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و نبرد داد و بی اد ،مناظرا
مواطن و مناظرا

تعلیمی ،طرحواصههای تعلیمی برای ایجاد سدالهایی دص ذهن

لنایی ،بافت مواعیتی و آموزش آداب اسهت بها صعایهت ایهن آداب

ظریی ،شاه و نوکر ،لنی و فقیر و ضمن گفتاصی مددبان  ،مواّرانه  ،بیاضهطراب سهون
خود صا بیاس داشت از م یت گفتوگویی صاهگشا بهره میبرن
واژههای كليدی
مناظره ،مواعیت ،انوا ادبی ،ادب تعلیمی ،ادب بیاضطراب
 .۱مقدمه
ادبیا

نشئت گرفت از زباس و هنری کالمی است و آنگاه ک زباس دص محوص کالم و واژگاس

نمود زیباشناختی پی ا میکن  ،جلوهای ویژه از هنر پ ی اص میشود از مهمترین نقشههای
زباس ایجاد اصتباط ،انتقال پیام ،صابطۀ دوسویۀ تفکر و زباس و زیباییآفرینی اسهت بهر پایهۀ
نقشِ اصتباطی و ا قای سون است ک اساس ادبیا
بسیاصی از نهادها ،مناسبا

همهواصه تعلهیم و تعلّهم بهوده اسهت

و شعا ر جامع دص چاصچوب زباس یا دستکم ب واسهطۀ زبهاس

معنا می یابن همچنین زباس دصک و دصیافت مها صا از وااعیهت و دص نتیجه  ،تجربهۀ مها صا
سازماسبن ی میکن  ،و چگونگی نگرشِ ما صا نسهبت به جههاس صاهم میزنه و به کهاصِ
براراصی ،یفظ و تثبیت و تنظیمِ صوابطِ اجتماعی میپردازد بنابراین ،بوشهی از ههر مهتن
دال ت بر کنشِ متقابلِ افرادِ دصگیر دص اصتباط داصد (نه :مههاجر28 1376 ،ه )19از نظهر
باختین ،زباس پ ی های اجتماعیه ای و وژی :است ک تحتتأتیر شرایط اجتمهاعی اسهت
و شکل بیانی گفتاص ،یعنی آنچ ب وااعیت زباس وابست است ،جریاس اجتمهاعی آس اسهت
گفتاص ب خودی خود بیمعناست؛ زیرا ب گون ای ضروصی پاسوی ب گفتاصی دیگر اسهت
معنا دص صابط با دیگراس ساخت میشود و گفتاص هیچگاه بیمواطن نیست ب بیهاس دیگهر،
بر گفتاص ،منطق مکا م یکمفرماست برای همین باختین «مونو وگ» صا نسبت به پاسهخ
دیگراس ناشنوا می دان و عقی ه داصد ب هماس شکل ک اساس گفتاص ،کاصبرد شوصی زباس،
ب منظوص ایجاد مکا م است ،هر شهکل بیهاس ادبهی نیه  ،گونه ای سهون ادبهی به منظوص
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گفتوگوست (ن :مقه ادی« )448 1393 ،بها پهذیرش منظهر نشان شناسهی اجتمهاعی،
میتواس متن صا دص بع «فراینه »یاش صخه ادی تعهاملی ،یعنهی مباد هۀ اجتمهاعی معناهها
دانست متن دوصتی از مباد ه اسهت و دهوص

بنیهادین مهتن ،مکا مه یها تعامهل بهین

سونگویاس است» (هلی ی4 1393 ،ه)63
ب تازگی زباسشناسی نقشگرا ،با توج ب ظرایی کاصبرد جمل دص میاس بافت مهواعیتی
و متن ب الیۀ ساختاصی دیگری ب نام گفتماس میپردازد (نه :یقشهناس7 1390 ،ه)75
ساخت گفتماس از صهگذص ترکین متن ،ب عنواس سهاختی کهامالز زبهانی بها بافهت مواعیهت
ب عنواس ساختی کهامالز لیرزبهانی یادلمیشهود و چهوس مبتنهی بهر ا گوههای ذهنهی از
صوی ادهاست و طبهق دانسهت های مواطبهاس ،فقهط بوشهی از اطالعها
مواطباس اطالعا

آوصده میشهود،

محذوغ صا خهود بها ا گوههای گفتمهانی یها دانهش عمهومی فرهنه ِ

اجتماعیشاس استنتاج میکنن بنابراین نقش تعلیمی گفتماس ب د یل دصک همهۀ گ اصهههای
ا گو ،ب همراه فهم معانی تلویحی و تعلیمی گفتماس از سوی مواطن ،انکاصنش نی اسهت
(ن :وس دای )67 1394 ،:میتواس با توجه به بافهت مواعیهت و مناسهبا

فرهنگهی

اجتماعی مناظره صا موصد بحث اراص داد و دصباصة ژصغسهاخت معنهاییاش به بازان یشهی
پرداخت ه غ دص این بحث برصسی مناظره از منظر تعلیمی است
۱ـ .۱پيشينۀ تحقيق
تحقیقا

انجامش ه دص موضوعا

مناظره و مفهاهیم و معهانی آس به تعه اد انگشهتاس

دست هم نیست دص وااع با وجود شناخت این شیوة سون ،تحقیقی جهامع دص ایهن بهاصة
نوشت نش ه است مقاال

هم بیشتر ب تحلیل صوساختی و برصسی ساختاص آس پرداخت انه

و دص موصد دصوسمای و معانی و مفاهیم و شیوههای گفتاصی و آداب ب کاصصفته و عوامهل
پی ایی آس از جمل خاستگاههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگهی آس تهوجهی نشه ه اسهت
بافت مواعیتی ،بافتاص سون ،زباس نمادین و صم گاس ویژة هر اتر و موضهوعا
آس ،ب دوص

مهرتبط بها

ج اگان برصسی نش ه است

دصست است ک این مبایث از تهأتیر زبهاس و گفتمهاس اتهر ادبهی دص مواطهن سهون
میگوی و دصباصة سرچشم و ه غ اظهاص نظر میکن  ،از تبیین علت و چرایهی موضهو
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مناظره دص انوا موتلی ادبی عاج میمان این نگرش و چنهین تحلیلهی چه بسها فقهط
پوستۀ ظاهری و کلیّت و ساختاص مناظره صا ه غ اراص میدهه و به وجه تعلیمهی آس از
باب زباس ،تصویریهای تقابلی و تنااضی ،مفهاهیم نمهادین و تی هی و شهیوة به کاصگیری
زبانشاس تأکی ی نمیشود محسنا

چنین برصسیهایی ،چشمپوشی نی نیسهت ،امها نکتهۀ

ادلی و بنیانی مبحث ،یعنی کشی بنیادهای فکری و مبانی ادهلی و وجهودی منهاظره صا
بیاس نمیکن  ،دصیا یک شیوة مناظره عالوه بر اینکه از محوصههای ادهلی ادب تعلیمهی
است ،دص سایر انوا نی چاشهنیای از تعلهیمِ صعایهت آداب سهون به نسهبت جایگهاه و
نکت پردازی ادیبان و ب وس اضطراب داصد
از چن ین کاصی ک دص این یوزه انجام ش ه میتواس ب مواصد زیر اشاصه کرد
ه «مناظره و سیر آس دص ادب فاصسی» (بااری)1389 ،؛
ه مناظره دص شعر فاصسی از آلاز تا پروین اعتصامی (صییمی)1374 ،؛
ه مقایسۀ فن مناظره دص دو سب :خراسانی و عراای (شریفی بروجردی)1391 ،؛
ه «جایگاه فن مناظره دص شاهنام فردوسی» (فالح)1387 ،؛
ه «تحلیل ساختاصی مناظره دص سب :هن ی و سب :عراای» از فاطم اس یاس ،آواس؛
ه «مناظره دص ادب فاصسی» از مرتضی شوشتری؛
ه «دستوص زباس صوایهت دص ادبیها
صوایتشنو دص مناظرا

تعلیمهی بها تکیه بهر سهاختاص صوایهت و جایگهاه

پروین اعتصامی» (نوصایی و ع ی ی)1394 ،؛

ه «باصا هایی از سب :مناظره دص ادبیا

فاصسی ایراس» (ذاکری و دمصامی)1390 ،

تکی بر پوستۀ ساختاصی مناظرا  ،ب مانن مقابل و مبایثه  ،اتبها

نظریه  ،هنرنمهایی

شاعران  ،تعریی ،پیشین  ،اصکاس و طرفین مناظره ،صوش ااناعی ،مرایل و نتایج ،نو ادبهی
و اا ن ،یجم ،نتیج  ،ذکر گفتم و گفتا ،کاصبرد آصای های ادبی ،حن و ب وس توجه بهر
تقل معنایی مناظره و نکتۀ نهفت دص بطن معنایی آس چ بسا ما صا ب سهرمن ل مقصهود که
آشنایی با شیوة سونپردازی و شناخت مواعیت و سهنجش سهون اسهت و دص یقیقهت
اساس و فلسفۀ مناظره و تفکر لا ن و هه غ لهایی آس بهوده اسهت نمیصسهان تحلیهل
مناظرا

ب وس عنایت ب مواعیت مناظره و واژگانی ک یول محوص موضوعی خاص معنا
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یافت و نمادگردانی میشود و دص نهایت استعاصة مفههومی نهوینی شهکل میدهه  ،مبحثهی
نااص ب نظر میصس بنابراین بای آنچ صا طرفین ب اس میپردازن و دصباصة آس گفتوگو
می کنن  ،همچنین مواعیت و جایگاه اجتماعی و صوابهط بهین طهرفین و نیه سهازماسدهی
نمادین واژهها و پاصهگفتاصها و حن گفتاص و توج داشت
 .2بيان مسئله
برای دصک دحیح مواطهن ،گوینه ه بایه فصهیح و بلیهه و ب ااتضهای فههم مواطهن و
مواعیت و کالم ،سون بگوی و کالم صا بیآنک ابههامی دص آس باشه به مواطهن انتقهال
ده شیوهای ک برای این منظوص پیش میگیرن لا باز از طرح مسئل و توضیح و تفسیر و
تمثیل شکل میگیرد گون ای دیگر از شیوة گفتوگو و اانا مواطهن از طریهق ادبهی و
ب دوص

سدال و جواب و مناظره پیش میصود دص این خصوص نه تنها از شهیوة عهادی

گفتوگو استفاده نمیکنن بلک از شیوههای ادبی و ابهامسازی بهره میگیرن و دص جهت
ا قای معنی ،از صم و کنای و نماد دستمای میسازن تا از مصونیت جانی نی برخهوصداص
باشن همین شیوه نکت ای دص جهت سون انی و مواعیتشناسی است
برای فه ِم دایق این شیوه ،بای ب انیم مبنای فکری مناظره چیست؟ نکتۀ مشهترک و لا هن
مناظرا و علت سرایش آس چ چی ی است؟ آیا مناظره نشاس از یقیقتی داصد و طهرز فکهری
خادی میطلب ؟ با صوابط اجتماعی و فرهنگی چ اصتباطی داصد و آیا میتواس منظهر اجتمهاعی
و فلسفی از آس استنباط کرد؟ مناظره بیشتر بر زیبایی تأکی داصد یا بر تعلیم؟
مناظره دص غت ،مبایث کردس با یک یگر دصباصه یقیقت و ماهیت چیه ی اسهت و به
تعبیری دیگر ،مکا م و گفهتوگویی اسهت دوطرفهی ( )Dialogueکه ههر طهرغ بها
است الل و اصا ۀ براهین ،سعی میکن ک برتری و فضیلت خویش صا بر دیگری به اتبها
برسان (ن :شمیسا )227 1369 ،مناظره با یک یگر بحث کردس معمو زال همراه با د یهل و
برهاس برای اتبا

دصستیِ نظر یا عقی ة خود است؛ شعری ک دص آس از زباس دو شوص یا

دو چی گفت وگو شود و دص نهایت یکی برتهر از دیگهری معرفهی گهردد (نه :انهوصی،
 1381ذیل مناظره) ه غ دص ایهن گفهتوگو بیهاس تعاصضها

و تنااضها

نظریها

دو
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شوص است ک میتوان نماین ة دو گروه از مردم اجتما باشن و بای دیه گاه شوصهی
ک بر مبنای شاکل های ذهنی و فرهنگی اجتماعی شکل میگیرد ،طبق مهوازینی خهاص و
با یجت و برهاس ،ب موازا

است اللهای طرغ مواطن تبیین شود (ن :وینیه 1391 ،

 )81گفتنی است برخالغ ظاهر سهل و سهاخت تکهراصی منهاظره ،معهانی و مفهاهیم آس
می توان ب وسعت ان یشۀ انسانی باش و دص تمام نمودههای نهوعی و زبهانی بهروز کنه
بنابراین بای فراتر از ساختاص دوصی و پوستۀ سطحی ب آس ان یشی و با ابه اصی متفهاو
ب سنجشش پرداخت
هلی ی دص برصسیهای خود دصباصة زباس ،ک ب شناخت و سرانجام فههم سهون منجهر
میشود ،ب س ویژگی بافت مواعیت ،یعنی گستره ،منش و شیوة سون اشاصه میکن که
ب طریقی صاهگشای شناخت زمینۀ سون و فهم مقصود هم هست دص برصسهی منهاظرا ِ
انوا ادبی ،اگر ب کنش و جایگاه اجتماعی و ماهیت آس توج کنیم و صوابط متقابلشهاس صا
موصد بحث اراص دهیم و از طریق آس ب شیوة سونپردازی و سازماسبن ی نمهادین گفتهاص
طرفین نظر بیفکنیم ،صاهی تازه دص تحلیل مناظرا

