ّدهی ای���ن راه اس��ت

 )4هر نظربازی که آن لبهای خندان دی��ده است

ب��رگ عیش عالمی در غنچه پنهان دی��ده است

 118در کدام بیت اختیار وزنی ابدال به کار نرفته است؟
 )1م��ا در خطر اف��ت��ادی��م از عشق چ��ه گوییم

ک��ان ج��ا دل و ج��ان و ت��ن م��ا را خطری نیست

 )2ع��ش��ق رخ ت��و ب��اب��ت ه��ر مختصری نیست

وص���ل ل��ب ت��و در خ���ور ه��ر ب��یخ��ب��ری نیست

 )3ه��ر چ��ن��د َم���ه م��ا را از م��ا خ��ب��ری نیست

دل ب�����ردهای از م��ا دل م��ا را اث����ری نیست

 )4ب���ر ت���و ب��دل��ی ن����ارم دی��گ��ر ن��ک��ن��م ی��اد

ه��ر چ��ن��د ک��ه آرام ت��و ج��ز ب��ا دگ���ری نیست

 119نام وزن کدام مصراع «مجتث مث ّمن مخبون» است؟
		
 )1تو خون خلق بریزی و روی درتابی

 )2ای خستهدلم در خم چوگان تو گویی

 )3ای باد که بر خاک در دوست گذشتی

 )4صبای روضهی رضوان ندانمت که چه بادی

 220با در نظر گرفتن اختیارات شاعری ،عالئم هجایی مصراع اول ِ
بیت زیر کدام است؟
سیاهی رو نیست بس ،که از غفلت
«تو را
ِ

سیاه ،م��وی سفید خ��ود از خضاب کنی»

 U )1ـ  Uـ  UUـ ـ  Uـ  Uـ  UUـ		

 U )2ـ  Uـ ـ  Uـ ـ  Uـ  Uـ  UUـ 

 U )3ـ ـ ـ  UUـ ـ  Uـ  Uـ ـ ـ		

 U )4ـ  Uـ ـ  Uـ ـ  Uـ  Uـ ـ ـ ـ 

 221وزن عروضی ِ
بیت زیر کدام است؟
«گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

ص��اح �بدالن حکایت دل خ��وش ادا کنند»

ُ
		
فاعالت فع لن
مستفعل
)1
ُ

ُ
ُ
مفعول مفاعیلن
مفعول مفاعیلن
)2

ُ
ُ
		
مفاعیل فاعلن
فاعالت
مفعول
)3
ُ

ُ
ُ
مستفعل مفعولن
مستفعل مفعولن
)4

 222همهی ابیات زیر در یک گروه وزنی قرار دارند ،بهجز:
 )1ای ه��م��ه ه��س��ت��ی ز ت���و پ���ی���دا ش��ده

خ������اک ض���ع���ی���ف از ت����و ت����وان����ا ش���ده

 )2شاید اگ��ر نظر کنی ای ک��ه ز دردم آگهی

ور ن��ک��ن��ی اث����ر ک��ن��د دود دل سحرگهی

 )3ای ک��ه م�لام��ت ک��ن��ی ع����ارف دی���وان���ه را

ش��اه��د م��ا ح��اض��ر اس���ت گ��ر ت��و ن��دان��ی ک��دام

 )4ب��ا ل��ب ت��و ب���اد بُ���� َود س��ی��رت نیکی و ب��دی

ب��ا رخ ت��و خ���اک ب��� َود ص���ورت م���ردی و زن��ی

 223از دیدگاه نقد لغوی ،متن زیر فاقد کدام ویژگی است؟
«چنین شنودم که متو ّکل فتح را به فرزندی پذیرفته بود و از فرزند ،عزیزتر داشتی .این فتح را خواست که شناوکردن بیاموزد .ملاّ حان را
آوردند و او را اندر دجله شناو میآموختند و این فتح هنوز کودک بود و بر شناوکردن دلیر نگشته بود؛ اما چنانکه عادت کودکان است از
خود نمودی ،که آموختم».
		
