١
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاي زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي  ،1398رﺷﺘﮥ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ
ٔ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ،ﻓﻨﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﮐﺎﺳﺘﯽﺗﺮ از ﺳﺆاﻻت  ۱۲دﻓﺘﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﯿﺎن اﻏﻠﺐ
ٔ
ﺣﻮزه ادﺑﯽ ،ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش
ﺳﺆاﻻت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﺻﻮرت ﺳﺆاﻻت و ﺑﻬﺮهﻧﺒﺮدن از آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد درﻧﮓ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ٔ
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ٔ
ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ
ﺧﻮاﻧﺶ
ﺷﺒﮑﻪ واژﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻟﺤﻦ
ﺗﺎزه ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮﻧﮕﺎﺷﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی آواﯾﯽ ،ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺷﻌﺮی ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ادﺑﯽ از ﻫﻢ )ﭘﺎﯾﺪاری ،ﻏﻨﺎﯾﯽ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و  ،(...ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺷﻌﺮ )ﺷﻨﯿﺪاری( و وزنﻫﺎی دوری و  ...در اﯾﻦ آزﻣﻮن و ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داوﻃﻠﺒﺎن۴۰ :
درﺻﺪ ﺧﻮب داوﻃﻠﺒﺎن۵۰ :
درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب داوﻃﻠﺒﺎن۷۰ :
درﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺒﺎن۸۰ :
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎی واژه

ٔ
ﺷﺒﮑﻪ واژﮔﺎﻧﯽ ،رواﺑﻂ واژﮔﺎن )ﻫﻢﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزه و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ّ
ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ
ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺗﻀﻤﻦ ،ﻫﻢﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ( و ﻃﺮح ﻧﺸﺪن ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎ
درون ﺑﯿﺖﻫﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ـ ﮐﻪ ِ
ِ
ِ
ٔ
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ ـ ﮐﺎﺳﺘﯽ آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﭘﺮﺳﺶ  :۱ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻮارد »ج« و »د« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۲ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت »ﺗﻮﻗﯿﻊ« و »رﻗﻌﻪ« ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۳ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﻼ:
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺎرﯾﺦادﺑﯿﺎت

ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﺷﻤﺎر ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت از  ۳ﺑﻪ  ۱در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ٔ
ﺗﺎزه دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ وزارت آ.پ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۷در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﮐﺘﺎب »ﺳﻪ دﯾﺪار« از ﻧﺎدر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ »ﻫﻢ ﺻﺪا ﺑﺎ ﺣﻠﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ« از آﺛﺎر ﻧﺎدر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ) .اﺛﺒﺎت ﺷﯽء ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻋﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ (.روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺮح
اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،ﭼﺎپﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

٢
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ

ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره  ۸اﺷﺘﺒﺎه درج ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ
دﺷﻮار و ﻓﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﺷﮑﺎرا ﮐﻠﯿﺪ اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ
ﺗﺴﺖ  ۱۱ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و  ،۳ﻫﺮ دو درﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻘﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻧﮕﺮدد.
ٔ
ﭘﺮﺳﺶ  :۸ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ۱ :ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ رخ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ۲ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻗﺪ ﺑﻪ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﺎ ۳ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ ِﻟﻘﺎ )ﭼﻬﺮه( ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ») .ﺟﺎوﯾﺪ ﻟﻘﺎ« ﺗﻮﺻﯿﻒ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻪ(.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ۱ :۲ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺑﺮو ﺑﻪ ﻃﺎق ۲ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮔﯿﺴﻮان ﺑﻪ ﺗﺎر )رﺷﺘﻪ رﯾﺴﻤﺎن( ۳ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺑﺮو ﺑﻪ ﮐﻤﺎن ۴ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮔﯿﺴﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ
ذره ﻣﺤﺘﺎج )»ﺧﺎﻧﻪﻓﺮوزﻧﺪه« ﯾﮏ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ و ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ۱ :۳ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ »ﺗﻮ« ﺑﻪ ﻣﻬﺮ درﺧﺸﻨﺪه ۲ـ ﺗﺸﺒﯿﻪ »ﻣﻦ« ﺑﻪ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در
ِ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ(.
ﮔﺰﯾﻨﻪ :۴اﮔﺮ »ﺷﯿﺮﯾﻦ« و »ﻣﺠﻨﻮن« را در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺸﺒﯿﻪ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ۱ :ـ »ﻣﻦ ﻓﺮﻫﺎدم«
اﻣﺎ اﮔﺮ از »ﺷﯿﺮﯾﻦ« و »ﻣﺠﻨﻮن« ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص آنﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ  ۴ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ )ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ(
ً
ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۴ﻗﻮﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارد.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲ﺑﺮ

ﭘﺮﺳﺶ  :۹رد ﺷﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۳و  ۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
آراﯾﻪ »ﺣﺲآﻣﯿﺰی« ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ) ۱ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن دو ﻣﺼﺮاع »ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ« ﺟﺎﮔﺬاری ﮐﺮد(
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۰ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮدن اﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺼﺮاع ﺑﯿﺖ
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﻣﯿﺎن اﺑﯿﺎﺗﯽ زﯾﺒﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺣﺎل و ﻫﻮای دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ً
اﺻﻼ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻔﯽ
ﻣﯿﺎن »ﮐﻮی ـ ﺑﻮی« در ﺗﺴﺖ  ۹ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۱ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺟﻨﺎس ِ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دوﺑﺎر در ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎی َﻣﺠﺎزی از »ﺧﻂ« رواﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺎز از »ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎن«،
ً
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۳ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﭘﺲ آﻣﺪن ﺣﮑﻢ ﭘﺲ از »ﺧﻂ« در ﺑﯿﺖ »د« ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی آن را ﮐﻢرﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﺳﺘﻮر
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ و دﺷﻮار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۲ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖﻫﺎی ّ
ﺗﻌﺠﺒﯽ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎزه و ﻇﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ راﯾﺞ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۳ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮاد دﺳﺘﻮری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺖﺧﻮاﻧﺪن
َ
ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ) .ﭘﺮﺳﺸﯽ زﯾﺒﺎ و ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ!(
ﺧﺪاوﻧﺪ زر َﺑﺮﮐ َﻨﺪ ﭼﺸﻢ دﯾﻮ«:
در ادب ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ» :
ِ
ِ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۴ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﺸﺨﺎش ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﺳﺘﻮری ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺎی
درﻧﮓ دارد.
ﺑﯿﺖ اﻟﻒ» :ی« در ﭘﺎﯾﺎن »زﯾﺒﺎﯾﯽ« و »ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ« ﺗﮑﻮاژ اﺳﻢﺳﺎز )ﻣﺼﺪری( اﺳﺖ و ٔ
ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﺴﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر،
از  ۴ﺑﻪ  ۲ﻓﺮوﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ﺑﯿﺖ ب :آﻣﺪن »ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎط« روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺷﺪ« ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ )ﻣﻌﻨﺎی »رﻓﺖ« ﯾﺎ »ﻓﺮارﺳﯿﺪ« ﻧﻤﯽدﻫﺪ( و »ﺷﺎم« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ٔ
ٔ
ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻟﻔﻈﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺖ ،ﻣﺴﻨﺪ ،ﻓﻌﻞ و  ...ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺴﻨﺪ» .ﺣﺮام« ﻣﺴﻨﺪ دوم اﺳﺖ .در
ِ
ٔ
ﺑﺎده ﺧﻮﺷﮕﻮار ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام ﺷﺪ.
ﻣﺴﻨﺪ

ُ
ﺧﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه را در ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