ادبی فاصسی اصا خواه شه منهاظره

اگرچ ب اعتباص مواعیتپردازی و تعلیمی بودنش ،دص همۀ انوا ادبهی یضهوصی آشهکاص
داصد ،چوس کانوس مبایثاتی و بافت مهواعیتی و جایگهاه اجتمهاعی اشهواصِ آس دص انهوا
ادبی متفاو

است ،تحلیل مناسبا

و مواعیتی ک صابطۀ طرفین دص آس شهکل میپهذیرد و

برصسی زبانی ک بر اساس صابطهۀ بیناالذههانی دص گفهتوگوی طهرفین براهراص اسهت ،از
مهمترین مبایث برای بازنمایی بافت اصتباطی و تحلیهل گفتمهاس اسهت شهناخت بافهت
مواعیتی و متن دص تشویص الراض و د اهای طرفین مناظره و کشی الیه های دصونهی
متن مدتر است
 .3مبانی اندیشگی مناظرات
دص هم یال ،بای ب یاد داشت که یا هت گفتهاصی زبهاس نسهبت به یا هت نوشهتاصی
چن منظوصهتر است و این تلقی ک نوشتن چی ی درفاز پیادهسازی گرافیکی چیه ی اسهت
ک ب دوص

آوایی میتواس گفت اشتباه خواه بود (ن :هلیه ی )162 1393 ،زبهاس و
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ادبیا

هرچن ب بسیاصی از مناسبا

و شعا ر جامع معنا میده و دصک و تجربهۀ مها صا

سازماسبن ی میکن  ،نبای آس صا درفاز پژواک وااعیتها دانست ب اهول دصیه ا زبهاس دص
کل پ ی های است استعاصی و ب همین سبن ما صا از گون ای وااعیت به گونه ای دیگهر
صاهبری میکن ؛ یعنی معناها از طریق زباس از نقط ای ب نقط ای دیگر سهیر میکننه و دص
وااع استعاصه و مجاز ترفن هایی هستن ک یرکت و انتقال صا امکاسپذیر میسهازن (نه:
ضیمراس ) 8 1392 ،دو چی صا نبایه از نظهر دوص داشهت اول اینکه خهود مهتن زبهانی
نقشمن است (ن :هلی ی )62 1393 ،و دیگر اینک مناظره این امکاس صا ب مها میدهه
ک از ت:گویی و ی:سونگری ب رهی یم و از شکل زیبهای بیهاس ادبهی ،به سمتوسهوی
تعلیم و تربیت ،یعنی از ه فی ب ه غ دیگر گام برداصیم بها ایهن تعریهی ،منهاظرا

دص

انوا ادبی شیوهای برای تعلیم بافت مواعیتی ،طرز پاسخگویی و شهیوههای سهونپردازی
استعاصی است
شیوة سون دص مناظره بر ت:گویی استواص نیست و شای ب صگتهرین تهأتیر ته صیجی
مناظره ،آمادهسازی ذهنها برای پذیرش ای ههای نو از طریق گفتماس و یا تی شبی ِ گفتاص
است مناظره نشانۀ نوعی دگرگهونی دص ان یشهۀ جامعه و از اب اصههای مههم صسهی س به
یکومت مردمی است جامعۀ گفتوگوم اص از مریلۀ ت:بع ی و یکسونگری عبوص کرده
و اادص ب دصک یضوص دیگراس است هنرمن آگاه ان یشهۀ ی:سهونگر و ت:بعه ی صا به
گفتماس جمعهی سهوم میدهه و جامعه صا پهذیرای دصک و یضهوص یقیقتان یشهی و
دصیافت یقیقت اجتماعی از بطن گفتوگو میکنه ضهمن اینکه سهایت بلنه علهم و
معرفت صا هم خ ش داص نمیکن و جلوی تعرض به آگاههاس اجتمهاعی صا به ههر نحهو
میگیرد مناظره ،گفتاصی از سر ناچاصی و ناامی ی و تعلیمی ب وس پشتوانۀ فکهری نیسهت
و ب صلم آنچ نوشت ان  ،دص پی تأتیر مستقیم نیست دص این شیوه ب جای ا قای ی :تفکهر
ب اذهاس موتلی ،سداالتی دص ذهن عموم ایجاد میشود تا از گذصگاه ان یش ده ها ایه ة
تازه خلق گردد
مناظره از منظر تعلیمی پایانی باز داصد و متنی نمهادین بها ظرفیهت تعبیهر آس دص طهول
تاصیخ است ،بنابراین مهم است ک برخی صفتاصهای کالمی همچوس اظهاص نظهر ،یهق دادس
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ب دیگراس ،کماهمیت جلوه دادس موضو  ،یاشا و انکهاص ،متقاعه کهردس ،اطمینهاس دادس،
توضیح تفاو ها ،طرح ایتماال  ،م اخله دص بحهث (نه :وینیه  )34 1391 ،صا بهرای
فهمان س نظرا  ،موضعگیری ،توجی مواضع و موا فت پیش بگیرد بنابراین برای تحلیل،
بای پس از تعیین شاخص های بحهث ،گ اصههها ،شهاکل های ذهنهی و زبهاس اسهتعاصی صا
همسوی با نو ادبی آس برصسی کنیم همچنین با تشویص جهتهای ا قایی بحث ،فراین
است الل و تبیین مبانی صا دصک کنیم و دص نهایت واژههای کلی ی صا مشوص کنیم
 .۴مناظره در ادب تعليمی
«هرچن مناظره از نظر ماهیت از فرو ِ ادب یماسی ب شهماص مهیصود ،به نظهر میصسه
نمیتواس از نظر معنی آس صا ب کلی از ادب تعلیمی و از نظر دوص

بها ادب دصاماتیه :و

نمایشی متمای کرد؛ ب ویژه آنک استفاده از این نو ادبهی بهرای تعلهیم اهه اغ اخالاهی،
عرفانی ،اجتماعی و سیاسهی کهامالز مرسهوم اسهت» (خه ایاص )76 1388 ،گفتماسکهاوی،
کم :شایانی ب جامع شناسی تاصیوی ب خصوص دص بوشهای یافظهۀ جمعهی ،تحلیهل
علّی واایع و تغییرا

فرهنگی میکن مناظره ک ب د یل شکل گفتمانیاش ،گهاه خهود صا

ب دادههای صوایی و اشکال موتلی آس ن دی :میکن  ،دانش جامع شناسی صا دص بسهیاصی
از بوشها از جمل پژوهش دصباصة خانواده ،مذهن ،اانوس ،یرکتهای اجتماعی ،هویهت
و اوانین اجتمهاعی اهو

میبوشه (نه :صالهن )38 1391 ،برصسهی جامع شهناختی

مناظره  ،از طریق شکل گفتمانی آس دص وااع برصسی صوایتی است زن ه از وضعیت جامعه
دص زماس سرایش آس بسیاصی از تجاصب شوصی و جمعی و ا گوهای اساسی شهکلدهن ه
و تفاسیر مربوط ب آس ،دص اشکال موتلی مناظره اابل صؤیت است با پیگیهری منهاظرا
اعصاص موتلی میتواس دصیافت ک جایی که نمیتهواس ههر دهاینا صتی صا ب دهوص
مستقیم موصد نصحیت و خطاب اراص داد ،بهترین وسهیل پنهاه بهردس به بازسهازی شهکل
گفتمانی است؛ چناسک از این نو ب عنواس ظرفی بهرای صیوهتن داصو و مهرهم شهفابوش
اخالای استفاده میکردن
هرچن عام ب جنب های فنی مناظره و شگردهای صوایتگری و زبانی توجهی نه اصد
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و بیشتر شکل گفتمانی دص او اتر تعلیمی داصد ،دصک کیفیت ظهوص ان یش های متفهاو

دص

متن ب وس توج ب دال تهای زبانی /صوایی کامل نیست دص این خصوص بای به جنبهۀ
فرازبانی ک باالترین مرتبۀ گفتماس است و سطوح معنهایی داهت کهرد صاه دیگهرِ تحلیهل
ان یشۀ سیاسی و تعیینِ صوابط ا ص

دص مناظرا

توجه به گفهت و شهنودِ پرسشهگر و

پاسخگو است از منظر تعلیمی دص سطح فرازبانی« ،پرسشهگر» و «پاسهخگو» دص اا هن دو
شوصیت گفتمانی ظاهر میشون و دص هریه :از منهاظرا  ،جنبه ای از اوضها سیاسهی
اجتماعی موصد تحلیل اراص میگیرد با تکی بر صوش گفتماسکاوی ،که گفهت و شهنود و
عردۀ نوبتگیری و نوبتدهی صا موصد سنجش اراص میده و محملی است برای تبهادل
میاس طرفین؛ هم دصک چگونگی تکهوین معنها و ویژگیههای زبهانی و اجتمهاعی/

ا ص

فرهنگههی صا دص برمیگیههرد و هههم کشههی نحههوة توزیههع ا ه ص
شوصیتها ،ب ویژه تعامال
مناظرا

و اات ه اص دص دص صوابههط

زبانی صا ب همراه داصد (ن :یعقوبی)74 1390 ،

دص ادب تعلیمی ،بیشتر تمثیل اخالای و طن اجتماعی است ک گاه ب تحقیهر

هم میگرای اینگون اشعاص بیشتر برای آگاهی جامع سروده میشهود؛ جامعه ای که دص
موااعی از نظر فرهنگهی دص فقهر کامهل اسهت نهو داسهتاس و تمثیهل ب سهبن مهوج و
باصی:ان یشان بودس خاص و عام صا جلن نموده نکتۀ خود صا ت صیهق میکنه جامعه ای
ک مریض است و دیگر سون جِ بر آس کاصگر نیست ،سون دص اا ن طن بر آس عرضه
میشود تا افراد آس جامع آس موصد بحث صا تشویص داده برایش چاصهای بین یشهن طنه
بیشتر برای دصماس و ادالح است تا خن ه بنابراین شاعر و نویسن ه نی بای هه غ خهود
صا دص ذهن برای بهبود اوضا گذاشت باش و نسو تجوی کنه

حهن طن آمیه  ،شهگرد

بسیاصی از شاعراس تی فهم برای بیاس دصک وااعیتهای فردی و اجتماعی بوده است
بنمای های ادلی تفکر یاکم بهر منهاظرة صعایهت عه ا ت و دادگسهتری و پرهیه از
اضاو

جاننداصان و از سر سلط است دص وااع «دص میهاس کرداصههای اخالاهی که دص

تعامال

اجتماعی میاس افراد بشری دص همۀ جوامع ت اول داصن  ،کمتر فضیلتی

و مناسبا

وجود داصد ک ب ا ص و ان ازة فضیلت ع ا ت ،با ا ص

و سیاسهت پیونه داشهت باشه »

(نوصایی ) 148 1392 ،و یلقۀ واسط سیاست و اخالم دص مناظره همین دعو
است چ دص تودیۀ پادشاه ب این امر و چ دص تودی بر افراد جامع

به ته بیر
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دص کناص کتابهای تعلیمی که دص وااهع صوایتگهر وضهعیت اجتمهاعی اخالاهی عصهر
خویشان و نسو ای متناسن با وضعیت دوصاس میپیچن  ،منهاظره ههم صوایهتگر بافهت
مواعیتی ،وضعیت اجتماعی و مشهاه ة میه انی پ یه ههای اجتمهاعی و تصهویرگری آس
است مناظره تبیین شکاغ بین سیاست و دین و اخالم ب شکل گفتمانی و صوایی اسهت؛
یعنی دص مقیاس کوچ:تر ،بین پرسشگر و پاسخگو یکم گفتوگوی افراد جامع براهراص
است بنابراین با دصک کیفیت ظهوص ی :یا چن ان یش دص متن ،با عنایت به دال تههای
زبانی /صوایی و شگردهای بیانی متن ،میتواس دیه گاه تعلیمهی ایهن نهو ادبهی صا بیشهتر
آشکاص کرد
تقل معنایی مناظره دص «ادب بیاضطراب» آس است مناظره با دستمای سهاختن تمهام
فنوس و انوا ادبی ،تمامی شکلها و ساختاصها دص پی ا قا و آموختن این نکت است ک دص
هر حظ میتواس ضمن صعایت ادب ،ب وس اضطراب ،پاسوی نکت داص و همراه بها کنایه ،
«از سر صن ی» ب مواطن داد انوا ادبی ،هری :به نحهوی دص خهود مایه ای از منهاظره
داصن اما طریقۀ سدال و جواب و تفاهم گفتوگویی است ک آس صا پیش میبهرد و بسهت
ب مواعیت نگرشِ مواطباس ،متنی ترجم ش ه از اذهاس صوی کالذ پ ی میآیه بنهابراین،
مناظرا