 )1تکرار واژهها

 )2تغییر تلفظ بعضی واژگان

		
 )3کاربرد «ی» استمراری

 )4کاربرد فعل مفرد به جای صیغهی جمع
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 224کدام مورد ،با توجه به «سبکهای ادبی» غلط است؟
 )1قبول لغات مهجور عربی ،کاربرد اصطالحات علمی و فنی و رویکرد به تکلف و تصنع از ویژگیهای نثر فنی در سبک عراقی است.
 )2حرکت زبان به سوی دشواری و کاستهشدن از روشنی و سادگی و روانی ،ویژگی زبانی سبک بازگشت محسوب میشود.
 )3اشعار پندآموز و اندرزگونه در سبک خراسانی ،ساده است و جنبهی عملی و دستوری دارد.
 )4استفاده از بحور طوالنی عروضی و تکرار قافیه ،از ویژگیهای ادبی سبک هندی است.
ِ
عبارت «از مرگ ایمن مباش که مرگ نه به پیری بود و نه به جوانی ».است؟
 225کدام بیت فاقد مفهوم
 )1دان����ی ت��و ک��ه ه��ر ک��ه زاد ن��اچ��ار بمرد

ب���ه از چ���و م���ن و ب���ه از ت���و ب��س��ی��ار ب��م��رد

 )2مرگ چون موی از خمیر آسان کشد بیرون تو را

ری��ش��ه گ��ر در س��ن��گ داری در دی���ار زن��دگ��ی

 )3م����رگ چ����ون م����وم ن����رم خ���واه���د ک��رد

ت���ن م���ا گ���ر ز س��ن��گ و س���ن���دان اس��ت

 )4م����رگ ج��ه��ل اس����ت و زن���دگ���ی دان���ش

م�������رده ن��������ادان و زن�������ده دان����ای����ان

 226کدام بیت ارتباط مفهومی با ِ
بیت زیر دارد؟
« َخ�� َل��د گ��ر ب��ه پ��ا خ���اری آس���ان برآید

چ��ه س��ازم ب��ه خ��اری ک��ه در دل نشیند»

 )1خ��ان�هی دلگیر را درم���ان ب��ه صحرا میکنند

چیست ی��ارب چ��ارهی آن دل که از صحرا گرفت

 )2شکستی در دل��م خ��اری و میگویی ب��رون آرم

به این ترتیب میخواهی که ماند زخم س��وزن هم

 )3گ��ل ک��ه خ��واه��د دل ص��دپ��ارهی بلبل دوزد

غ��رض��ش س���رزن���ش س����وزن خ���ار اس���ت ه��ن��وز

 )4دل����م دردم���ن���د اس����ت ه���م درد بهتر

ط���ب���ی���ب دل������م ک����ز دوا م���یگ���ری���زم

ِ 227
بیت «پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما  /آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثالها» با کدام بیت مفهوم یکسانی دارد؟
 )1گ���ر س��خ��ن گ���وی���م ز چ��ی��ن زل����ف تو

از س���ر ک��ی��ن چ��ی��ن در اب������روی اف��ک��ن��ی

م��ح��ب��ت اب���ن���ای روزگ������ار گ��رف��ت
 )2دل����م
ّ

ف��غ��ان ک���ه آی���ن���هام خ���وی ب���ا غ��ب��ار گ��رف��ت

 )3دل را ن��گ��اه گ���رم ت���و دی���وان���ه میکند

آی��ی��ن��ه را رخ ت���و پ���ریخ���ان���ه م �یک��ن��د

 )4ن��م �یش��ود دل پ��اک��ان ز ح���رف ب��د غمگین

ز ع��ک��س زش���ت نیفتد ب��ه روی آی��ن��ه چین

ِ 228
بیت زیر ،با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
«ت��و هم ای بادیهپیمای مح ّبت چ��ون من

س��ر راح���ت ن��ن��ه��ادی ب��ه س��ر بالینی»