٣
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ٔ
ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردﻧﺶ دﻟﭽﺴﺐ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ روال دﺳﺘﻮری اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش واژهﻫﺎ ،اﺟﺰای
ٔ
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﻼف اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺪام اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﺎ
ﺣﺬفﺷﺪه را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؟
دﺳﺘﻮری ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ﺑﯿﺖ ج :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد »ﮔﺮوه ﺣﺮفاﺿﺎﻓﻪای« در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی »ﺻﻔﺖ ،ﺑﺪل ،ﻣﺴﻨﺪ ،ﻗﯿﺪ ،ﻣﻔﻌﻮل و ﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎد«
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦام« »ﺑﺮ
را در ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻬﺪهدار ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .در
ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،در اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ
ﻣﺘﻤﻢ
اﯾﻦ«ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ »اﯾﻦ«
ِ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮ ِ
ِ
ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻠﯿﻘﻪﺷﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮوه ﺣﺮف
اﺿﺎﻓﻪای ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﻨﺪ؟
ٔ
ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ ﮐﻤﮑﯽ از »اﺳﺖ« در ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺖ د :ﺗﺸﺨﯿﺺ »اﺳﺖ« در ِ
ٔ
ٔ
ﺗﺴﺖ زﯾﺒﺎ ،ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲را درﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﯾﻢ ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۳را.
و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ و اﮔﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ِ
ٔ ّ
واژه ﻣﺮﮐﺐ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۵ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺶ اﺑﯿﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ »دل ﻧﮕﺮان« را ﯾﮏ
ٔ
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺮای رد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﭘﯿﺮو ﺳﺎﺧﺘﺎری )ﭘﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﮕﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ِ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ِ
ِ
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ » :۱۶ان« در »ﺟﺎﻧﺎن« را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﻧﺪارد) .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد(.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی درک ادﺑﯽ
در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﮐﻤﯽ از ﻫﺪف ﺧﻮد دور ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﻏﯿﺮادﺑﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺑﺮ درک ﮐﻠﯽ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﯿﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهﺷﺪهاﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۷ﺗﺴﺖ ﺳﺎدهای ﺑﻮد اﻣﺎ زﯾﺒﺎ و ﺣﺴﺎبﺷﺪه.
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۸در ﺑﯿﺖ دوم ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺳﺆال اﺻﻼح و ﻗﯿﺪ »ﻫﻤﯿﺸﻪ« ﭘﯿﺶ از
ﮔﺰﯾﺪن ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﺳﻮاد و ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
»اﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه« اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ
ِ
ٔ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۹روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ اﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺑﻪ و
ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ ،از ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ در دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم آن» ،ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن از ﺗﻤﺎم
ِ
ﺟﺒﺮان ﮔﻨﺎه ،اﺳﺖ«.
ﺑﯿﺖ دوم ،ﻣﻄﻠﻊ ﻗﺼﯿﺪهای از ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺷﺮواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »روﯾﺎﭘﺮدازی و دل ﺧﻮشﮐﺮدن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )روز و ﺷﺐ آﺑﺴﺘﻦ و
ٔ ّ
رﺣﻢ اﯾﻦ دو ﺑﺎردار ﭼﻪ ﺧﯿﺰد!(
ﺑﺴﺘﻪ اﻣﯿﺪ  /ﮐﺰ ِ
ﺑﯿﺖ ﺳﻮم :از ﻣﺨﺰناﻻﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻪای اﺳﺖ و »دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻄﻒ و ﻧﯿﮑﯽ داﺷﺘﻦ از دﻧﯿﺎ را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
)ﻣﺎ ز ﭘﯽ رﻧﺞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﯾﻢ  /ﻧﺰﺟﻬﺖ ﮔﻔﺖوﺷﻨﯿﺪ آﻣﺪﯾﻢ(.
ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم ،از ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺷﺮواﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم آن »ﮔﻼﯾﻪ از ﺑﯽﮐﺴﯽ و ﺑﯽﻫﻤﺮازی اﺳﺖ«.
)روزم ﺑﻪ ﻏﻢ ﻓﺮوﺷﺪ و ﻻ ،ﺑﻞ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ /ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪ و ﻻ ،ﺑﻞ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﻢ
ﮐﺲ را ﭘﻨﺎه ﭼﻮن ﮐﻨﻢ و راز ﭼﻮن دﻫﻢ  /ﮐﺰ اﻫﻞ ﺑﯽﻧﺼﯿﺒﻢ و از رازدار ﻫﻢ
ﺑﺮ ﺑﻮی ﻫﻤﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪرﻧﮓ  /ﻋﻤﺮم در آرزو ﺷﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ(
ً
ﺧﺐ ،ﺣﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﮐﺪام ﺑﯿﺖ از ﺳﻪ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ دور اﺳﺖ؟