نمادین منطقا طیر ،مناظرة یماسی کیوسرو و افراسیاب ،مناظرة عاشقانۀ خسهرو

و فرهاد و مناظرة مست و محتسن ،دص وااع از جهت تقل معنایی و تعلیمی یکساسان
دص تحلیل مناظرا  ،دص هر نو ادبی ،او ین ا م تبیین مبانی فکری طرفین با توج به
بافت مواعیتی و فرهنگی است و برای تبیین هرچه بهتهر موضهو بایه از سهاختاصهای
دوصی فراتر صفت و با تحلیلی زبانی ادبی ،و با عنایت ب فراساختاصها ،ژصفهای سهون صا
دصیافت ساختاص زبانی ک دص گفتماس و اصتباط ب کاص میصود ،بر اساس دو متغیرِ کاصبرن ة
زباس و کاصبرد زباس سنجی ه میشود (ن :مهاجر )34 1376 ،بر اساس تحلیل نقشههای
ب کاصبرن ههای زباس و نی کاصبرد زبانی ک ده ای جامعه از نحهو و سهیام آس مشهوص
است ،می تواس ب مسا ل موتلفی از جمل اوضا جامع  ،مسا ل مطرح دص آس ،دل ل های
ذهنی افراد و دست یافت دص شعر فاصسی از اس ی طوسی ،نظامی و سع ی گرفته تها
بهاص و پروین و شفیعی ،آتاص مان گاصی دص این خصهوص به یادگهاص گذاشهت ان به یهی
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است شاعرا س شعر نیمایی مناظره صا با توج ب تفاو
خود دص اا ن و محتوایی متفاو

دی گاه و منظر اجتماعی و سیاسهی

عرض داشت ان پروین دص «محتسن و مسهت» حهن و

شیوة طن گون و گ ن ه صا دص پیش گرفت است
محتسب ،مستی به ره دـی د و گریبــان

گرفـ
مس گف ای دوس  ،این پيراهن اس  ،افسار نيس ...

گف ـ  :میبایـ د تــو را تــا انـ ۀ قاضــی بــر
گف  :رو صبح آی ،قاضی نيمهشب بيدار نيس
گف  :نزدیک اس

والی را سرای ،آنجا شــویم
گف  :والـ ی از كجــا در انـ ۀ مّــار نيسـ

گف  :تا داروغه را گویيم ،در مســجد باــواب
گفـ  :مســجد وابگــاه مــرد بــدكار نيسـ
گف  :دیناری بــده پنهــان و ــود را وارهــان
گف  :كار شــر  ،كــار درهــم و دینــار نيسـ
گف  :از بهــر غرامـ  ،امــهات بيـ رون كــنم
گف  :پوسيدس  ،ز نقشی ز پود و تار نيس
گف  :آگه نيســتی كــز ســر در افتــادت كـ ه
گف  :در سر عقل باید ،بیك هی عار نيسـ ...
گف  :باید حــد زنــد هشـ يار مــرد  ،مسـ

را
گف  :هشياری بيار ،اینجا كسی هشـ يار نيسـ
(اعتصامی)265 :۱3۹2 ،

مناظرة پروین از زباس صن ی مست وضع دوصاس صا برمال میکن و فحشای نوکیسهگاس
و وا یاس مست صا آشکاص میکن نکتۀ مرک ی مناظرة پروین با هماس کهانوس صعایهت ادب
ب وس اضطراب و بیاس یقیقت از سر صن ی است و ب ین طریق دص بیاسِ انتقادی و ادهالح
نابسامانی اجتماعی و اخالای است تقل مرکه ی چنهین منهاظراتی شهجاعت دص بیهاس به
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همراه تأویلهای صن ان و مبهم برای ادالح اموص و نگاههای سطحی اسهت و ایهن میسهر
نمیشود مگر از طریق مناظره تا بلک اشواص یقیقی و یقهوای الااهل دص میهاس سهطوص
شعری یرغ خود صا بیاس کنن بسیاصی از داستاسهای بوستاس و گلستاس دص ادب تعلیمی،
دص این مبحث جای میگیرن
دص مناظرة محتسن و مست اعتصامی طرغ اول منهاظره مسهتی صا میگیهرد و پهس از
پرسش و توبیخ ته ی ب بردس پیش داصول و وا ی میکن و به ین طریهق از او لرامتهی
میطلب و دص نهایت ،ته یه به اجهرای یکهم شهرعی میکنه امها طهرغ دوم منهاظره
معرفتتراشی نموده و از سر صن ی جواب میده و پرده از ظاهر امر محتسن و داصول
برمیداصد همچنین با ابول نکردس کاله شرعی و بیاس صیاکاصی و نفام آناس فسق و فجهوص
یاکماس و عامالس صا برمال میسازد
برصسی یوزة واژگانی دو تیپ پرسشگر و پاسخگوی این مناظره بیانگر آس اسهت که
شاعر برای پرسشگر واژگاس و عباصاتی چوس محتسهن ،ااضهی ،وا هی ،داصوله و هشهیاص
مردم ،گریباسگیری ،دیناصخواهی و ته ی ب اجرای یکم و ی زنی صا انتواب کرده تا صیا
و نفام و صشوهگیری صا نشاس ده ؛ دصیا یک با کاصبرد عباصا

و کلما

پیراهن به جای

افساص ،دبح ،خواب ااضی ،دص خانۀ خمّاص بودس وا ی ،تقابل مردم ب کاص و مسج  ،شرعی
نبودس دیناصخواهی ،وم عقل ،پوسی گی تاصوپود جامۀ مهردم و هشهیاص نبهودس یاکمهاس،
برای پاسخگو ،دصد د جوابی صن ان بهرای طهرغ اول اسهت به ین سهاس شهاعر بافهت
مواعیتیای صا برابر خوانن ه مینه تا ضمن دصک مواعیت مناظرهگراس ،با طریقۀ مقابل بها
چنین افرادی و شیوة پاسخگویی ب آسها آشنا شود
این مناظره و مناظراتی از این دست دص وااع سرنشتر انتقاد صا برای دصماس و ادالح بر
زخمهای کهنۀ نادانی و جهل واصد میکنن و از این طریق سعی دص دصماس مرضی به نهام
جهل و ناآموختگی میکنن برعکس مناظرة یماسی و لنایی ک دص پی تحقیر و شکست
یا تجلیل و تطمیع است ،مناظرا

تعلیمی و عرفانی بیشتر صاهی برای آمهوزش و ادهالح

میجوی اگر دص یماس تازیان بر سر دشمن فرود میآی  ،دص مناظرة تعلیمی تازیانۀ نقه
بر سر دوست و همنو فرود میآی تا او صا از بیمهاصی جههل صههایی بوشه عا مانه و
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عام ان و دایق بر نکت هایی انگشت مینه ک نکتۀ ضعی محسهوب میشهون و از ایه ن
طریق افراد جامع صا ک هرک ام نمون های تی ی صفتاصی خاص هستن هشیاص سازد
مناظرا

تعلیمی بیشتر مسا ل اجتماعی و اخالای صا بازتاب میدهن (نه :شهیرازی،

 )47 1387ه ه غ ایههن منههاظرا

تبلیههه ای ه و وژی و مبایههث فلسههفی اسههت و نکتههۀ

ادلیشاس ،سدال و جوابهای نکت داص و آموزن ه است ایهن اشهعاص بیشهتر نمادینانه و
شوصیتهای آس با توج ب یسهن انتوهاب شهاعراس میتواننه صگه های وااهعگرایی صا
تقویت کنن از شیوة طن چنین اشعاصی هم نبای چشم پوشهی ایهن کنایها

و اشهاصا

معنای ظرییتری صا بر معنای ظاهری یمل میکنن
انوصی ک زباس ل یاتش ن دی :ب زباس محاوصه و هجهۀ خطهابی اسهت و بازیههای
زبانی و طن و هجو و فراتابیهای زبانیاش یاکی از تسلطش بر ییطۀ زبانی و توجهها
او ب این مسئل است ،گاه با نکت دانی مضامین شعری و جمهال

کلیشه ای صا چنهاس بیهاس

میداصد ک فقط دص نق های تانوی و با دات ن هظ ر میتهواس آس صا فهمیه اسهاس ایهن نهو
کاصبرد زباس با یسن تعلیلها و تشبیها

و استعاصا

متفاو

است او ضمن توج ویژه ب

کاصبرد زباس و تفکر ،بیاس میداصد ک ب هرکس و هر چی ی هر اسمی داده شود ،ماهیهت آس
تغییر نوواه کرد و با این کاص کم :شایانی دص نق میکن ؛ یعنی با هوشیاصی تمام پهرده از
کاص برمیداصد و مواطن صا ب بازخوانی بینشهای خود فرامیخوان او دص منهاظرة زیهر بهر
آس است ک میتواس با کمی دات ،متوج ش که پادشهاه به ههر عنهوانی از مهردم وجههی
گ او صا از طهال
ی آبرومن ان است و این امهوال مهردم اسهت که سهازوبر ِ
دصیافتکن  ،گ ای ِ
گردانی ه است و تأکی میکن ک د ّص و مرواصی طوم و عل و یااو ستام پادشهاه از اشه:
چشم یتیماس است بنابراین بر خواهن گی ،هرکس هر نامی نه باز هماس است
آن شنيدســتی كــه روزی زیركــی بــا ابلهــی
گف
گف

چون باشد گدا آن كز ك هـ

كين والــی شــهر مــا گــدایی بیحياسـ

تکمــهای
صد چو ما را روزها بل سالها برگ و نواسـ

گفت

ای مسکين غلط اینک از اینجــا كــردهای
آن همه برگ و نوا دانی كــه آنجــا از كجاسـ
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درّ و مروارید طوق

اشک اطفــال مــن اسـ
ــون ایتــا شماسـ

لعل و یــاقوت ســتام
او كه تا آب سبو پيوسته از مــا واســته اسـ

گر بجویی تا بــه م ــز اســتاوان
واستن كدیه اس

زان ماسـ

واهی عشر وان واهی راج
زانکه گر ده نا باشد یک حقيقـ

چون گدایی چيز دیگر نيس

را رواسـ

ــز واهنــدگی
و گر قارون گداس

هركه واهد گر سليمان اس

(انوری)7۹ :۱36۴ ،

پروین اعتصامی نی همین موضو صا دص نگاشهتی دیگهر دص منهاظرة زیهر بیهاس داشهت
است
نزدیک رف

پيرزنی كوژپش

ما را به ر

و چوب شبانی فریفته اسـ

این اشک دیدۀ من و ون دل شماسـ

و گفـ

این گرگ سالهاس

كه با گله آشناس
ورد گداسـ

آن پارسا كه ده رد و ملک ،رهــزن اسـ

آن پادشا كه مال رعي

بر قطــرۀ سرشــک یتيمــان نظــاره كــن

تا بنگری كه روشنی گوهر از كجاسـ
(اعتصامی)۱06 :۱3۹2 ،

دص مناظرة زیرک و ابل  ،انوصی و اعتصامی طرغ اول مناظره از داصایی زیاد پادشهاهاس
تعجن میکن و دنبال وااعیت ماجراست و طهرغ دوم مهاجرا دص ابته ا اظههاص نهادانی و
تجاهل میکن و ب ین طریق دعهو

به تفکهر مینمایه و دص ادامه از ظهاهر امهر پهرده

برمیداصد و یقیقتی نامأنوس صا اظهاص میداصد و س س با افشای بازی زبهانی ،ظاهرسهازی
پادشاهاس صا ابول نمیکن
انوصی و پروین ،دص این اشعاص ،دص پی آگه اهیدهی و آشناسهازی هسهتن هریه :به
طریقی میکوش تا وااعیت جامع و خودکامگی و مالان وزی یاکماس صا ک از دی افراد
ظاهربین نهاس مان ه ،به گهوش مواطبهاس برسهانن دص لا هن منهاظرا
میکوش نکت ای نغ از نکا

تعلیمهی ،شهاعر

یکمی ،بیاس کنه و آمهوزهای از خهود بهرای دیگه راس به
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یادگاص گذاصد معمو زال این مبایث ،برای تأتیر بیشتر ،دص اا ن یکایت یا داسهتانی تمثیلهی
با چاشنی طن بیاس میشود دص تمثیلها ،صویاصویی اشهواص صا عینیتهر کهرده ،بها ایجهاد
تقابل و دصگیری بین طرفین گفتوگو ،اترگذاصی شهعر صا تشه ی میکنه دص ایهن نهو
مناظرا

