١
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاي زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي  ،1398رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎ:
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی واژه درون ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ،از ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی واژﮔﺎن در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﻼی واژهﻫﺎ:
ﻧ ٔ
ٔ
ﻣﺤﺪوده ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮑﺘﻪ اﺑﺘﮑﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در
ﭘﺮﺳﺶ  ۴ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺮﺳﺶ  ۵دﺷﻮار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦادﺑﯿﺎت:
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﺷﻮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ادﺑﯿﺎت ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻢﺟﺎناﻧﺪ و ﺑﯽآب و رﻧﮓ!
۹ـ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺖ از اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻦ ﺳﻌﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .آوردن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺷﮑﺮ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ! و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎی روﻧﻖ و
آﺑﺮو از »آب« ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت »آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮود« ﺑﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺸﻮد و  ...ﻫﻢ ﺑﯿﺖ را ﮐﻤﯽ ﺗﺼﻨﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺷﺎﻋﺮ )و ﻃﺮاح( را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
۱۰ـ ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺳﺆال ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل اﻫﻞ ادب ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ادﺑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ ادب
ﭘﺎرﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﻓﺮاخ و ﻧﺎﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ّ
ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ در آﻏﺎز ﻣﺼﺮاع
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۱۱ـ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ در ﺑﯿﺖ »د« ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮاد و ﺣﺘﯽ
ِ
ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوم ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ِ
ٔ
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی واژه »ﺑﺎل« در ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه دور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،۳ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺶ
۱۲ـ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺣﺮﻓﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻧﺸﺪن ﻓﻌﻞ در ﺑﯿﺖ
ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻦ ،ﺳﻌﺪی ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ .دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺰاد!
درﺳﺖ ﺑﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮ و ﺑﻢ
ِ
۱۳ـ ﺗﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﺎ ﻣﺒﺤﺜﯽﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم و دﺳﺘﻮر
ﻓﻌﻞ »ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ« در ﮐﺪام
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذﻫﻨﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدِ :
ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟
۱۴ـ ﮐﻤﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪای اﺳﺖ» .ﺑﻨﮕﺮ« و »ﺑﺒﯿﻦ« در ﻣﺼﺮاع دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ »ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن« ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و »ﭘﺮده ﻧﺸﯿﻦ« ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد.
ّ
ٔ
ٔ
زﻧﺠﯿﺮه ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﺻﻔﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ در ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ ،ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎ و ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اﺳﺖ.
۱۵ـ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺻﻔﺖﻫﺎ ﻣﯿﺎن
۱۶ـ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ دﺷﻮار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﺸﺨﯿﺺ »ی« ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﯽ« در ﭘﺎﯾﺎن »ﮔﻞاﻧﺪام« ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ و ﻣﻬﺎرت دارد.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی درک ادﺑﯽ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

٢
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

۱۷ـ ﭘﺮﺳﺸﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺎنﺑﺨﺶ اﺳﺖ .دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺰاد!
۱۸ـ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﯾﺒﺎﺳﺖ.
۱۹ـ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻓﻨﯽ و دﺷﻮار اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح ﻧﺎآﺷﻨﺎی »در ِﮔﺮد ﺑﻮدن« در ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ.
۲۰ـ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
۲۱ـ ﭘﺮﺳﺸﯽ زﯾﺒﺎ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
۲۲ـ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
۲۳ـ ﭘﺮﺳﺸﯽ زﯾﺒﺎ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
۲۴ـ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺨﺶ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ادﺑﯿﺎت اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺪﯾﺸﻪﺳﺎزان ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺑﺮ اﯾﻦ
ٔ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ ادﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮطاﻧﺪ ﺗﺎ درک ادﺑﯽ .ﺑﻪﻫﺮروی ،ﺑﺎ ﺗﺴﺘﯽ ﻓﻨﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ دهﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺎورم ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
زورﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮق ﻋﺎدت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ اﻏﺮاق و وﺟﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،۴رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ
ً
آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد )اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭼﻨﺪان وﺟﻬﯽ ﻧﺪارد(.
ٔ
ﻫﺴﺘﯽ آدﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﯿﺖ  ۲ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺖ  ۴ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺎدی
ﺟﻨﺒﻪ
۲۵ـ ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﺑﯿﺖ  ۲و ﺑﯿﺖ  ۴ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻔﯽ
ِ
ِ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۱ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی اﺳﺖ» .ﺗﺮک ﺧﻮاب« ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و »ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ« را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد  ﮔﺰﯾﻨﻪٔ
ٔ
اﺳﺖ .اﻣﺎ
 ۱ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ.