٤
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻣﺎن اﺳﺖ! در ﺳﻪ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ،
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۱ﺑﺮ ﺳﻪ
ﺑﯽﺷﮏ ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم .ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی
»اﻧﺘﻈﺎر« ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد اﻣﺎ در ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!! اﻣﺎ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ؟
و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪای را ﭘﺲ از اﯾﻦ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎی درک ادﺑﯽ ﮐﻨﮑﻮر ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ ،آﻣﺪن اﺻﻄﻼح
ً
»ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ« ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﯽ را در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.
ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۴اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﺎﺳﺎز ﺣﺬف ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ
ٔ
ﺗﺎرک ﺳﺆال اﺻﻄﻼح
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۰ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﺎﻃﻔﯽ و ادﺑﯽ ﺑﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮده .ﺑﺮ ِ
ٔ
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ:
ﭼﯿﻦ اﯾﻦ
ِ
»ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ« ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺼﺮاع ﺳﻮم رﺑﺎﻋﯽ درﺑﺮدارﻧﺪه آن اﺳﺖ و ﺳﻪ ﻣﺼﺮاع دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ِ
ﺑﺎزی ﺧﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ
رازی ﮐﻪ ﺧﻄﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ  /در ِ
ٔ
»ﺑﺎ ﺑﺎل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺮﮔﺸﻮدن ﻫﻨﺮ اﺳﺖ«  /اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ٔ
ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف؟ ﺑﯽﺷﮏ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ،ﭘﺮواز را اداﻣﻪ دﻫﺪ،
وﺟﻮد
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهای ﺑﺎ
ِ
ِ
ِ
ٔ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ:
 (۳ای دل ﺑﻪ راه دوﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﺮﻧﻬﺎدهای  /از ﺟﺎ ﻣﺮو ﮐﻪ ﺷﺮط ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺖ
ﺷﻬﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ
داﺷﺖ
در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ،ﺑﺰرگ
ِ
ِ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﮑﺘﺒﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ـ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
رﺑﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ـ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻀﻤﻮن
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ »اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻣﺮگ در راه ﺧﺪا« را ﻣﺤﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﯿﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﯿﺖﻫﺎ ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ ـ ﭼﻨﯿﻦ
ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدن در راه ﻃﻠ ِﺐ دوﺳﺖ ،در ﺳﻪ ﺑﯿﺖ  ۲ ،۱و  ۴دﯾﺪهﻣﯽﺷﻮد:
روﯾﯽ ﻣﺤﺸﺮ ﺗﻮ
 (۱ﮔﺮ ِ
ﺧﻮن ﺗﻮ رﯾﺨﺖ ﺧﺼﻢ ﺑﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﻮ  /ﺷﺪ ﺧﻮن ﺗﻮ ﺳﺮخ ِ
ٔ
ﺟﻨﺎزه ﺳﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﻮی دوﺳﺖ در آرﻧﺪ  /زﻫﯽ ﺣﯿﺎت ﻧﮑﻮﻧﺎم و ﻣﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
 (۲اﮔﺮ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻬﺎدت ﮔﺮدن اﻓﺮازی ﺧﻮش اﺳﺖ
 (۴ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮشﻧﻤﺎﺳﺖ  /زﯾﺮ
ِ
و ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم از اﯾﻦ ﻏﺰل ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻋﺎﺟﺰی از ﻋﺎﺷﻖ ،از ﻣﻌﺸﻮق ّ
ﻃﻨﺎزی ﺧﻮش اﺳﺖ  /از ﺳﭙﻨﺪ ،اﻓﺘﺎدن از آﺗﺶ ﺳﺮاﻓﺮازی ﺧﻮش اﺳﺖ
ﮐﻮهﮐﻦ ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﻓﺎرغﺑﺎل دارد ﺗﯿﺸﻪ را  /ﻧﺎﺧﻨﯽ ﺗﺎ ﻫﺴﺖ در ﮐﻒ ،ﺳﯿﻨﻪﭘﺮدازی ﺧﻮش اﺳﺖ
ﺧﻮن دل در ﺳﺎﻏﺮ روﺷﻨﺪﻻن زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ٔ /
ﺑﺎده ﺷﯿﺮاز در ﻣﯿﻨﺎی ﺷﯿﺮازی ﺧﻮش اﺳﺖ
ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲ ،۱و  ۳ﭘﺪﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺤﻮر ﺗﻤﯿﯿﺰ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺴﺖ دﭼﺎر درﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ
ِ
ٔ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ادﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۳اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آن ،ﺣﺬف اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری دﭼﺎر
ِ
ِ
درﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ و ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ادﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ِ
ّ
ً
ٔ
ٔ
ٔ
اﺻﻮﻻ ﻓﺼﻞﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ آﺛﺎر ﻗﻠﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺣﻮزه ادﺑﯽ
ٔ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺎﯾﻪای در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ.
آﺛﺎر اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۱ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ »از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ« ﻫﻢﻧﻮاﯾﯽ دارد .دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۳و  ۴ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن را ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ٔ
اﻧﺪازه ﺑﯿﺖﻫﺎی  ۳و
ﯾﺎدآور ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ؛ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ
راه ﺗﻮ اﺳﺖ،
ﭼﺎه ِ
اﯾﻦ ﮐﻪ »ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ« ﻧﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺪاﯾﺘﺖ ﮐﻪ ِ
ِ
.۴