ه غ بیشتر آموزش و تعلیم نکت ای ب مواطن است

دص میاس انوا ادبی ،مناظرة تعلیمی کهاصکردی آموزنه ه داصد و صوی سهون بها مواطهن و
برای تعلیم اوست از جمل دنایع ادبی که دص ایهن نهو مواطهنمحوص و پنه آموز به کهاص
میصود ،تشبی تمثیلی ،استعاصة تمثیلی ،ضربا مثل و است (ن :وفایی و آاابابهایی)1392 ،
مناظره ب مانن تمثیل صوایی یا تودیفی برای توضیح و تبیین معنی ب کاص میصود و اا بی اسهت
دص خ مت ادبیا تعلیمی و همچوس تمثیل با تصویر کردس مفهاهیم انت اعهی و عقایه دینهی و
اخالای ،امر آموزش ب عوام و ذهنهای مبته ی صا دص شهکلی گفتمهانی سهاده میکنه (نه:
فتویی )273 1389 ،سع ی فرم عا م و عاب صا چنین ساده بیاس میکن
صــاحبدلی بــه مدرســه آمــد ز انقــاه

بشکس

گفتم ميان عالم و عابــد چــه فــرق بــود

تا ا تيــار كــردی از آن ایــن فریــق را

بدر میبرد ز موج

وین هد میكند كــه بگيــرد غریــق را

آن گليم وی

گف

عهد صــحب

اهــل طریــق را

(سعدی۴۹ :۱382 ،ـ)50

تمثیل دص مناظره به عنواس شهگرد و دص معنهای ویهژة آس اسهت و دص وااهع دص جههت
توضیح و تفسیر ای ههای اخالای ب کاص مهیصود و شهیوهای اسهت که کنشههایی مثهل
است الل ،پن و ان صز و بیاس لیرمستقیم صا پهی میگیهرد اصه پردازنه ة منهاظره ،تعلهیم
د اات ،صاستی و صاه خیر با ب کاصگیری شوصیتهای متنو اسهت و چهوس ایهن مهواصد
بیشتر از نو مبایث عقلیان تا یسی ،ب صوش تمثیل یعنی تبیین مفاهیم ذهنهی و یکهم
است ال ی ،مطلن عقلی صا با مبایث یسی و دریح ،آشکاصا شرح میده پروین تفهاو
نگرش ب این دنیا صا از زباس سوزس و صفوگر ب دوصتی عینی و به عنواس صفهوگری واهت
بیاس داشت است
گف ـ

ســوزن بــا رفــوگر وق ـ

شــا

گــه زبــون گردیــد و گــه نــاتوان

شب شد و آ ــر نشــد كــارت تمــا ...
گه شکستم ،گه ميــد چــون كمــان...
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گر تــو ز آســای
گف ـ

بــری گشــتی و دور

بهــر مــن ،آسایشــی باشــد ضــرور

در پاســو رفــوگر كــای رفيــق

هــر رهپــوی ،از اهــل طرـیـ ق

نيســ

زین هان و زین فساد و ریــو و رنـ

تو چه واهی دید با ایــن چشــم تنـ

روز میبينـــی تـــو و مـــن روزگـــار

كــار میبينــی تــو و مــن عيــب كــار...

نالــ ۀ تــو از نــو و ابریشــم اســ

من بر دار كه هستی یکــد اسـ ...

مــن نهــان را بيــنم و تــو آشــکار

تــو یکــی میدانــی ،امــا مــن هــزار

مــن درینجــا هرچــه ســوزن مــیزنم

ســوزنی بــر چشــم روشــن مــیزنم

بگـ رد

آورد

من چو گــرد

ســته ،فرصـ

چــون كــه تــن فرســودنی و بينواس ـ

چون گ شـ  ،آنگــه كــه بــاز
گر هــم از كــار

بفرســایی ،رواسـ

(اعتصامی)۱70 :۱3۹2 ،

منههاظرة تعلیمههی بهها بهرهگیههری از سههاختاصی از پههیش ان یشههی ه ،گفتمههانی کوتههاه بهها
شوصیتهای کالذین (انساس ،ییواس ،شیء) پ ی میآوصد ک بیشتر برای ایجاد و تبیهین
اصتباط بین پیام و ان یش ب کاص میصود و دص انتهای سون اج ای آس تفسیر میشود تها بها
تفسیر فکر و پیام تج ی و تحلیل گرددة ازاینصو مناظره گاه یتی شوصهیتی ییهوانی یها
شیئی ب خود میپذیرد تا ادل و یقیقتی اخالای ،مذهبی و یقیقتی عام صا آموزش دهه
دص شعر زیر ه غ سع ی بیاس افتادگی و تواضع است
ایــن حکایــ
رایــ

شــنو كــه در ب ــداد

از گــ رد راه و رنــر ركــاب

مـــن و تـــو هـــر دو وا هتاشـــانيم
مـــن ز ـــدم

دمـــی نياســـود

رایـــ

و پـــرده را ـــ ف افتـــاد

گفــ

بــا پــرده از طریــق عتــاب

بنــــــدۀ بارگــــــاه ســــــلطانيم
گــــاه و بيگــــاه در ســــفر بــــود

تــو نــه رنــر آزمــودهای نــه حصــار

نــه بيابــان و بــاد و گــرد و غبــار

قــد مــن بــه ســعی پي تــر اســ

پــچ چــرا عــزت تــو بيشــتر اســ

تــــو بــــرِ بنــــدگان مــــهرویی

بــــا غ مــــان یاســــمن بــــویی

شـــاگردان

بـــه ســـفر پـــای بنـــد و ســـرگردان

مـــن فتـــاده بـــه دسـ ـ
گفــ

مـــن ســـر بـــر آســـتان دار

هـــر كـــه بيهـــوده گـــردن افـــرازد

نــه چــو تــو ســر بــر آســمان دار
ویشـــتن را بـــه گـــردن انـــدازد
(سعدی)50 :۱382 ،
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دو مشوص ای ک واسازی ب ساختاصگرایی اضاف میکن  ،یکی دص نظهر گهرفتن یه:
مرک برای همۀ ساختاصهاست و دیگری تقابلهای دوگان است دومین ادلی ک واسازی
مطرح میکن  ،صیش دص دی گاه وی استراس داصد ک وای های دصوس ی :نظام ب دوص
متقابلهای دوتایی کناص هم اراص میگیرن و متشکل از دو وضعیتی هستن ک بها یکه یگر
نوعی صابط داصن «دصی ا میگوی ک دصوس چنین ساختاصهایی که مبتنهی بهر گروهههای
دوتایی هستن  ،همواصه ب ی :ج ء از این تقابهل اصزش فرهنگهی بیشهتری داده میشهود؛
ی :ج ء مثبت تلقی میشود و دیگهری منفهی» (کلیگه  )82 1388 ،منهاظره آمیه های از
آداب و ادههول و فرهن هاسههت ،ب ه نسههبت آس نی ه تنههو دص آس دی ه ه میشههود ،ههذا
یکسوی نگری ب آس و اصا صوایتی یک ست از آس معنی ن اصد بهر ایهن اسهاس ،از منظهر
ساختاصی مناظره دو تقابل «مثبت /منفی» و یا «خیر /شر» داصد ادل پیام مناظره تأکیه بهر
«جفت» مثبت از تقابل مثبت  /منفی است شوصیتهای مناظرا  ،ادلی و فرعی و سیاه
و سفی  ،دص کناص هم ،کل ی :گفتماس و بهافتی مهواعیتی صا میسهازن و اصجحیهت اطهن
مثبت هم بر این ادل استواص است ک دص طول سا یاس ب دوص
بر جامع جا افتاده و ب دوص

سن مکتوب فرهن

فرهن

از میاس مناظرا

و ادهول یهاکم
سر بر آوصده اسهت

مناظرة تعلیمی از این جههت تمثیلهی بهرای اخالمگرایهی و یرکهت به سهمت عه ا ت
اجتماعی است این جفتهای تقابلی دص همۀ گفتماسها ب نوعی سعی دص ا قای این مطلن
داصن و شوصیتها هستن ک برای تبیین موضو چهره عوض میکنن انت ا دوگانه از
متن و بافت ادلی معرفتیای ک دص آس ب کاص گرفت ش ه است ،آس صا دص ایاس با معنهایی
تازه ک دص دوصاس ج ی  ،از آس مفاهیم میشود موجن ب فهمی و خلهط مبحهث میشهود
(نوصایی)158 1392 ،
 .5مناظره در ادب حماسی
شعر یماسی ب دو علت برای مناظره ساختاصی مناسن داصد  1اا ن مثنوی 2 ،صوایی بهودس
یماس و همین دو امر خود سرایش شعر بر شیوة منهاظره صا بهیش از ههر اها بی امکاسپهذیر
میسازد مناظره ،دص یماس از طرفهی ظرفیهت گفهتوگویی و بازسهازی نمودههای موتلهی
زبانی و از سویی دیگر ،دوص

صوایی و یسن اسلوب ادای مقصود صا داصد
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نکتۀ ادلی مناظرة یماسی ،اانا مواطن است و این مناظرا

بیشتر شیوهای اانهاعی

و ن اتباتی پیش میگیرد و ب اص صج خوانی و تحقیر طرغ مقابل اسهت دص منهاظرا
یماسی ،مفاخره ،صج خوانی و برتریجوییهای الرامآمی ب چشم میخوصد هریه :از
طرفین میکوشن خوس و نژاد ،ملیت و سرزمین ،تواناییهای فردی یا اجتماعی خود صا ب
صخ طرغ مقابل بکشن و با تمسور یا تحقیر از مواطن ،پیشی بگیرن همچنین یماسه
و مناظره از جهت اصکاس شباهتهایی با هم داصن برخی اصکاس یماسه همچهوس الهرام،
نمود اهرماس و تمس :ب ای و وژی ملی مذهبی صا میتواس دص مناظره مشاه ه کرد؛ یعنی
دص مناظره ،پایبن ی ب ادول فکری و الرام دص ابراز این عقای صا ب همهراه شهجاعت دص
بیاس این ان یش ها و ادول صا میتواس دی ب ین خهاطر شمیسها ژصغسهاخت منهاظره صا
یماس میدان (ن :شمیسا )227 1369 ،نی شباهت دیگر مناظره و یماسه دص فهراهم
کردس مواعیت تعلیمی با ایجاد نمون های تی ی است ،ب ین شکل یماس طریقهۀ صفتهاص و
گفتاص با بی ادگراس صا دص شکلی تازه ب نسلهای آین ه منتقل میکن
دص مناظراتی ک دص میاس انوا موتلی ادبی میآی  ،بای ابت ا ب سطح فرازبهانی که بها
توج ب شرو و پایاس بر یقانیت صاستی و د اات و عقل و ت بیر تأکی داصد نظر افکن
و س س دص ساختاص کلی گفتوگو صا تا پایاس برای یصول نتیج پی گرفهت و دص نهایهت
ب سطح معنایی ک دص جهت تبیین ان یش های فرازبانی است ،توج کرد سهنجش تعامهل
گفت و شنودی بر اساس ادل پرسشگری است لرض از ت:گویی للبۀ یه :ده ا بهر
د اهای دیگر است دص ت:گویی ،هماصزی آگاهیها معنای خهود صا از دسهت میدهنه
دص مقابل صابطۀ گفتوگویی عردۀ ت اخل و یضهوص ده اها و آگاهیهاسهت و به صلم
ت:گویی ک لیبت پرسشگری است ،صابطۀ گفهتوگویی بهر پرسهشگری اسهتواص اسهت
(ن :یعقوبی )79 1390 ،بنابراین مناظره با تکی بر گفتماس نقشی بس ا دص جهت پرهیه
از ت:گویی و لیبت پرسشگر ایفا میکن و با انتواب صوش پرسشهگری  /کنشهگری که
متصی ب منطق گفتوگوست ،د اات گفتاص و تهأتیر و جهذابیت صا عیهاس میکنه و به
د ا و دانایی و افکاصِ شوصیتها فردت ظهوص میده و بر آس است تعاملی ایجاد کنه
ک صوابط ا ص

متعادل و دو جانب باش (ن :هماس)
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دص صابطۀ مبتنی بر همصتبگی ،مشاصکین کنش بر یکه یگر چیرگهی ن اصنه و دص انجهام
کنش سهمی بیشتر ایفا نمیکنن و نتیجۀ آس کنش و مواعیت صا کهنش یها یرکتهی دیگهر
تعیین میکن و ی دص یماس لا باز صوابط بر همصتبگی نیست ،هرچن ک دو پهلواس یا دو
شاه خود صا دص مرتبۀ همصتبگی ب انن برای مثهال میتهواس منهاظرة اسهفن یاص و صسهتم و
همچنین مناظرة صستم و اشکبوس و کیوسرو و افراسیاب صا عنهواس کهرد یتهی دص ایهن
مناظرا  ،گفتوگوی همسطح ب صج خوانی و طن میگرای و یقاص

طهرغ مقابهل صا

ب صخ کشی ه میشود
هرچن مناظرا

اسمت تهاصیوی و پهلهوانی شهاهنام از نظهر اصزش ادبهی ،زبهانی و

هنری با هم متفاو

است( ،ن :فالح )160 1387 ،تمام این مسا ل دص مناظرة افراسیاب

و کیوسرو اابل صؤیت است پیراس زمانی ک دص جریاس مناظرة افراسیاب بها کیوسهرو اهراص
میگیرد ،دچاص تشویش میشود او کیوسرو صا میشناس و از جوابهایی ک کیوسهرو به
افراسیاب خواه داد ،ترساس است پیراس ک همواصه بع از مرگ سیاووش یهامی کیوسهرو
بوده است ب کیوسرو میس اصد ،مراان پاسوی ک میده باش و خهود صا به دیهوانگی و
بیگانگی ب ن بنابراین بای هم پاسخهای او کیوسروواص باش و هم دیوان واص دص وااع «ههر
کاصبرن ة زباس دص هر مواعیتی ک اراص میگیرد ،بها اصزیهابی بافهت مهواعیتی و دص چهاچوب
امکانا

