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 از مالّ احمد نراقي« طاقديس»از صبای كاشاني / « عبرت نامه»از ميرزا محمدتقي لسان الملك سپهر / « براهين العجم» 4 -142

 باشد.از هرمان هسه مي« سيذارتا»از كامو و « بيگانه»و « ی سيزيفوسافسانه»، «حكومت نظامي» 1 -143

 نويسنده است.« يوسف ادريس» های دو و چهاردر گزينهويسنده است و ن« المنفلوطي»، ی يكدر گزينه 3 -144

سخ 3 -145 سنجش گزينهنامه)در پا سايت  سبتآمده 2ی ی  شك بريزم؛ ن ست.( آن لحظه كه مثل فلك ا ست كه غلط ا شك به ا دادن ريختن ا

ستعاره ست. فلك ا شم كرم»ی مكنيه ا ضافه» ی دومدر گزينه« چ ست؛ يع« ی اقترانيا شش ميا شمي كه همراه با كرم و بخ در بيت نگرد. ني چ
 قبول نيست.ی مكنيه برای آن قابلی معشوق است و ديگر استعارهی مصرحه از چهرهاستعاره« خورشيد» نخست

ی مكنيه استعاره، دل ی يكمدر گزينهاست. جای زلف يار آمدهی مصرحه است و بهی چهار استعارهدر مصراع اول گزينه« مشكين رسن» 2 -146

سلوب ديده نمي صراع دوم آن تناقض دارد. حس« شكرخنده» ی دودر گزينهشود. دارد، اما ا سهدر گزينهآميزی دارد و م شتن ی  ست دا ، باد به د

 كنايه از كار بيهوده است ولي اغراق نداريم.

ام، كوه هم اگر يك ماه دچار درد دوری او بشود، چون رخساره شده رنگچنين زار و نزار و بيعجب نيست كه از عشق او اين معنای بيت: 3 -147

 كاه خواهدشد!

كوه، كاه است، بلكه به اين امر زمان  در آنِ واحداست كه شود. تناقض هم نداريم، زيرا شاعر نگفتهجايي در بيت ديده نمي« آميزیحس»و « مجاز»

 ن نيست.داده است و از ميان رفتن يك كوه در طول زمان غيرممك

ست. // : كاهكنايه سيار كشيدن ا ضادشدن كوه كنايه از رنج ب شيد( // ت ش: كوه چون كاه ميتشبيه: كوه و كاه // ايهام: مهر )عشق، خور اعر شود / 

های موجود بكه همان ماه آسمان ياشد، به دليل تناس« ماه»يعني ظرف مدت يك ماه اما معنای ديگر « ماهي: »ايهام تناسبكاهد // چون ماه مي

سن تعليلكند. // در بيت به ذهن خطور مي شق را بر خود، دليل بيح شيد ع شاعر تابيدن خور شدن و تحليل:  شدن خود رفتن و آبرنگ و رو 

 آيد.: اين كه كوه به تب هجران دچار شود تشخيص است و هر تشخيص نوعي استعاره به شمار ميتشخيصداند. // مي

 چيني و برمالكردن رازها است.يي مشك از سخنروب: علت سياه 2 -148

نيز به معنای كوتاهي و اشتتباه « قصتور»استت. كه چشتم استت با حور بهشتتي تناستب ستاختهاستت و معني ديگر آنه: عين در معنای مثلِ آمده

ست، اما معنای آمده شتي! )در كتاب همايش ادبيات اين نكات كند به دليل تناسبش با حوريان قصرنشين بهنيز از آن به ذهن خطور مي« قصرها»ا

 است.(بررسي شده

 ی سرور باشد، تناقض.كه غم مايهج: اين

 ی مصرحه از معشوقان است.الف: بتان استعاره

 و: سر و بر جناس ناقص دارند.

 آب -2آبرو  -1آب ايهام دارد: « ج»در بيت  3 -149

 روز برقرار است.ونشر زلف مشكين و روی گلگون با شب و لف« د»در بيت 

 گردد.شود و از اشك او صحرا به چمنزار بدل مياغراق دارد زيرا از حضور عاشق و آه سوزناك او چمنزار به صحرا تبديل مي« ه»در بيت 

 شود.ميكردن حواس به پيداكردن دام برای صيد معاني، ديدهتشبيه جمع« الف»در بيت 
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 ی استعاری است.وصل نيز اضافه ی مكنيه دارد و درِدل استعاره« ب»در بيت 

ست  4 -150 ست و در مصراع دوم را ست همان دستِ را ست.( در مصراع اول را )تبصره هفت بحث جناس مركب و قرارگرفتن قافيه در دو واژه ا

 اند.باشد كه از مصوت + صامت + صامت تشكيل شدهمخفف ]را است[ مي

 دارند و چون حروف الحاق ندارد قافيه درست نيست. اختالف در مصوّت« نقل»و « شكل» ی يكدر گزينه

شكالت» ی دودر گزينه شده« ممكنات»و « م شكل»اند كه اگر حروف الحاقي آن را برداريم قافيه   توانند با همماند كه نميباقي مي« ممكن»و « م

 قافيه شوند.

