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تأملی در تحول مناظره از در خت آسوریک تا اشعار نیمایی
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چکیده
در مقالۀ حاضر ،نوع ادبی مناظره ،از ابتدای شکلگیری تا روزگار نیما ،بررسی و علل تکامل و توسعۀۀ ن تحلیعل و تییعی
شده است .مناظره نوعی بیا هنرمندانه است که به طور غیرمستقیم ،خواننده را به خود جلع
تفکر او را به چال

معیکنعد و وعوس سعنو

و

میکشد .در ای نوع بیا  ،از مقابله و مقایسۀ دو عنصر متفاوت و گاه متضعاد ،و کشعمک هعای میعا

ننها برای رسید به مقصود استفاده میشود .ای نوع ادبی در ابتدا به صورت گفتوگوهای سعاده و تمثیعل مرسعوب بعوده،
سپس تیدیل به یک فرب خاص و ژانر ادبی شده است .از ور ششم ،به منظور اثیات نظریههای فلسفی ،نتعای اخقوعی یعا
هنرنمایی در عرصۀ شۀر به اوج میرسد .سپس در هر دورهای بنا بر اوتضای زمعا  ،موضعوع و محتعوا متفعاوت معیشعود.
عنصری و اسدی برای مدح حکاب ،نظامی گنووی برای بیا مقاصد رمانتیک ،سنایی و مولوی برای تیی مفاهیم عرفعانی و
اخقوی و در دورس مۀاصر ،پروی اعتصامی برای بیا مسائل انتقادی از مناظره سود بردهاند .در واوع ،،ایع نیعاز جامۀعه و
ادباست که در هر دوره حرکت تکاملی و افتوخیزهای مناظره را روش میکنعد .وعدیمیتعری منعاظرس موجعود «درخعت
نسوریک» در زبا پهلوی اشکانی است که در ن درخت و بز طی میاحثه به برشمرد فواید خود میپردازند و ای میعارزه
به پیروزی بز بر درخت میانوامد .در ادب نیمایی نیز پیروی از الگوی که مناظره مشاهده میشعود ،بعا ایع تفعاوت کعه
دیدگاههای ادبا در وال

و محتوا با شۀرای پیشی در انتخاب مضمو بسیار فرق دارد.

کلیدواژهها :مناظره ،ادب فارسی ،درخت نسوریک ،زبا حال ،شۀر

 .1مقدمه
مناظره در ادبیات همۀ ملت های جها مورد توجه بوده است .در ادبیات غرب ودمت ن به دو اثر مشعهور نریسعتوفانس  ،شعاعر
یونانی ( 034-583ق.ب) «غوکها» و«ابرها» میرسد که اولی مناظرهای است بی دو شاعر و دومی منعاظره میعا دو مفهعوب حع و
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ناح است که در برابر هم ورار میگیرند .ویرژیل ( 3-14ق.ب) شاعر رومی ،نیز نمونههعایی از منعاظره از خعود بعه جعا گذاشعته
است .با وجود ای  ،اوج ای نوع شۀر را در اروپای ور دوازده و سیزدهم میقدی میدانند.
در ادبیات عرب به مناظره کمتر برمیخوریم ،اما نمونههایی از مناظره منثور در مقامات حریری تألیف واسمبع علعی حریعری
وجود دارد و همچنی مناظرهای به ناب «السیف والقلم» از اب الوردی .ایرانیا نیز از گذشتههای دور به مناظره توجه داشعتهانعد .بعا
ورود اسقب به ایرا ای نوع ادبی گسترش چشمگیری داشته است .هرچند با توجه به اوضعاع سیاسعی اجتمعاعی هعر دوره نحعوس
نگرش به ن متفاوت بوده است.
مناظره از نظر ماهیت ،از فروع ادب حماسی به شمار میرود (شمیسا .) 5: 586 ،به نظر میرسد ،نمعیتعوا از نظعر مۀنعی ن را بعه
کلی از ادب تۀلیمی و از نظر صورت از ادب دراماتیک و نمایشی متمایز کرد ،بهویژه ننکه استفاده از ای نوع ادبعی بعرای تۀلعیم اهعدا
اخقوی ،عرفانی ،اجتماعی و سیاسی مرسوب بوده که شاعرا و نویسندگا فراوانی از ای ژانر برای بیا اهدا یادشده سود جستهاند.

 .2پیشینۀ پژوهش
در ای باره ،تحقیقاتی در سال های اخیر صورت گرفته است؛ ازجمله ،تحقیقی با عنوا «جایگاه ف مناظره در شعاهنامۀ فردوسعی»
توسط غقبعلی فقح وهرودی ،که در ای اثر دو مناظرس «مانی و موبد» و «موبد و مزدک» شاهنامه بررسی و تحلیعل شعده اسعت و
در پایا به ای نتیوه رسیدهاند که مناظرات شاهنامه هما گفت وگوهای بسته و مۀعدودی هسعتند کعه عمومع اا میعا اهعل علعم و
متکلما  ،در مورد مسائل اعتقادی و غیراعتقادی ،جهت اثیات نظر خود در مورد حکمی از احکاب و روش کعرد حع و صعواب
درمیگرفته است و با مناظرات اسدی ،که در تغزل و تشیی