زبانی ک دص اختیاص داصد ،گونۀ خادی از زباس صا ب کاص میبرد این گونهۀ زبهاس که

ت کهاصبر ِد زبهاس به خهود میبینه  ،ی:گونهۀ
نتیجۀ تنوعاتی است ک زباس ب تناسن مواعی ِ
کاصبردی زباس است ب این ترتین ،گونۀ کاصبردی ک هر فرد دص جریا ِس اصتباط برمیگ ینه ،
ی وی نی هست» (مهاجر )34 1376 ،ب ین سهاس کیوسهرو بها نکته
بیانگ ِر جایگا ِه اجتماع ِ
سنجی دص گفتوگویی ک پیش میآی  ،آگاهان جوابهایی دصخوص میده
بــدو گفــ

كــاینـ ــورسيده ــوان

چــه آگــاهی اســت

ز روز و شــبان

بــر گوســپندان چــه كــردی همــی

زمـــين را چگونـــه ســـپردی همـــی

چنــين داد پاســو كــه ناسيــر نيس ـ

مــرا ــود كمــان و زه و تيــر نيســ

بپرســــيد بــــاز
بــدو گفــ

از آموزگـــــار

ــایی كــه باشــد پلنــ

بــد و نيــک و از گــرد

روزگــار

بـــــدرّد دل مـــــرد تيزچنـــــ
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از مــا و بــاب

از ایران و از شهر وز ــورد و ــواب

ســدیگر بپرســيد

چنــين داد پاســو كــه درّنــده شــير

كـــارزاری بـــه زیـــر

نيـــارد سـ ـ

(فردوسی :۱386 ،ج373 ،2ـ)37۴

هرچن افراسیاب از گفتاص کیوسرو چی ی نمیفهم و او صا ناآگاه و ترسهاس مییابه ،
دص وااع جوابهای کیوسرو از سر آگاهی و تأمل است و مها شهاه منهاظرهای صن انه و
کنایی و استعاصی هستیم
باندیــــد ســــرو ز گفتــــار اوی

ســـوی پهلـــوان ســـپه كـــرد روی

كــين دل نــدارد بــه ــای

ز ســر پرســم  ،پاســو آرد ز پــای

بــدو گفـ

(همان)37۴ :

با توج ب آنچ گفت ش  ،میتواس مبایث طرفین گفهتوگوی ایهن منهاظره صا چنهین
تبیین کرد
دص این مناظره ،افراسیاب از منش و کهرداص و صوز و شهن کیوسهرو سهدال میکنه و
ظاهراز زن گی عادی و بینش او صا جویا میشهود همچنهین بها پرسهش از مهادص و په ص و
آموزگاص و شهر و خهوصد و خهواب از تربیهت و ایه و وژی و منشهأ و مو ه و وطهن و
جایگاهش خبر می گیرد و ی کیوسرو یعنی طرغ دوم مناظره ،با بیانی استعاصی و کنایی،
صن ان از زن ه مان س ،شجاعت و د یری ،جنگن گی و انتقهام ،ابهول نکهردس دصنه هخویی
پادشاه و زشتی زمان گفتوگو میکن
توج ب واژهها و نمادهای طرفین مناظره ،نشاس میده ک افراسیاب ،از منش ،کرداص،
صوز و شن ،گردش صوزگاص ،گوسفن اس و کاص ،س ردس زمین و آموزگاص و نیه :و به ی و
کیوسرو از نوچیر ،کماس و زه و تیر ،پلن
شیر و س

و دصی س و دل و مردم و تی چن

و دصنه ه و

کاصزاصی و ب زیرگرفتن سون میگوی این برصسی از منظر استعاصة مفههومی

و تحلیل نمادین هم گویای آس است ک از نظر ژصغ ساخت معنایی هم شهاعر از سهویی
دص پی ا قای یساسیت موضو و مواعیت خطرنهاک آس اسهت و از سهوی دیگهر دص پهی
تعلیم شیوة جوابگویی دص چنین مواعیتی
تحلیل گفتماس کیوسرو و افراسیاب لا ن محوصهای منهاظرا

یماسهی صا بهرای مها
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عیاس میکن مناظرهای دص سب :و سیام یماسی و با تمام ویژگیهای یماس نظیر بیهاس
صم گوس ،کنایی ،تحقیرآمی  ،بیپرده و

دص برصسی اسطوصهشناختی و نمادشهناختی ایهن

گفتماس میتواس ب مسا لی تازه از معانی نهفت دص ژصغساخت این منهاظره دسهت یافهت؛
همچناس ک پیراس خواست بود پاسخها «دیوان واص» است اما چوس سایۀ نوصی ،دص پس این
پردة دیوانگی خردی هوشمن ب چشم دل دی ه میشود هرچ افراسهیاب میپرسه  ،به
ظاهر جوابی دصخوص نمییاب افراسیاب از گوسفن و ب و میش و نیه :و به صوزگهاص و
سرزمین و دودماس میپرس اما شباس (کیوسرو) از شکاص و سهالح و کمانکشهی و مقابله
و سون میگوی پایاس گفتوگو نوی پایاس افراسیاب و دوصانی ب آیینهی دیگهر اسهت
(ن :مسکوب177 1351 ،ه)178
کیوسرو هرچن دص پردة ابهام اما از سر آگاهی دصده د انجهام خویشهکاصی خهویش
است هرچن ک منطق ظاهرگرای افراسیاب بر خرد زباس ناآشنای کیوسرو فها ق میآیه ،
فردوسی باز از سر تأمل ،جلوهای تازه از صم گاس شعری صا فهراصوی مواطهن میگهذاصد و دص
این مناظره یق صا بر ظلم اهریمنی چیرگی میده ب ین سهاس فردوسهی که شهاعری اسهت
یماسی (برخالغ شاعر لنایی هم چی صا ن دص «بودس» بلک دص «شه س» میدانه ) و همهواصه
هم چی صا عردۀ تاختوتاز اصادة انساس میدان  ،با برگ ی س زبانی اسهتعاصی که از طریهق آس
ی :المرو تجربی ب طوص تقریبی بر المروی تجربهی دیگهر نگاشهت میشهود (به طوصی که
المروی دوم تا ی ودی از طریق المروی اول دصک گردد ،ن :باصسهلونا ،)10 1390 ،سهعی
دص فهمان س چی ی است ک افراسیاب هم بای آس صا ب ان و هم بای ن ان
مناظرة صستم و اشکبوس هماس صم گاس منهاظره کیوسهرو و افراسهیاب صا داصد؛ یعنهی
صویاصویی یق و باطل؛ اما مناظرة کیوسهرو و افراسهیاب پوشهی هتر و مبهمتهر از منهاظرة
صستم و اشکبوس است گویا جوابی صا ک کیوسهرو ب دهوص

آشهکاص نمیتوانسهت به

افراسیاب ب ه  ،دص برخوصد نماین گاس آس دو اتفام میافت و فردوسهی زیرکانه خهود دص
ضمن مناظرهای دیگر جواب افراسیاب صا ب دوص

شفاغتر میده دص مناظرة کیوسهرو

و افراسههیاب منظههر نگههرش و عملکههرد ،هریهه :متفههاو

از دیگههری اسههت به کاصگیری

واژههایی ک دص شاکلۀ ذهنی /معنایی مفهوم آسها برای گوین ه و مواطهن یکهی نیسهت،
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نشاسدهن ة همین موضو است برای همین امر بای نماد و صم صا دستمایۀ سون اهراص
داد و از گفتاص کنایی و مبهم استفاده کرد اما گفتوگوی صستم و اشهکبوس دیگهر طهرح
ای و وژی نیست ،گفتوگویی دص اتنای می اس جن

است ب ین ساس ،منهاظره دص همهاس

اواس امر ،حن طن و تحقیر ب خود میگیرد
بدو گف

ندان كــه نــا تــو چيسـ

تن بیســرت را كــه واهــد گریسـ

تهمــتن چنــين داد پاســو كــه نــا

چه پرســی كـ ه هرگــز نبينــی تــو كــا

مــرا مــا مــن نــا مــرگ تــو كــرد

زمانــه مــرا پتــک تــرگ تــو كــرد
(فردوسی :۱386 ،ج)۱83 ،3

کشانی ک شناختی از صستم ن اصد سهون او صا فسهوس و مه اح میدانه امها صسهتم،
نماین ة کیوسرو ،انتقامی سوت میگیرد و نماین ة افراسیاب ،یعنی اشکبوس صا با خفهت
تمام او صا هالک میکن
تعامل زبانی و یرکتی ،ک بیشتر خاص یماس است ،دص مناظرة صستم و اشکبوس بها
گفتاص فاخر فردوسی شکوهی دوچن اس ب خود میگیهرد بسهت به جایگهاه اجتمهاعی و
مواعیت تعاملی مناظرهکنن گاس ،زباس جلوههای گونهاگونی به خهود میگیهرد و چناسکه
مشهود است گفتوگوی کیوسرو و افراسیاب و صستم و اشکبوس ضهمن صعایهت آداب
مناظراتی ،تفاو های اساسی داصد همین توج به بافتههای مهواعیتی اسهت که مقهام
فردوسی صا همچهوس آموزگهاصی دص صاسهتای یماس سهرایی و تعلهیم و تعلّهم فرامیبهرد؛
چناسک میبینیم بع از اتمام مناظره ،زباس نمودی یرکتی مییاب
چــو نــاز

بــه اس ـ

گرانمایــه دیــد

كمــان را بــه زه كــرد و انــدر كشــيد

اوی

انــدر آمــد ز بــا بــه روی

یکــی تيــر زد بــر بــرِ اســ

باندیـــد رســـتم بـــه آواز گفـــ

كــه اس ـ

كه بنشــين بــه پــي

گرانمایــه فـ
(همان)۱8۴ :

این شیوة مناظره همچنین دص مناظرا

بین کاوه و ضحاک ،صستم و اسفن یاص ،صستم و

کاموس ،صستم و سهراب  ،سهراب و گردآفری و مشهود است با سهاختاصی که الهرام
دص آس نمودی آشکاص داصد مناظرا

یماسی با حنی استواص و با ادبی بیاضهطراب پهیش
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می صود ،یال آنک دص موااعی صج خوانی و تحقیر و طنه بها دسهتمای ای از الهرام ،به
مناظرا

یماسی جالیی تازه میده نرمش سون دص ماجرای صستم و اسفن یاص ب علت

مقام و مرتبۀ اسفن یاص و ایترامی ک صستم ب او اا ل است ،بیشتر است
چنــين گفــ

رســتم بــه آواز ســا

ازیــن گونــه مســتيز و بــد را مکــو

كــه ای شــاه شــاداندل نيکباــ
ســوی مردمــی یــاز و بــازآر هــو ...
(همان)378 :

اما پاسوی ک اسفن یاص ب صستم میده  ،از دل فردوسی برخاست است و نه از زبهاس
اسفن یاص؛ زیرا این هنر فردوسی است ک دص این مناظره« ،اسپ» اسفن یاص (به وس دهفتی
خههاص) صا «بیسههواص» ب سههوی «آخههوص» صوانه میکن ه و «بههاصة» صسههتم «جنگجههوی» صا
«بیخ اون » ب سوی «ایواس» میصان
اســـفندیار

كه چندین چه گــویی چنــين نابکــار...