 )1پ���روان���هی ن��ج��ات ب���ود درد و داغ عشق

ش��ی��رازه ک��ن ب��ه رش��ت��هی ج���ان ای���ن رس��ال��ه را

متحیرم ک��ه پیشت چ��ه ح��ج��اب مانعم شد
)2
ّ

ک��ه ن��ه ش��ک��ر وص���ل ک���ردم ن��ه ش��ک��ای��ت ج��دای��ی

 )3از عشق روی دوس��ت م��را خ��واب و خ��ور نماند

ب��ی او ق���رار و ص��ب��رم از ای���ن بیشتر نماند

 )4نه چنان دو چشم ما را غم عشق سیر دارد

ک��ه ب��ه ف��ک��ر نعمت خ���ود فکند بهشت م��ا را

 229مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟
 )1ه��ر ک��س ک��ه ن��ه اوس��ت م���ردهاش دان ز ازل

م���ن خ����ود ه��م��ه اوس���ت���م ن��م��ی��رم ه��رگ��ز

 )2زن���ده ش��د عالمی از خ��ن��دهی ج��انپ��رور او

ک��ه گ��م��ان داش���ت وج���ود از ع���دم آی���د ب��ی��رون

 )3ع��ش��ق در م��ع��ش��وق ف��ان��ی گ��ش��ت��ن اس��ت

م�����ردن او را زن���دگ���ان���ی گ��ش��ت��ن اس��ت

 )4دل ب��ه ع��ش��ق اس���ت زن����ده در ت��ن م��رد

م������رده ب���اش���د دل�����ی ک����ه ع���اش���ق ن��ی��س��ت

 330مفهوم «مقام» در کدام بیت متفاوت است؟
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 )1گ��وی��ن��د س��ن��گ ل��ع��ل ش���ود در م��ق��ام صبر

آری ش����ود ول���ی���ک ب���ه خ����ون ج��گ��ر ش��ود

 )2م��ن ای���ن م��ق��ام ب��ه دن��ی��ا و آخ���رت ندهم

اگ���رچ���ه در پ����یام اف��ت��ن��د ه���ر دم انجمنی

 )3راز درون پ����رده ز رن����دان م��س��ت پ��رس

ک��ای��ن ح����ال ن��ی��س��ت زاه����د ع��ال��یم��ق��ام را

 )4ه��م��چ��و ح���اف���ظ غ���ری���ب در ره عشق

ب����ه م���ق���ام���ی رس�����ی�����دهام ک����ه م��پ��رس

 ،مطابق با تبصرهی ( ،)3به علّت آمدن حروف الحاقی ،مص ّوت کوتاه میتواند متفاوت باشد و قافیهها صحیح است.

11

در

22

ردیف :درویشان است  /واژههای قافیه :سینه ـ کینه  /حروف مشترک :ینه  /حروف اصلی :ین  /حروف الحاقیِ :ـ

و

گزینهها

واژههای قافیه

حروف اصلی

حروف الحاقی

میزند ـ کند
پارسی ـ رسی

َـن ُ +ـن
ارس َ +ـ س

َـ د
ی

ابلهان ـ شهان

َـه

ان

آمدند ـ شدند

َـ د ُ +ـد

ـَند

(قاعدهی ( :)2بعضی از واژهها به مص ّوت ِـ (هـ بیان حرکت) ختم میشوند .اگرچه این واج جزء کلمهی قافیه ،یعنی حروف اصلی است ،ا ّما از نظر قافیه
الحاقی به شمار میرود).

33

آزادی م���ا در گ����رو پ��خ��ت��گ��ی م��اس��ت
آ
ـ
آ

دی

زا

آوی��خ��ت��ه اس���ت از رگ خ��ام��ی ث��م��ر ما
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ما
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ِ
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ـ

ـ

U

ُر
U

U
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ِ
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ـ
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ـ
ـ
U
ویــــــــخ تِ

ُ
مفاعیل

مفعول

ِو

پُخ

تِ

گی

یِ ماست

ـ

U

می

ـ
U
َم

U

ـ

ـ
ِر

ما

َث

ُ
مفاعیل

فعولن

مثمن اخرب مکفوف محذوف
نام وزن :هزج ّ
44

ابدال :به جای دو هجای کوتاه میان مصراع ،شاعر یک هجای بلند میتواند بیاورد.