 ت دارند.اند كه اختالف در صامبا هم قافيه شده« فضل»و « عدل» ی سومدر گزينهو 

 اند و را رديف است.قافيه شده« رشته»و « كشته» ی دودر گزينه 2 -151

 اند. )اين گزينه نيز خالي از اشكال نيست.(قافيه شده« زنند»و « كنند»و « عنبربو»با « ورورُفت» ی يكمدر گزينه

سومدر گزينه شده« بتافت»و « بتافت»و « آذر»و « مادر» ی  صرهاند و چون معانقافيه  شكالي ندارد كه ي بتافت با هم فرق دارد طبق تب شش، ا ی 

 قافيه شوند.

 اند.قافيه« جاوان»و « جهان»و « بماني»و « فاني» ی چهاردر گزينه

شناسي است و درصدد شناخت جوهر هنر است، به وجود ی نقدی كه مربوط به زيباييدر قرن بيستم ريچارد و عِزرا پوند و اليوت، شيوه 3 -152

 آورند.

 باشد.ترين نقد نيز فني مينقد اخالقي كه مالك آن اصول اخالقي است. مهم 4 -153

اند و سبب پيدايي اختيار جا شدهبيت در وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن سروده شده كه هجاهای پنجم و ششم در مصراع دوم جابه 1 -154

 است.وزني قلب شده

باشد. در اين بيت در هجای چهارم مصراع اول و هجای اول و چهارم مصراع دوم اختيار فاعلن در بحر سريع ميوزن بين مفتعلن مفتعلن  2 -155

 است.كردن مصوت كوتاه وجود دارد و در هجای دوم مصراع اول مصوت بلند )ی( كوتاه تلفظ شدهزباني بلند تلفظ

 هس / ت / ی / تُ / صو / رَ / تِ / یِ / ونتتتد / ني

U   U  Uتت     


 تت    Uتت تت      U  Uتت    

 تُ    بتِ    كتَ   سُ  كس  بت  تُ   ما    ننتتد   ني

UU


   U  U


 تت    Uتت   تت    U  Uتت     

156- 2 

 / بت / حِد / دَ / تِ / آ / تش بت / بتترد / با / ری / ی / خا / كُ

U   تتU   تتU


 U      تتU   U      تتU  U  تت   تت 

 

 بت /  نتقش / بن / دِ/ یِ / آ / بُ / بت  عتتطر   سا   يي   ی   خاك

U   تتU       تتU U   تتU


 U  تتU      تتU


  U    تتU 

 مفاعلن                فعالتن            مفاعلن               فَعِلُن

 ابدال در ركن آخر و دو اختيار زباني

 شا / هي / كت / بت / رو / ز / رز / م / از / را / دی 1 -157

 تت  تت   تت  U تت    Uت ت   U  Uتت    تت     

 زر  رين   نت    هَ    دو   بت   تيتتتر  در  پي  كان 

 مفعولٌ            مفاعلن          مفاعيلن     

 

 ، مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولنی دوگزينه

 ، مفعولُ فاعالتُ مفاعيلنی سهگزينه

http://daryaft-pub.com/


 و دكتر سبطي عابدي استاد –1394خارج از كشور كنكوري علوم انساني هاي تشريحي ادبيات رشتهپاسخ 
 

 

 pub.com/-http://daryaft                           های خارج از كشورآزمون  >ها نقد آزمون 3

 

 ، مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فَعَلی چهارگزينه

 مفعولُ مفاعيلن از اوزان دوری است.مفعول مفاعيلن  4 -158

 ، مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلنی يكگزينه

 ، مفعولُ فاعالتُ مفاعيلُ فاعلنی دوگزينه

 ، مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنی سهگزينه

 دارند.كند و بندگان اختياری نی يك و صورت سؤال اين است كه او ما را عاشق خود ميمفهوم مشترك در گزينه 1 -159

 خرد.شود و عاشق ناز معشوق را ميی سه، رنگي از واسوخت يافت نميتقابل يعني ضديّت و در گزينه 3 -160

 اند.توجهی دو اين است كه عاشقان خدا، به بهشت بيمفهوم مشترك در صورت سؤال و گزينه 2 -161

 گويد انسان خود مانع ديدن معشوق است.در صورت سؤال، مي 4 -162

 نيز انسان حجابي است كه مانع ديدن معشوق است. ی يك و دو و سهگزينهدر 

خواهد كه قصر خورشيد را با پرتو خود روشن سازد كه تناسبي با ی درك و فهم ما در حجاب فرو رفته و از معشوق ميگويد ديدهمي ی چهارگزينه

 ی صورت سؤال ندارد.گزينه

گويد راز عشق ی سوم مياست، اما در گزينهعاشق شود و آن را پنهان كند و با اين حالت بميرد شهيد مرده هر كه معني صورت سؤال: 3 -163

 خودت را مخفي نكن.

 اگر فرد بخشنده روزی به دست نياورد باز هم بخشنده است.«: ب»در بيت  3 -164

 رود.اگر آب جوی كافي است به دنبال برف نباش كه آبرويت مي«: الف»بيت 

 مال ثروتمند دنيادوست انگار در دل سنگ است و نايافتني است.«: د»يت ب

 ماند.سير باقي ميشود و نيمهشود اما قدرتمند با داشتن عالمي، هنوز سير نميگدا با يك درهم سير مي«: ج»بيت 

 ستايد.د و خردورزی را ميی يك فردوسي بزرگ، خرهای ديگر برتری عشق بر عقل است اما در گزينهمفهوم مشترك بيت 1 -165
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