چنـــين پاســـو آورد

تــویی نگجــوی و مــنم نگاــواه

بگـــردیم یـــک بـــا دگـــر بیســـپاه

اســــفندیار

ســوی آ ــور آیــد همــی بیســوار

وگـــر بـــارۀ رســـتم نگجـــوی

بـــه ایـــوان نهـــد بی داونـــد روی

ببينــــيم تــــا اســــ

(همان)37۹ :

دص مناظرة گردآفری با سهراب هم خصودیا
عالوه بر اینک تعامال
یرکا

مناظرا

یماسی کامالز مشهود اسهت

و صفتاصها و منشها پهلوانانه اسهت ،نمهود یرکتهی زبهاس یعنهی

جنگی و تعامل خصمان بیشتر است گردآفری زمانی ک میبینه تهاب مقاومهت

دص برابر سهراب صا ن اصد از او صوی برمیگردان  ،اما سهراب او صا دنبال میکن
ســـپهبد عنـــان اژدهـــا را ســـپرد
چو آمــد روشــان بــه تنـ

انــدر

بــه شــم از هــوا روشــنایی ببــرد
بپيسيــد و برداشــ

ــود از ســر
(همان :ج)۱33 ،2

زمانی ک سهراب ب او میصس و کالهوودش صا برمیداصد و به دختهر به ودس او پهی
میبرد ،تعامال

و صفتاصهای یرکتی جای خود صا ب صفتاص و گفتوگوی زبانی میده و

جلوهای تازه از گفتوگوی عاشقان صخ مینمای
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بــدو گف ـ

كــز مــن رهــایی مجــوی

نيامـــد بـــدامم بســـان تـــو گـــور

چــرا نــ

ســتی تــو ای مــاهروی

ز چـــنگم رهـــایی نيـــابی مشـــور
(همان)۱3۴ :

دص نهایت گردآفری با ییل از چن

سههراب صههایی مییابه گفتنهی اسهت دص ایهن

مناظره ب جای «معشوم زیباصوی» از واژة استعاصی «گوص» استفاده ش ه است که نشهاس از
دص یماس داصد محوص بحثهای

همسویی نمادها با محوص ادلی و سیام خاص مناظرا

مناظرههای یماسی ،شکلی تازه از هنهر فردوسهی صا دص یماس سهرایی نشهاس میدهه و
شناخت نوینی دص جهت تبیین بنمای های ادلی مناظرا

و همسویی اا هن و محتهوا به

دست میده
 .6مناظرۀ ادب غنایی
بر خالغ شاعر یماسی ،شاعر لنایی دص جهت اصا ۀ تصویری از جهاس دصونی ،بها معنهایی
دصونی مبهم و خیا ی است او ب جهاس وجودی ملموس یا محسوس دصوس خهویش نظهر
داصد و شوصیتها صا دص پیون با آس مینگرد دص ایهن جایگهاه ،ذههن او به دنبهال اصا هۀ
تصههویری الرامآمیه از آمههال و آصزوهههای فههردی اسههت از نگههاه او ،ودههال و عبههوص از
خویشتن خویش برای پیوستن ب یقیقتی تازه اوج تبیین موضو عشق است
صن

تعامل و گفتوگو دص ادب لنهایی متفهاو

بها ادب یماسهی اسهت دص عشهق،

سون از موضوعاتی است ک نمیتواس دصباصة آسها ب ی :ص ی ااطع و مشهوص صسهی
ضمن صد یا محکوم کردس ناصاستیها ،نبای منکر برخی یقهایق شه و مهتهم به جههل و
کجان یشی ش ضمن توضیح یقهایق ،بایه اصزش دالیهل صا ههم به مواطهن فهمانه
بنابراین ،بای ب دیگراس هم یق داد؛ یعنی یقیقت صا پذیرفت (نه :وینیه )37 1391 ،
این نو گفتوگوها بیشتر از هر گونۀ ادبی دص داستاسهای بلن عاشقان مشهود اسهت دص
برخی مواصد الزم نیست طرفین دص تقابل هم اراص گیرن و میتوانن دص یضوص جمعی به
گفتوگو ب ردازن یا از طریق مناظره گفتوگویشاس تبت و ضبط شود ایهن منهاظرا

از

این نظر ک نمونۀ تی ی و نمادین صا دص اجتما به نمهایش میگذاصنه  ،توشه ای تعلیمهی
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برای آین گاس است و هم یق نق و داوصی و ادالح صا ضمن بیاس مددبانه به مواطهن
میده و همواصه با متوس دیگر مکا م داصد و متنی باز ب یساب میآی
کنشها یا صفتاصهای کالمهی دص ترکیهن بها همه یگر گفهتوگویی بسهیاص متفهاو

و

متناسن با مواعیت م نظر ب وجود میآوصد دص برصسی زباس مناظره گفتیم ک صوابط میاسِ
مشاصکین ی :کنش و نقشهای اجتمهاعی آنهاس میتوانه بهر اسهاس صابطهۀ پایگهانی یها
همصتبگی بنا ش ه باش «دص صابطۀ پایگانی فرد یا افهرادی بهر دیگهراس تسهلط و چیرگهی
داصن و می توانن چگونگی انجام کنش صا ب د وواه خود متأتر کنن و آس صا پهیش ببرنه
این صابط هرچ صسمیتِ بیشتری داشت باش  ،چیرگی و کنترل اطعیتهر اسهت» (مههاجر،
 )32 1376هرچن هر دوی آناس میتوانن نقشهای پرسشگر و پاسهخگو صا ایفها کننه ،
باز فردی ک گفتوگو و کنش صا جهت میده  ،کنشگر مسلط است این شهیوهای اسهت
ک خسرو دص گفتوگوی با فرهاد اتواذ کرده است و برای متقاع کردس فرهاد ،بسه ت به
وضعیت او ،صاهکاصهای موتلفی صا دص پیش میگیرد او هر حظ دص پی بحث و منهاظره،
تأتیرگذاصی ،ترلین و تشویق و منصرغ کردس است (ن :وینی )80 1391 ،
اجتماعیترین بُع گفتماس مد فهۀ «کهنش و بهرهمکنش» اسهت «گفتماسهها واتهی دص
مواعیت خادی ادا میشون  ،میتوانن کاصگفتِ ی :یکم ،یا ی :پرسش ،ادعا ،عهه یها
ته ی صا تکمیل کنن » (وس دای82 1394 ،:ه )83بنابراین منهاظرة لنهایی ههم دص یکهم
تعلیم پاسخ ب ی :پرسش اساسی و تب یل مواعیتی از پهیش باخته به مهواعیتی برتهر و
تب یل ته ی ب تبلیه است دص وااع مناظرة فرهاد با خسرو ،تبلیه افکهاص عاشهقاس وااعهی
است دص مناظرة خسرو و فرهاد ،خسرو مظهر لروص و فرهاد نمونۀ خاکساصی و پاکبازی
است و سهم مواطن از آس آموختن آداب عاشهقی و د بهاختگی و تعلهیم فرهنه

ایثهاص

است خسرو میخواه ب هر نحو با مناظرهای ک دص یضوص جمع ایجاد میکنه  ،فرههاد
صا از می اس عاشقی کناص ب ن اما پاسخهای دصخوص و از سر صن ی فرهاد سون صا ب دصازا
میکشان و خسرو صا عاج میکن
ناســتين بــار گفــت
بگف

آنجا به صنع

كــز كجــایی
در چــه كوشــند

بگفــــ
بگفــ

از دار ملــــک آشــــنایی
انــده رنــد و ــان فروشــند
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بگف

از عشقبازان این عجب نيسـ ...

بگفتــا ــان فروشــی در ادب نيســ
بگفتــا دل ز مهــر

كــی كنــی پــا

بگف

آنگه كه باشم فتــه در ــا ...

بگفتــا گــر كســي

آرد فــرا چنــ

بگف

آهن ورد ،ور ود بود سن ...

بگف

از گــردن ایــن وا افگــنم زود...

بگفتــا گــر بــه ســر یــابي

شــنود

(نظامی233 :۱378 ،ـ)235

اما هر سدا ی ک خسرو میکن  ،فرهاد بیاضطرابتر و بیپرواتر جواب میگوی
بگف ـ

او آنِ مــن شــد ،زو مکــن یــاد

بگف

بگفــ

ار مــن كــنم در وی نگــاهی

بگفــ

ایــن كــی كنــد بيســاره فرهــاد
آفــاق را ســوز بــه آهــی
(همان)

خسرو از پاسخ عاج میمان و چوس یاضرجواب فرههاد صا میبینه  ،او صا به کنه س
کوه فرامیخوان فرهاد بیآنک اضطرابی ب دل صاه ده  ،هم آداب دهحبت بها پادشهاه صا
صعایت میکن و هم «صن ان » دص «سون کنایی» گام برمهیداصد ضهمن صعایهت مواعیهت
پیش صو ،از خواستۀ خود کناص نمیکش و مردان ایستاده اسهت مطا عهۀ باللهی گفتمهاس
ای و وژی :ما صا ب این امر صاهنمایی میکنه که پاسهخ کنایه آمی و «صنه ی دص کنایه »
(تروتیاس )227 1383 ،از جمل ویژگیهای مناظره و از جمل مناظرا

عاشقان است

دص این مناظره ،خسرو از نام و نشاس ،دستگاه و تواس ،می اس شهی ایی و د ه ادگی و دص
کل از ظواهر کاص سهون میگویه  ،دصیا یکه فرههاد ظهواهر امهر صا کنهاص گذاشهت و از
سرزمین عشق ،سران ازی دص صاه معشوم ،بیقراصی و دیوانگی و تق یم جاس یرغ ب میاس
میآوصد دص وااع تحلیل واژههای طرفین ایهن منهاظره یکایهت از آس داصد که شهاعر بها
انتواب واژههای سطحینگر همچوس دنعت و کسنوکاص ،توش و تواس ،می اس عاشقی و
دل دادس و سههر دادس دص صاه عاشههقی بههرای خسههرو و جوابهههای داص ملهه :آشههنایی،
لموواصی و سران ازی ،بیقراصی و دیوانگی و تق یم جاس و ابراز خوشحا ی برای فرههاد،
عشق ظاهری و یقیقی این دو صا نمایش داده و خطاب ب پادشهاه صا دص چنهین مهواعیتی
نشاس میده
این پرسش و پاسخ و طرح کلی صا میتهواس دص امته اد شهعر فاصسهی و به فراخنهای
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گسترة شعر تغ ی گسترد و از آس پرسش و پاسخهای گوناگونی بنا بر تفکر و ای و وژی
یاکم بر هر دوصه ب دست آوصد ه غ ادلی این گون منهاظرا  ،انتقهال یهس و یهال
عاشقانۀ طرفین گفتوگوی عاشقان  ،د یری و تههوص دص عشهق ،سهران ازی دص صاه عشهق،
آداب سون عاشقان و مفاهیم بلن و نمادینی است ک نسلهای موتلی بای آس صا توشهۀ
صاه خود بکنن مردِ صاه عشق بای صن ی و صن ان سون گفتن صا بیهاموزد یهال ل هی از
یافظ صا برصسی میکنیم
ســرآید

گفتم كه ماه من شــو گفتــا اگــر برآیــد

گفتم غم تــو دار گفتــا غمـ

گفــتم ز مهــرورزان رســم وفــا بيــاموز

گفتا ز ماهرویــان ایــن كــار كمتــر آیــد

گفــتم كــه بــر يال ـ
گفتم كه بوی زلف

راه نظــر ببنــد

گفتا كه شبرو اس

او از راه دیگر آید

گمراه عــالمم كــرد

گفتا اگــر بــدانی هــم اوت رهبــر آیــد

گفتم وشا هوایی كز باغ حُسن يــزد

گفتا ُنُک نسيمی كز كــوی دلبــر آیــد

گفتم كه نو

لعل

ما را بــه آرزو كشـ

گفتا تو بندگی كن كاو بندهپرور آیــد...
(حافظ)۴66 :۱385 ،

دص این شعر نفر اول گفت وگو و پرسن ه ،دفاتی همچوس پرسشگر ،آصزومن  ،گمهراه،
بیتاب ،دلحجو ،عشهر جو و نفهر دوم و پاسهخدهن ه ،دهفاتی چهوس زیهرک ،بیوفها،
خوبرو ،ه ایتگر ،بن هپروص و داصد معشوم ن تنها بها جوابههای نهامعقول و دصشهت
عاشق صا نمیآزاصد بلک از جهتی دص پی آموختن طریق صفتاص و سونگویی است
تمام جلوههای ان یشگی و گفتوگویی دیواس یافظ صا دص چن مناظرة او میتواس دی
و این مشوصۀ گفتوگویی مناظره است؛ یعنی مناظره این ظرفیت صا داصد که دص مریلهۀ
گفتوگویی ،ب دهوص

متهراکم و فشهرده به سهدال و جوابههای ذهنهی و سیاسهی و

اجتماعی مواطباس پاسخ گوی و دص پی جواب ب مسا ل عقی تی ذهن برآی چی ی ک با
«مههن» و «گفههتم» (ب ه عنواس نماین ه ه شههاعر و خواهن ه گاس) و «تههو» و «گفتهها» (نماین ه ة
جوابگویاس و پاسخدهن گاس) جریاس مییاب
ه غ شاعر ب چا ش کشی س افکاص و ان یش هاسهت دص منهاظره گهاه ب سهبن ایجهاد
صابطۀ بیناالذهانی ،شاعر خود دص مقام پرسن ه یها پاسخگوسهت و از ایهن طریه ق اگرچه
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گناهی صا ب عه ه می گیرد ،چوس دص پی یکم و داوصی است و این داوصی تا امت اد تاصیخ
پابرجاست ،باز پیروز می اس خواه بود علت مان گاصی برخی متوس نی همین اسهت که
پاسخگویی و یا ی اال ب ان یش وصزی صا داصن

ا ص

دص مناظرا

عاشقان  ،با تحلیل دفا

و همچنهین بوهش گه اصهای ژصغسهاخت که

ج ء ادلی محتوای شناختی است و کل معنا بر مبنای آس ،دص صوساخت ب دوص

فعل یا

دفت نمود مییاب  ،میتواس ب دست بن ی معنایی او ی دست یافهت (نه :فهاو ر1390 ،
 )31ب ین طریق یتی میتواس مقام و مرتبۀ شوص مقابل (زمینهی یها آسهمانی بهودس) و
طریق اانا مواطن و همچنین وضع است الل و اهمیهت دادس به منهاظره صا آموخهت و
دصک دحیحی از منظوص شاعر داشت چوس ه غ لا ن این نهو منهاظرا