زان چ��ش��م پ���ر از خ���م���ار س��رم��س��ت
زان

َچش

ـ

ـ

ِم
U

U

ـ

ِر
U

ـ

ـ

@@ ¬ UU

ـ

ـ

ـ
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ـ

ـ
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خون
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َوست

55

ُپ
U

َرز

خُ

ما

پ���رخ���ون دارم دو دی�����ده پ��ی��وس��ت

ـ

َسر َمست

هزار سختی اگر بر من آید آسان است

هِـ
U

زا
ـ

ر
U

سخ
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ـ

ـ
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ـ

ـ

َم
U

نا
ـ

E
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مفاعلن
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ی
U

فعالتن

دا

سا

ن َست

ـ

ـ

ـ

E

ـU

فعلن

مفاعلن

قلب :شاعر به ضرورت وزن میتواند یک هجای بلند و یک هجای کوتاه کنار هم را جابهجا کند؛ یعنی به جای (ـ  )Uمیتواند

( Uـ) بیاورد که در ُرکن مفتعلن رخ میدهد که به شکل مفاعلن میآید.
َدس
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َ
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77

ای ُحس
ـ

ـ

ِن

خَ

َطز

َدف

َت

ِر

اخ

ال

ِق

ُت

با

بی

U

U

ـ

ـ

U

U

ـ

ـ

U

U

ـ

ـ

ُ
ُ
مفاعیل فعولن
مفاعیل
وزن صحیح :مفعول
روانشناسان صاحب نظریه :فروید ،یونگ ،آدلر.

88

ادیبانی که به نقد روانشناسی پرداختهاند :راسین ،شکسپیر ،مترلینگ ،ایبسن و داستایوسکی.
99

توجه به مسایل بشر امروزی ،تح ّول شگرفی را در حوزهی شعر ،رقم زد.
شعر نو با طرح مطالب نوین و ّ

110

مفهوم بیت

111

بیت

و ابیات سؤال :عشق به وطن.

در توصیف توانگری واقعی است که اعمال انسان مهمتر از مال و ثروت است.

مفهوم بیت سؤال و دیگر گزینهها در وصف انسانهای بخیل و کسانی است که حرص جمعآوری مال دارند.
112

بیت

از «گرهگشایی زلف معشوق و خوشبوشدن جهان» میگوید و در دیگر ابیات صحبت از «اسیرشدن دل عاشقان در زلف

مجعد و پیچدرپیچ معشوق» است.
«بینیازی به پیر و مرشد» را میگوید که متضاد است با بیت سؤال که «نیاز به مرشد و پیر» را بیان میکند.

113

بیت

114

سه بیت در مفهوم «بخشندگی و رحمت بیپایان خداوند» است ،در حالی که در بیت

 ،به خیال عاشق ،معشوق در ازای

بوسهای جان عاشق را طلب میکند.
115

در متن سؤال آمده که «درس عشق در دفتر نباشد» در حالی که در بیت

116

توجه کنید که در بیت
قافیهی اصلی :خواند ـ داند  /قافیهی دوم :افسانه ـ بیگانهّ .

و همین باعث میشود بیت ذوقافتین نباشد .همچنین در بیت

بین دو واژهی آخر حرف «و» آمده است

«هر» در یک معنی تکرار شده و قافیه نیست.

