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1 Read the following unseen passage and answer in Persian the ten questions 
below [30 marks]

١

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

مرحلھ ای  در سوی دیگر از غنی وتی ھستند با میراثی ّلیک سو مایرانیان از
 گذشتھ درۀکوشش آنھا در دو دھ. دارند یخ خود قراررتا از سرنوشت ساز

خواھند کھ می این دارد مشارکت عمومی داللت برو گسترشدموکراسی سازی
راست این . نقش کنندایفای سرنوشت خود را بھ دست بگیرند، و درجھان امروز

نخست باید نسبت بھ این میراث  ن سازی،روند تمّد است کھ برای بازیگری در
ایرانی "بھ این پرسش کھ  دست نمی آید مگرھ غنی آگاھی داشت، وآن ھم ب

حفظ کند  با گذشتھ اش را او ۀود، پاسخی کھ ھم رابطپاسخی کالن داده ش "کیست
 .بھ سوی آینده را استوار وھم حرکت او

یا برای  دریافت و نمی توان آن را روشاست کھ تنھا بھ یک  جزو مسائلیت وّیھ
 بوده است و رمتغّی الیھ و ت ھمیشھ وھمھ جا چندھوّی .یک فھرست ارائھ دادآن 

 فرھنگی نیز نظر از شده و ھا ازلحاظ جغرافیایی بھ ھم نزدیک تر ھرچھ انسان
کیفی  نظر ھم ازو ی کّم نظر ھم از الیگی، این چند داشتھ اند، تعامل بیشتر

 ت مقولھ ای انتزاعی، نامتغیر،ھوّی با این حال،. شده است پیچیده تر و گسترده تر
دوران  دھد کھ در نشان می"ت ایرانیھوّی"سیرتاریخی . ابدی نیست ایستا و

مناسبات خود با خود، با  ابتکارآمیز گونھ ایایرانیان بھ  تاریخ ایران،از ی یھا
بازسازی  عریف ودیگرھمنوعان، زمان ومکان خویش را بازآفرینی، بازت

 .اندکرده
ت ایرانی با ھوّی تجدد وغرب در قصد براین است کھ بھ عنصر ھدراین نوشت

 غرب و ا این کھ چرااّم. زدگی جالل آل احمد پرداختھ شود ھ بھ کتاب غربتوّج
چرا "می توان با این سوال پاسخ داد کھ را تی ماست ھوّی عناصر تجدد جزیی از

نھ مصداق  یا اسالمی است و مصداق میراث ایرانی و واقعًازندگی ایرانیان نھ 
؟کنند می رجدید تصّوۀھزارۀآستان ای جھان جدیدی کھ خود را درمعیارھ

: سھ معیار یکی از ایرانیان تنھا گروھی از و قشر گذشتھ ھر ۀسد دو زیرا در
کوشش ھای صادقانھ ھم نموده  نآاساس  بر تجدد را برگزیده و و ، دینتسّن

بدون  داشت و انسان بدون گذشتھ ریشھ نخواھد کھ توان گفت واقع می در .است
 جنبھ ھای میراث گذشتھ نمی تواند برای حال کارساز ۀھم ااّم .آینده افق ندارد
.مطلوب نیست حال نیز باشد وھمھ چیز

کھ اکنون  آینده است ات و پیشتازی بھ سویبنابراین عنصرتجدد از الزامات تحوّل
 ا اینکھ کدام جنبھ ازاّم گرفتھ است، ایران قرار دین در ت وسّن عناصر کنار در

مده است و کدام جنبھ بھ زمان آ عمرش بھ سر ق دارد وبھ گذشتھ تعّل گذشتھ واقعًا
.بستگی دارد انتخاب بازیگران امروز حال، بھ ارزیابی و

دلیل "دنبال آن ھستم ھ ب" زدگی غرب"کتاب  پرسش اساسی کھ در آخر و در
."ت ایرانی ازدیدگاه جالل آل احمداستت غرب درھوّیاھمّی

این عنوان از . جالل آل احمد می گذرد" غرب زدگی"یش از چھار دھھ از طرح ب
ت تشّیع بھ ویژه دفاع آل احمد از کلّی. ابتدا مخالفان و موافقان بسیاری داشت

روشنفکری ما ھیچگاه بھ  ۀسبب شد تا جامعستایش او از شیخ فضل اهللا نوری 
البتھ برخی از آنان تا آنجا . روی خوش نشان ندھد" غرب زدگی "  ۀطرح مسئل

کرد با شرق و غرب را مطرح می  ۀحمد از منظر سیاست و اقتصاد مسئلکھ آل ا
شد کھ آل احمد ا مشکل از آنجایی شروعاّم ،او مخالفت چندانی نداشتند

نشان را  ی غرب زدگی و راھی برای گریز از غرب زدگیخواست ریشھ ھامی
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Adapted from Review of Jalal Al-e Ahmad’s Plagued by the West, by Ameneh 
Khatibi in http://miveyeh-kal.blogfa.com/post-11.aspx (accessed on 17/01/2015)

Questions

چیست؟ شانۀنتالش ھای ایرانیان در بیست سال گذشتھ برای دموکراسی سازی )١

ایرانیان چگونھ می توانند نسبت بھ میراث غنی خود آگاھی بھ دست آورند؟)٢

ویژگی ھای ھوّیت چیست؟بھ نظر نویسنده، )٣

نویسنده می خواھد در این نوشتھ چھ چیزی را مورد بررسی قرار دھد؟)۴

؟پرسشی باید پاسخ دادبرای دانستن این کھ چرا غرب و تجدد بخشی از ھوِیت ایرانیان است بھ چھ )۵