تعلهیم صسهم

عاشقی و آموزش نگرشی دحیح است ،نبای از چن پهلو بودس سون ،ایهامهها و کنایها
چشم پوشی ه غ از مناظرا

لنایی تأتیرگذاصی مستقیم نیست دغری و کبریچینی و

اخذ نتیج  ،مواطهن صا ب گونه ای لیرمسهتقیم بها موضهو آشهنا کهرده و دص بهرانگیوتن
ایساسا

یاصیگر اوست

بای محوص دیگر این بحث و مناظرا

لنایی صا ک معشهوم و گفتوگوههای اوسهت

هم از یاد نبرد چ دص اا ن ل ل و چ دص سایر منظوم های عاشقان نکته ای مشهترک دص
دفا

و صفتاصهای معشواکاس وجود داصد و آس پاسخهای کنایی و صن ان و از سهر تأمهل

معشواکاس است معشواکاس اشعاص عاشقان نمونۀ تی ی داصن و دص چن دفت با یکه یگر
شری:ان لروص ،اصاده ،خودآگاهی ،زودصنجی ،بیپروایهی ،فه اکاصی ،صنه ی ،خهوبرویی،
ه ایتگریی ،بن هپروصی و

این دفا

صا میتواس یتی دص صفتاص و یرکا

و سهکنا

و گفتاص ویس و منیژه و شیرین نظامی ب طوص یکساس جست (ن :خها قی مطلهق1369 ،
 )276نکت ای دیگر ک بای ب آس اشاصه کرد این اسهت که آنچه دصبهاصة دهفا
معشواکانی هوی اسهت ،تجمیه ع دهفا
خودآگاهی و اصاده و دفا

چنهین

مههروصزی و وفهاداصی و پاکبهازی بها دهفا

لروص و زودصنجی ،یتی دص یه :شهوص داسهتانی اسهت و

علت آس هم آفرینش شوصیتهای داستانی عاشقان با تبلیه خاکساصی عاصفان و با منشی
مسطح و ب وس سای صوشن و پستی و بلن ی است (ن :هماس )278
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سهم شاعر صا دص تبیین دصست مفاهیم نبای ب دست فراموشی س رد چه آنجها که از
زباس عاشق سون میگوی و چ آنجا ک از زبهاس معشهوم دص تمهام ایهن ایهوال شهاعر
خویشتن خویش صا بروز میده
 .7مناظره در ادب عرفانی
زباس ب مثابۀ آیین ای است ک تفکر ذهنی و ان یشهۀ فهرد صا نشهاس میدهه دص منهاظره و
گفههتوگو ،دو آینهه بههرای آینگههی ذهههن وجههود داصد متنهههای گفههتوگویی چههوس
چن د اییان  ،او زال اسمتهای پنهاس ان یش صا نشهاس میدهنه و تانیهاز ب ماننه تصهاویر
آین ای تودصتو ،ناخودآگاه شاعر و ت اعیهای ذهنی صا مهنعکس میکننه منهاظره فضهای
گفتمانی صا پ ی میآوصد ک هر فرد میتوان آس صا ب دوص

نمایشی ذهنهی تصهوص کنه

دص انوا موتلی ادبی ،هری :از شوصیتها با صوایت و گفهتوگو ،پرسهش و پاسهخ یها
بحث و ج ل ،ای ه و آصمانی صا اساس فکری اراص داده و پهیش میبرنه و دصسهت ماننه
زن گی وااعی ،سعی دص ابراز عقی ه داصن مناظره نمایشی است ک بایست اج ا و عنادهر
داستاس ،موضو  ،محتوا ،هست گفتوگویی ،صاوی و صا خوانن ه دص ذهن متصهوص شهود
برای مثال عطاص دص منطقا طیر داستانی صا آوصده ک دص ضهمن آس «گه ایی» بهر اتهر خنه ة
دختری عاشق او میشود و بع از چن ین سال ،دختر نهانی ب گه ا پیهام میصسهان اگهر
ب ین ساس ب عاشقی ادام دهی تو صا خواهن کشت اما گ ا ب ادراص از علت خن ة دختهر
پادشاه بر او میپرس
چــون مــرا واهنــد كشــتن ناصــواب

یــک ســ الم را بــه لطفــی ده ــواب

چــون مــرا ســر میبریــدی رایگــان

از چه ندیــدی تــو در مــن آن زمــان

ای بیهنــر

بــر تــو می ندیــد آن ای بی بــر

گفــ

چــون میدیــدم

بــر ســر و روی تــو ندیــدن رواسـ

ليک در روی تــو ندیــدن طاسـ ...
(عطار)۴۴ :۱37۱ ،

عطاص با بازی زبانی و با تغییر یرغ اضاف های «بر» و «دص» میخواه یساسهیت ایهن
امر صا نشاس ده همچناس ک تفاو

معنهایی «خریهت» و «یریهت» بسهت به نقطهۀ واژة
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«خریت» است و فقط ی :نقط  ،تفاو

معنایی ایجاد میکن  ،عطاص هم بها مطهرح کهردس

افعال «دصخن ی س» و «برخن ی س» بر فهم خن ههای افراد جامع هش اص میده
مو وی داستانی آوصده است ک دص آس محتسن ،مستی خفت صا میبین و از او از آنچه
خوصده است میپرس اما او از سر صن ی جواب میده «گفت ازین خهوصدم که هسهت
ان ص سبو» هرچق ص محتسن ادراص بر عنهواس نهام بهاده میکنه  ،مسهت منهاظرة مو هوی،
صن ان تر جواب میده و چوس محتسن میگوی «آه» کن ،او «هو» میکن
گفــ

او را محتســب هــين آه كــن

مســ

گفــ

گفــتم آه كــن هــو میكنــی

گف

هوهــو كــرد هنگــا ســان
من شــاد و تــو از غــم مُنحنــی...
(مولوی :۱380 ،ج)26۱ ،2

و چوس محتسن اص بردس او صا میکن باز از سر صن ی ب او جواب میده
مسـ

گف

ای محتســب بگـ ار و رو

گــر مــرا ــود قــوّت رفــتنبُــ دی

از برهنــه كــی تــوان بــردن گــرو
انۀ ود رفتمی ویــن كــی شــدی ...
(همان)

دص این مناظره ،طرغ اول خطاب ،مستی صا میگیرد و میخواه ک ب گناه خود ااراص
کرده و تاواس پس ده و ی مست ماجرا ،هشیاصتر از همیش  ،صن ان تأویلی از کاص خود ب
دست میده ک محتسن دص کاص او میمان دایرة واژگانی طرغ اول مناظره ،محتسن و
گرفتن مست و آه کردس و سبوست اما واژگانی ک طرغ دوم از آس بهره میبرد ،مسهتی و
هوهو و شادی و خان و دیگر جوابهای صن ان است به ین نحهو مهیبینیم که تأویهل
عرفانی تقل معنایی مناظرا

عرفانی است؛ یعنی تعلیم گریه از عاد هها و سهاختهای

تکراصی و خالایت دص جواب و نوان یشی
چن نکت دص این باب گفتنی است نوست اینکه پاسهخگو هرچنه که دص اینگونه
مناظرا

شوصیت کانونی نیست ،جوابهای او محاسبا

او یه و ایه و وژی ذهنهی صا

تغییر میده دوم اینک هرچن پاسخگو دص مظاس اتهام است و موصد پرسهش و خطهاب،
ضمن صعایت ادب ،جوابهای بیاضطراب و صن ان میده و دص وااع تازیان نقه صا بهر
پیکر پرسشگر فرود میآوصد مو وی نکتۀ عرفانی ظریفی دص منهاظرهاش بیهاس کهرده و آس
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«هوهو» گفتن مستان است او میگوی افرادی مسهتنما هسهتن و دص تجلهی انهواص یهق
محون و مست شراب ا هی هر دم ب جای «آه»« ،هو» بر زباس میصاننه  ،هرچنه محتسهن
آس صا ن ان ؛ یعنی از نگاه دوفی ،عشهق تها واته ی مفههوم داصد که بتهواس دص معشهوم و
جلوههایش ،چی تازه و نوی یافت اگر تکراصی ش  ،مبتذل میشود ،دیگر معشوم نیست
و عشق با نوجویی مالزم یک یگرن «عطاص میگوی همه ین نوجهویی بهود که آدم صا از
بهشت آواصه کرد
بـــود آد را دلـــ ی از كهنـــه ســـ ير
كهنهها مله بــه ـی ک گنــد فرو ـ

از بــرای نــو بــه گنــد شــد دليــ ر
هرچه بود

مله در گنــد بســو
(شفيعیكدكنی)۹۴ :۱3۹2 ،

دص منههاظرا

عرفههانی ،نقطهه نظر ادههلی بههر ساختشههکنی اسههت و دص کنههاص آس

عاد ستی ی یقیقتی نقطۀ مقابل عاد

وجهود داصد که انسهاس صا به گفتهاص بیتهرس و

بیاضطراب میکشان دص وااع شاعر عاصغ دص عردهۀ خالایهت خهود دص پهی شکسهتن
عاد ها و زدودس صن

عاد

از صوی یقیقت اسهت منهاظره تعلهیم مواعیتسهنجی به

همراه نکت دانی و صعایت آداب برخوصد و جواب ب مه عی و خصهم مقابهل اسهت گهاه
سونی از سر ان یش و بجا کهاص ده ها گهرز و شمشهیر صا انجهام میدهه دص منهاظرا
عرفانی ک شکل هنری دین و شر صا جلوهگر است (ن :همهاس  ،)19طافهت سهون و
صم گوسبودنش با عاد ستی ی و تأویلهای ظریی همراه است انتوهاب شوصهیتها از
این منظر اهمیت فراوانی داصد عطاص دص این طرز پیشرو است اگهر به منطهقا طیر عطهاص
دوصتی نمایشی ب هیم بازیگراس این نمایش بیست مرغ با نام و بیستوس مهرغ بینهام و
ی :چاوش ع

و ی :یاجن طی هستن دص این نمهایش ،هریه :از مرلهاس بیهانگر

افکاص اشری از جامع و نمونۀ تی ی یه :عقیه ه و ایه و وژی هسهتن که مشهکال

و

خواست های طبقۀ خود صا بازگو میکنن و ب گوش ای از مبایث مطرح جواب میگوینه
(ن :من وی)93 1379 ،
یتی مواعیتهای زمانی و مکهانی و منهاظری چهوس جلسهۀ معاصفهۀ مرلهاس ،جلسهۀ
انتوابا

و پیروزی ه ه  ،جلسا

سونرانی مرلاس ،منهاظری از هفهت وادی و مهرگ و
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میر مرلاس دص صاه ،کوه ااغ و همگی دص جهت تبیهین سهاختاص گفهتوگویی ایهن شهعر
است ک میتواس مناظر گفتوگویی آس صا دص جامعه مشهاه ه کهرد (نه :همهاس)107 ،
همسوی ساختاص بها فراخهوانی که های نمهادین صاه تهازهای بهرای فههم معنها و سهاختاص
میگشای بنابراین ،بای دصکی از ساختاص متن و نسبت ساختاص مهتن بها فراخهوانی و دصک
داشت مناظره از طریق جفتهای همجواصی مثل پرسش /پاسخ ،دصخواست /اجابهت که
از انوا اب اصهای انسجامی اصگانی :دص بافتاص هستن  ،گسستگی ابیا

و موضهوعا

آس صا

دص ذهن مواطن به یه اال میصسهان (نه :هلیه ی 162 1393 ،و  )184بنهابراین از
طریق برصسی ژصغساختی متن و سوناس هری :از طرفین گفتوگو میتواس صابط ای بین
ساختاص و معنا ایجاد کرد و با نمون های مشاب و نگاشهتهای متفهاو
سنخ مناظرا

آس سهنجی ایهن

ک نمونه های مشهاب بیشهماصش دص آتهاص پهیش از عطهاص ،دص نوشهت های

ابنسهینا ،سههروصدی ،عینا قضها

همه انی و صوزبههاس بقلهی وجهود داصد ،بازگوکننه ة

لیرمستقیم یقیقتی ب ظاهر عام فهم اما کنایی و نمادین است ک هم اابل فهم است و هم
لیراابل فهم دص داستاسها و کتن تعلیمی ک مناظرا

و یکایاتی همصاستا داصن  ،چیه ی

ک دی ه میشود این است ک هرک ام شهامل یه :داسهتاس ادهلی و جهامع اسهت که دص
دصونشاس تمثیلها و منهاظرا

متعه دی گنجانه ه شه ه اسهت اصتبهاط ایهن منهاظرا

و

شوصیتهای فرعی و ادلی ب خوبی نمایاس است دص منهاظره ،ایهن شوصهیتها نمونهۀ
تی ی مییابن و به شوصهیتهای ادهلی تنهو میبوشهن و دصوسمایه ها صا برجسهت تر
میکنن و داستاس صا با اه اغ تعلیمی نویسن ه هماهن