117

واژههای قافیه :فرزانه ـ دیوانه  /حروف قافیه :ان ِـ  /حروف اصلی :ان  /حروف الحاقیِ :ـ

118

ابدال ،آوردن دو هجای کوتاه در مقابل یک هجای بلند است .تقطیع ابیات:
ما در خ َط ُرف تا دیم از عشق چه گو ییم

کان جا ِد ُل جا ُن َت ِن ما را خَ َط ری نیست
ـ ـ  U Uـ  U UUـ ـ  U Uـ ـ
ـ

هر چنـ ـد َم ِه ما را از ما خَ َب ری نیست
ـ ـ  UU Uـ ـ ـ ـ  U Uـ ـ
UU
ـ

دل بر ِد ای از ما ِد ِل ما را ا َ َث ری نیست
ـ ـ  Uـ ـ ـ  U Uـ ـ  U Uـ ـ
U

بر ُت َب َد لی نا َرم دی گر َن ُ
ک ن َم یاد
ـ  UUUـ ـ ـ ـ ـ  U Uـ ـ
U

ک آ را ِم ُت جز با ِد َ
هر چنــد ِ
گ ری نیست
ـ ـ U Uـ ـ  UUـ ـ  U Uـ ـ

ـ ـ  U Uـ ـ ـ
UU

119
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شاعر «من درس عشق خواندم» را به آشکارا بیان میکند.

ـ ـ U Uــ

مثمن مخبون.
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن :مجتث ّ

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن		

ُ
ُ
مفاعیل فعولن
مفاعیل
مفعول

ُ
ُ
مفاعیل فعولن		
مفاعیل
مفعول

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

220

رو نیست بسِ ،
ک از غِف لَت = مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن.

س یا هی یِ
ُت را ِ
 Uـ  Uـ  /ـ U

ـ ـ U/

ـ  Uـ

/

U
221

UU

گر سنــگ از این حد یث
ـ ـ U

/

ـ  Uـ

ـ ـ

/U

ُ
ُ
مفاعیل فاعلن.
فاعالت
مفعول
بــنا لد عــــجب َمــدار =
ُ

Uـ ـ

/U

ـ  Uـ

222

شاید اگر نظر کنی ای که ز دردم آگهی = مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن.

گروه وزنی «:»3

ای همه هستی ز تو پیدا شده = مفتعلن مفتعلن فاعلن.

ای که مالمت کنی عارف دیوانه را = مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن.
با لب تو باد بود سیرت نیکی و بدی = مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن.
223

تکرار واژهها :تکرار واژهی فتح ،شناو

تغییر تل ّفظ بعضی واژگان :شناو ،شنودم

کاربرد «ی» استمراری :داشتی = میداشت،

نمودی = مینمود.
224

ویژگیهای زبانی سبک بازگشت:

سبک شعر در غزل و مثنویِ غیرحماسی ،همان سبک عراقی است.

لغات عامیانه در آن کمتر به چشم میخورد.

برخی از ویژگیهای

فراموششدهی زبان مجددا ً رواج مییابد.
225

همهی ابیات و متن سؤال به این موضوع اشاره دارند که مرگ حتمی است ولی در این بیت جهل را مرگ دانسته است.

226

توجه کنید :چه سازم به خاری که در دل نشیند = شکستی در دلم خاری . .....
به این دو مصراع ّ

227

دل پاکان ز حرف بد غمگین
دو مصراع که راهگشای ما هستند :پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما = نمیشود ِ

مفهوم سایر ابیات:
228

کینهجویی معشوق

محبت ابنای روزگار
ناپایداری و ناپاکی ّ

مفهوم بیت صورت سؤال و

مفاهیم دیگر ابیات:

تأثیر نگاه معشوق.

بیقراری از فراق یار

درد فراق موجب نجات عاشق است.

تحیّر و سرگردانی در مقابل معشوق

غم عشق نمیتواند ما را از نعمت

بهشت محروم کند.
اشاره به خلقت انسان از عدم؛ مفهوم سایر ابیات :هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق.

229

مفهوم

330

«مقام» یک اصطالح عرفانی است ،آنچه که عارف تحصیل و کسب میکند و باقی و ماندگار است .در

« ،زاهد عالم مقام»،

«مقام» به معنی درجه و پایگاه است و با معنای عرفانی آن متفاوت است.
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