؟نظر نویسنده دربازۀ عنصر تجدد  در ھوّیت چیست)۶

؟توسط جالل آل احمد ناخشنود است "غرب زدگی"چرا جامعۀ روشنفکری ایران از طرح مسئلۀ )٧

؟ روشنفکران تا چھ حد با جالل آل احمد موافق و در کجا مخالف ھستند)٨

؟ تکنولوژی چگونھ استبھ نظر نویسنده، نگاه آل احمد بھ )٩

؟ناراحتی آل احمد از واردات ماشین ھا و دستگاه ھای صنعتی برای چیست)١٠

(TURN OVER)

۴۵

۵٠

اگر آل احمد برای مبارزه با غرب از مفاھیم اسالمی مدد نمی جست شاید  .دھد
ا او روشنفکری پراگماتیست اّم. ھمدلی شبھ روشنفکران را نیز بر می انگیخت

. برای او تعریف و تمجید روشنفکران و منتقدان چندان مھم نبود. بود
غرب "او طرح  قع اصل مطلبی کھ آل احمد مطرح می کند این است کھدر وا
و یا مقاومت در برابر  –! بھ دلیل غرب بودن -را مخالفت با غرب " زدگی

داند، چرا کھ ھیچ دروازه ای از  تکنولوژی و ماشین، کھ از غرب می آید نمی
ر و زندگی جھان را بھ روی ماشین بستھ نمی بیند و تکنولوژی را ابزار دقیق کا

ماشین و مصنوعات  ۀوی از انتقال بی روی ناراحتیا اّم. قرن بیستم می داند
غربی بھ شرق مصرف کننده است و دیگر اینکھ اختیار تمامی این معامالت و 

کھ ھمھ چیز را در این رابطھ و معاملھ تعیین . رب استغ ۀمبادالت نیز بر عھد
.جوامع عقب مانده می شودی مانع از فراگیری و آموزش می کند و حّت
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2 Translate the following unseen text into English [15 marks]

Adapted from news Article in BBC Persian
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2015/01/150114_l41_music_women_singing 
(accessed on 17/01/2015) 

١

٣

۵

٧

٩

١١

١٣

١۵

١٧

١٩

٢١

٢٣

٢۵

٢٧

در  "ساالر عقیلی"کنسرت دوشنبھ شب  در ،ھای ایران خبرگزاریبنا بر گزارش 
پس از اجرای یک قطعھ از سن پایین آورده شد و نوازنده دف،  یکشھر مشھد 

"دیگر اجازه حضور در صحنھ را پیدا نکرد

در این کنسرت . ھمزمان کنسرت دیگری در تاالر وحدت نیز با مشکل روبرو شد
آذربایجان کھ دو شب در کنار دخترش بھ اجرای یک خواننده نام آور جمھوری 

کنسرت پرداختھ بود، در شب سوم و با تاخیر بسیار، بدون ھمراھی دخترش بھ 
.اجرای کنسرت پرداخت

 .ھد شدخوالغو  ییلاین کنسرت بھ دال ه بود کھبتدا گزارش دادا ایسکاخبرگزاری 

در " کامکار"گروه  بھ نوشتۀ ھمین خبرگزاری، یک ھفتھ قبل از آن  نیز کنسرت
در حالی . اصفھان بدون حضور نوازندگان و اعضای زن این گروه برگزار شد

.کنسرت ندادن زنان تا حدودی حل شده باشد ۀپیش بینی می شد مسئلکھ 

موج تازۀ جلوگیری از فعالیت ھای موسیقایی زنان یک نقطۀ تمایز دارد و آن 
رستی گروه ھای موسیقی زنان فشار بر مردانی است کھ آھنگ سازی و یا سرپ

.بر عھده آنھاست

ممانعت از خروج مجید درخشانی از کشور کھ سرپرستی و آھنگسازی گروه 
.را عھده دار است، نقطھ تمایز تازۀ ماجراست" ماه بانو"موسیقی بانوان 

آقای درخشانی چند روز پیش ھنگام خروج از فرودگاه امام خمینی با ضبط 
.شدپاسپورت خود مواجھ 

چندی پیش او ضمن انتقاد از وضعیت ممیزی و مجوز موسیقی گفتھ بود کھ 
سیاست برخورد با موسیقی ھیچ گونھ تغییری نکرده و وضعیت مجوزھا سخت "

تر شده سیستمی کھ حاکم است موسیقی را بھ عنوان یک ھنر بھ رسمیت 
".شناسند نمی

زنان خواننده "اعالم کرد کھ آقای درخشانی در مصاحبھ با یک برنامۀ رادیویی 
سال ھا تالش می کنند تا بتوانند صدای خود را بھ سطح حرفھ ای برسانند، اّما در 
نھایت تنھا می توانند بھ عنوان مدرس بھ تدریس دیگر زنان و دختران بپردازند و 

".صدای خوش آنھا را یارای دادن کنسرت و انتشار آلبوم نیست
.
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3 Write an essay in Persian of about 200 words on one of the following topics. In 
this essay use (at least) five verbs in the subjunctive and underline them [25 marks]

a   Discuss how your view of Iran has changed after studying Persian at the 
university.

b   Write a review of a film you have seen recently.

c  To what extent can agreement regarding nuclear talks help Iranian?

d    The year abroad should have a great impact on your language proficiency. To
what extent do you agree or disagree with this statement?

END OF PAPER