میسازن

 .8نتيجهگيری
مناظره شیوهای از گفتوگو و اانا مواطن از طریق ادبهی و به شهیوة سهدال و جهواب
است دص این شیوه از سون برخالغ معمول ،از گونۀ ادبی و ابهامسازی بهره میگیرن و
از صم و کنای و نماد دص جهت ا قای معنی و همچنین صعایت مقام و مواعیت دسهتمای
میسازن برصسی ساختاصی مناظره از تحلیل محتوایی و معنایی عاج است و صاهگشهای
مبانی نظری مناظره نیست دص تحلیل آس ،بای از ساختاصهای دوصی و فراساختاصها فراتهر
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صفت و با تحلیلی زبانی ادبی ،ژصفای سون صا دصیافت همچنین ب مفاهیم صد و ب لشه ه
بههین مناظرهکنن ه گاس ،مههتن گفههتوگویی و الی ه های دصونههی مههتن ،الههراض و مبایههث
مطرحش ه عنایت داشت
این بحث نشاس میده ک مناظره او زال میتوان طبق «بافتاص و سهاختاص صوایهی» دص انهوا
ادبی موتلی ظهوص و بروز یاب و تانی زا بر ادل «صعایت بافت مواعیت» و «صنه ی دص کنایه »
و «ادب بیاضطراب» استواص است تعریهی اصکهاس خهاص بهرای منهاظرا ادبهی از جهتهی
ناممکن است و از جهتی دیگر آس صا ب سوی مناظراتی خش :و بیصوح سوم میده
دوص های موتلهی بها موضهوعا

متنهو نشه اس میدهه  ،شهاعراس و نویسهن گاس

چیرهدست ،هیچ پایبن شرایط نبودهان و دص هر دوصهای با ترفن های زبانی نو و بهاصز ،دص
نوعی ادبهی و ههر اها بی ،به سهرایش آس پرداخت انه همچنهین دص تحلیهل منهاظرا

و

گفتماسهای دصوسشعری
 1نبای تواس ذهنی شاعر صا دص مناظره ب پای تنااض ذهنهی گذاشهت ،بلکه بایه بها
پیشکشی س بحث گفتماس و نوبتدهی ،ب چن د ایی بودس مناظره تأکی کرد و چشهم صا
ب سوی عرد ای تازه گشود مناظره دص وااع اا بی برای ظهوص و بروز ان یشهمن ی شهاعر
است و از این جهت صیش دص مفاخره هم داصد
 2تحلیل مناظرهها ب علت کژفهمیهای مناظراتی و بازگویی آس از سهوی پرسشهگر و
پاسخ گو ،بهتر اسهت بهر اسهاس بافهت مهواعیتی آس باشه ؛ زیهرا او زال اسهاس شهاکل های
مفهومیه ذهنی افراد متفاو
متفاو

است؛ تانیاز بافت مواعیت ذهنی و زبانی و فرهنگهی ایهن دو

است؛ تا ثاز این مبایث و این مناظرا

بای نسبت ب فضای یاکم بر مواعیهت آس

تحلیل شود نمونۀ آس صا دص منهاظرة کیوسهرو (که دص دسهت افراسهیاب اسهیر اسهت) و
افراسیاب میبینیم
 3با تحلیل ژصغساختی منهاظره ،نگاشهتی تهازه از موضهو مبه بهرای وسهعتنظر
بوشی س ب مواطن و شوص سدالگر آشکاص میشود ک با کاصکردهای کنای و اسهتعاصه
هم خوانی داصد هرچن مواطن و پرسشگر اطالعی نسبی از موضو داصن  ،با این سهیام
دعو

ب تفکر دص مسئل میشون
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 4داشتن دصکی از ساختاص متن و نسهبت سهاختاص مهتن بها فراخهوانی و دصک ،نشهاس
می ده این بحث دص عینی کردس مسا ل فلسفی و فکری و اجتماعی (مثهل شهعر یهافظ)
بینظیر است و ب همین جهت مناظره وسیلۀ تبلیه عقای خاد است
 5از طریق کاصکرد نمادین مناظره ،نمون های تی ی و کالس استعاصهها دص جههت ا قهای
معنههی و مفهههومی جامع شههناختی ب ه کههاص گرفت ه میشههون نمههادپردازی بای ه ب مانن ه
گفتوگوی «گوس و نسیم» از شفیعی ک کنی و «سوزس و نخ» از پروین اعتصامی یسهاب
ش ه و سنجی ه باش
 6ب کاصگیری نمادها و نمون های تی ی یعنی وجهۀ تعلیمی دادس ب شعر ک از اهه اغ
ادبیا

و هنر است

 7هرچن اساس و ژصغسهاخت منهاظره یماسهی و الرامآمیه اسهت ،دص منهاظرا
عرفانی (مثال دص منطقا طیر) بیشتر بهر عهاد زدایی و یقیقهتجویی تأکیه میشهود دص
یماس  ،بیشتر مفاخره و نبرد داد و بی اد مطرح اسهت و دص ادب تعلیمهی ،منهاظره بیشهتر
برای ایجاد سدالهایی دص ذهن مواطن ب کاص میصود دص نو لنایی نی (ویس و صامهین،
خسرو و شیرین) بیشتر بافت مواعیتی و آموزش آداب مطرح است
 8مناظرة گسست ظاهری ابیا

و موضوعا

آس صا (ب مانن شعر یافظ) دص ذهن به

ی اال میصسان
 9مناظره همچناس ک صیش دص یقیقتجویی داصد ،صیش دص معرفتان یشی هم داصد
 10چوس مضامین از پیشان یشی ة مناظره دص ساختاص و اا بی خاص صیوته میشهود،
مضامین یماسی و لنایی و تعلیمی دص اا ن گفهتوگویی یماسهی و لنهایی و تعلیمهی
میتوان بروز یاب
 11یسن تعلیلها ،کنایا  ،تعریضها و ایهامها و ابهامها و تأویلها و دص مناظرا
ادبی جای بحث داصن
منابع
 .1اعتصامی ،پروین ( ،)1392دیوان با مق م مل:ا شعرای بهاص ،تهراس وزصا
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 .2انوصی ،یسن ( ،)1381فرهن

بزرگ ســان ،به سرپرسهتی یسهن انهوصی ،تههراس

سون
 .3انههوصی ،اوی ا ه ین محم ه ( ،)1364دیــوان ،تصههحیح سههعی نفیسههی ،3 ،تهههراس
انتشاصا

سک

 .4باصسلونا ،آنتونیو ( ،)1390استعاره و مجاز بــا رویکــردی شــنا تی ،ترجمهۀ فهرزاس
سجودی ،یال دادای و تینا امرا لهی ،1 ،تهراس نقش جهاس
 .5تروتیاس ،بهروز ( ،)1383فن بيان در آفرین

يال ،1 ،تهراس امیرکبیر

 .6یافظ ،شهمسا ین محمه ( ،)1385دیــوان ،تصهحیح صشهی عیوضهی ،2 ،تههراس
امیرکبیر
 .7یقشناس ،علیمحم (« ،)1390زبهاس و ادب فاصسهی دص گهذصگاه سهنت و م صنیته »
(مجموعه مقا ت) ،2 ،تهراس آگ
 .8خا قیمطلق ،جالل (« ،)1369بیژس و منیژه و ویس و صامین (مق م ای بر ادبیا

پاصتی

و ساسانی)» ،مجلۀ ایرانشناسی ،سال دوم273 ،ه298
 .9خ ایاص ،ابراهیم (« ،)1388نق ساختاصی مناظره فطر

بواصایی» ،نقد ادبی ،سهال اول،

شماصة 73 ،5ه108
 .10ذاکری ،ایم و دمصامی ،مریم (« ،)1390باصاه هایی از سهب :منهاظره دص ادبیها
فاصسی ایراس» ،سبکشناسی نظم و نثر فارسی ،دوصة  ،4شماصة 91 ،)12(2ه110
 .11صالن ،محم ( ،)1391دانشــنامۀ روای شناســی ،گردآوصنه ه و ویراسهتاص محمه
صالن ،تهراس نشر علمی
 .12صییمی ،مه ی ( ،)1374مناظره در شعر فارســی از آغــاز تــا پــروین اعتصــامی،
پایاسنام دکتری دانشگاه تربیت م صس ،استاد صاهنما اسماعیل یاکمی
 .13سع ی ،مصلح بن عب اهلل ( ،)1382كليات ســعدی ،از صوی تصهحیح محمه علهی
فرولی ،تهراس به اد
 .14شریفی بروجردی ،اسهماعیل ( ،)1391مقایسۀ فن مناظره در دو سبک راســانی و
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عراقی ،پایاسنام دانشگاه تربیت معلم تهراس ،استاد صاهنما لالمعلی فالح
 .15شفیعی ک کنی ،محم صضا ( ،)1392زبان شعر در نثر صوفيه؛ درآمــدی بــه ســبک
شناسی نگاه عرفانی ،تهراس سون
 .16شمیسا ،سیروس ( ،)1369انوا ادبی ،8 ،تهراس فردوس
 .17شیرازی ،فری وس (« ،)1387آس مستِ هشیاص» ،رشد ،دوصة بیسهتویکم ،شهماصة ،86
46ه50
 .18ضیمراس ،محم ( ،)1392ژا

دریدا و متافيزیک حضور ،2 ،تهراس هرمس

 .19عطاص ،فری ا ین محم ( ،)1371منطقالطير ،ب اهتمام و تصحیح دهادم گهوهرین،
تهراس علمی و فرهنگی
 .20فاو ر ،صاجر ( ،)1390زبانشناسی و رمان ،ترجمۀ محم لفاصی ،تهراس نشر نی
 .21فتویی ،محمود ( ،)1389ب غ

تصویر ،تهراس سون

 .22فردوسی ،ابوا قاسم ( ،)1386شاهنامه ،ب کوشش جالل خا قی مطلهق تههراس مرکه
دا رةا معاصغ ب صگ اسالمی
 .23فالح ،لالمعلی (« ،)1387جایگاه فن منهاظره دص شهاهنام فردوسهی» ،پژوه هــای
ادب عرفانی ،شماصة 151 ،5ه164
 .24کلیگ  ،مری ( ،)1388درسنامه نظریۀ ادبی ،ترجمۀ جهالل سهونوص ،ا هه دهنهوی و
سعی سب یاس ،تهراس نشر اختراس
 .25مسههکوب ،شههاهرخ ( ،)1351ســوگ ســ ياو

(در مــرگ و رســتا يز) ،تهههراس

خواصزمی
 .26معین ،محم ( ،)1356فرهن

فارسی ،تهراس امیرکبیر

 .27مق ادی ،بهرام ( ،)1393دانشنامۀ نقد ادبی از اف طون تا بـ ه امــروز ،تههراس نشهر
چشم
 .28من وی ،علینقی ( ،)1379سیمرغ و سيمرغ ،تهراس صاه مانا
 .29مو وی ،جاللا ین محم ( ،)1380مثنوی معنوی ،تصحیح اواما ه ین خرمشهاهی،
تهراس دوستاس
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 .30مهاجر ،مهراس و نبهوی ،محمه ( ،)1376بــه ســوی زبانشناســی شــعر ،رهيــافتی
نق گرا ،1 ،تهراس نشر مرک
 .31نظامی ،ا یاس بن یوسی ( ،)1378سرو و شيرین ،تصحیح یسن ویی دستگردی،
ب کوشش سعی یمی یاس ،تهراس اطره
 .32نوصایی ،ا یاس و ع ی ی ،ی ا (« ،)1394دستوص زباس صوایهت دص ادبیها
تکی بر ساختاص صوایت و جایگاه صوایتشنو دص مناظرا

تعلیمهی بها

پروین اعتصهامی» ،پژوهشــنامه

ادبيات تعليمی ،دوصة  ،7شماصة 177 ،25ه203
 .33نوصایی ،ا یاس و مجتبی یاوص (« ،)1392نسبت اخالم و سیاست دص ان یشهۀ سهع ی
شیرازی» ،پژوهشنامه ادبيات تعليمی ،سال پنجم ،شماصة 145 ،18ه170
 .34وفایی ،عباسعلی و آاابابایی ،سهمی (« ،)1392برصسهی کهاصکرد تمثیهل دص آتهاص ادب
تعلیمی» ،پژوهشنامه ادبيات تعليمی ،سال پنجم ،شماصة 23 ،18ه46
 .35وس دای ،:تئوس ،اِی ( ،)1394ایدئولوژی و گفتمان ،ترجمۀ محسن نوبوت ،تههراس
سیاهرود
 .36وینی  ،ژصاص ( ،)1391هنر بحث و مناظره (راهکارها و عبــارات كليــدی در اقنــا
مااطب) ،ترجمۀ منصوص متین ،کاشاس مرسل
 .37هلی ی ،مایکل و یسن ،صای ( ،)1393زبان ،باف  ،متن ،تهراس سیاهرود
 .38یعقوبی جنب سرایی ،پاصسا و ایم پناه ،فاتح (« ،)1390ساختاص صوایی کلیله و دمنه
بر اساس گفتماس کاویِ تعاملِ صای و برهمن» ،ادبپژوهی ،شماصة 71 ،18ه100
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