٥
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

)اﮔﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﻪﺑﻮد ﭼﺎه راﻫﯽﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ  /ﻣﯽﺳﺎزی  /ﻣﯽآری و  ، ...ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺑﯿﺖ دوم ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ(.
ّ
ﻋﻘﺮب ﺟﺮاره ﺑﻪ ﻣ ِﺎر ﻏﺎﺷﯿﻪ ﭘﻨﺎه
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۲در ﻋﺒﺎرت ﺻﻮرت ﺳﺆال ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :از ﺑﯿﻢ
ِ
ﺑﺮدن!
ٔ
ﻓﻀﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ زﯾﺒﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺪارد:
َ
در ﺧﻢ زﻟﻒ ﺗﻮ آوﯾﺨﺖ دل از ﭼﺎه َزﻧﺦ  /آه ﮐﺰ ﭼﺎه ﺑﺮون آﻣﺪ و در دام اﻓﺘﺎد
درواﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ زﯾﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻧﮕﺎرش ﺻﻮرت ﺳﺆال ،ﺑﻪ ﮐﺞﺳﻠﯿﻘﮕﯽ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد،
ﺑﺎ ﺗﺴﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮدﯾﻢ:
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد؟ )»ﺗﺼﻮﯾﺮ« ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم(.
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۳اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺑﻮدهﺑﺎﺷﺪ:
»ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﮕﺮﯾﻢ ﭼﻮن اﺑﺮ در ﺑﻬﺎران  /ﮐﺰ ﺳﻨﮓ ﻧﺎﻟﻪ ﺧﯿﺰد روز وداع ﯾﺎران«
ﮐﻪ ﺑﯿﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻣﯽ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال را ﺑﺎ
ً
ﺑﯿﺘﯽ ﺣﺪودا ﻧﻈﯿﺮ آن از ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدهﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ٔ
ﻧﺸﺎﻧﻪ دردیﺳﺖ ﺑﯿﺎنﻧﺸﺪﻧﯽ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ از درد و
ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻮدازده اﺷﺎره دارد ،ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺳﺮ رﺿﺎ ﮐﻪ
ﺳﮑﻮت
ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﺑﻪ
ِ
ِ
رﻧﺞ ،دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد درﻣﯽآورد و از ﺳﻨﮓ ﮐﻮﻫﺴﺎران ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
ﺑﯿﺖﻫﺎی  ۳ ،۲و  ۴در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﻌﻞ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪٔ
ِ
ِ
 ۱ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ را واﺑﻨﻬﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ:
وداع دوﺳﺘﺎن
در ﺑﯿﺖ دوم ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺳ ِ
ﺮﺷﮏ ﻋﺎﺷﻖ روان اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم از ِ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺖ ﺳﻌﺪی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ( اﻣﺎ در ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ وداع و
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺸﺪهاﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﯿﺖ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال دارد ،زﯾﺮا
ﻋﺎﺷﻖ در آن داغ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺪاﯾﯽ از او ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ درد و رﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮه را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﯿﺎورد.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۴ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﯿﺎط ﻗﻠﻢ زدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮداﺷﺖ
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۴ﺗﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺷﺎرﺣﺎن ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ
ً
ٔ
اﺻﻄﻼح ﻧﺎآﺷﻨﺎی »ﮐﻮﭼﮏدﻟﯽ« در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﺗﺴﺖ را از ﺣﺎﻟﺖ
آﻣﺪن
اﺳﺖ.
درﺳﺖ
و
روا
ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه در ﺑﯿﺖ
ﺷﺪه از
ِ
ِ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۵ﺗﺴﺖ ﻓﻨﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ.