وصاید مدحی به کار رفته ،کامقا متفاوت اسعت (فعقح.) 33: 581 ،

تحقی دیگر با عنوا «مناظرس عقل ،علم و حلم و دولعت» از معؤلفی ناشعناخته ،بعه نصعراله پورجعوادی ،تۀلع دارد .در ایع اثعر
میخوانیم« :مناظرات زبا حالی در ادبیات پارسی در زمرس انواع ادبی ،غالیاا مربوط به دربارها بوده است» (پورجوادی.) 5 : 580 ،
الیته تۀدادی مقاله نیز دربارس مناظره نگارش یافته و مناظره ها را به صورت تطییقی بررسی کرده است .اما مسعتندات نشعا داد
که تاکنو تحقیقی دربارس سیر مناظرهها در ادب فارسی انواب نگرفته است.

 .3روش تحقیق
ای پژوه

با روش تحلیلی -توصیفی به بررسی سیر تکاملی «مناظره» در زبا فارسی ،در ورو مختلف ،با ذکر نمونههایی چنعد

از متو میپردازد.

 .4سؤاالت پژوهش
پرس هایی که در ای پژوه

بدا پاسخ داده میشود عیارت است از اینکه فلسفۀ پیدای

مناظره ریشه در چه امعری دارد نیعا

مناظره نویسی و نوع نگاه ادبا به ن ویل اسقب و بۀد از ن یکسا بوده است میزا توجه ادبعا بعه منعاظره در چعه دورهای بیشعتر
است

 .5تعریف مناظره
مناظره در لغت «میاحثه کرد و بحث کرد » دربارس حقیقت و ماهیت چیزی ،یا با هم سؤال و جواب کرد اسعت (دهخعدا ،ذیعل
مناظره).
در فرهنگ اصطقحات ادبی ،در تۀریف مناظره نمده است :شۀر یا نثری که در ن  ،دو چیز یا دو کس ،در مقابل هم ورار گیرنعد ،و بعر
سر موضوعی با هم بحث و گفتوگو کنند ،تا سرانواب یکی بر دیگری غال

نید (داد .)03 : 518 ،در ایع نعوع ادبعی ،هعد شعاعر یعا

نویسنده ،از ای مقابل هم ورار داد  ،اثیات نتیوهای فلسفی ،یا اخقوی یا هنرنمایی شاعرانه است .شخصیتهای اصلی یعا انسعا انعد یعا از

. Virgil
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زمرس اشیا ،جانورا و مفاهیم انتزاعی ،که هر کداب مظهر عقیده یا طرز فکری میشوند (انوشه.) 86 : 58 ،
در تۀریفی دیگر از مناظره نوشتهاند :ژر ساخت مناظره ،حماسه است؛ زیرا در ن  ،میا دو کس یا دو چیز بعر سعر برتعری و
فضیلت خود بر دیگری نزاع و اختق

لفظی درمیگیرد ،که هر یک با استدالل ،خود را بر دیگری ترجیح مینهد و سرانواب یکعی

مغلوب یا مواب میشود (شمیسا.) 1 : 586 ،
اگر بپذیریم که ژر ساخت مناظره ،حماسه است ،باید گفت ،احتواجاتی که جنگجویعا در مۀرکعۀ نیعرد در مقابعل حریعف
می شمرند ،وابلیت روشنی است برای اهل فضل ،تا از ای طری  ،موضوع مناظره را در نظم و نثعر خعوی

همعراه بعا توانمنعدی و

هنرنماییهای شاعرانه ورار دهند .نظیر مناظرس «خسرو و فرهاد» که از زییاتری بخ های منظومۀ خسرو شیری نظامی است.

 .6شکل و قالب مناظره
اگرچه در شۀر فارسی ،مناظره ،شکل و وال
دوبیتی نیز برای سرای

خاصی ندارد ،از سدس پنوم هوری جز وصعیده ،والع هعای غعزل ،وطۀعه ،مثنعوی و

مناظره رواج یافت .شاعر پرنوازس گنوه ،نظامی ،وال

و از ن جا که سر نمد وال

مثنوی را جوالنگاه مناظرات خوی

ورار داده اسعت

شۀری در سیک عراوی غزل است ،عمده مناظرات ای سیک نیز در هیئت غزل نمعده اسعت؛ چنانکعه

کمال الدی خوندی ،حافظ ،سۀدی و خواجوی کرمانی در ای وال

طیع،نزمعایی کعردهانعد و شعۀرای مۀاصعر ،از جملعه پعروی

اعتصامی ،و دیگرا به وال های وطۀه و مثنوی روی نوردهاند.

 .7اساس و فلسفۀ شکلگیری مناظره
محمد غنیمی هقلی ،به احتمالی ،ریشۀ ای نوع ادبی را به دورا افقطو و ارسطو میرساند و مینویسد :شاید نظرهای افقطعو
و ارسطو بی مسلمانا  -و به احتمال وری

به یقی  ،وجود کتابهایی با عنوا المحاس که در ن روزگار به موادالت خطابعهای

میپرداخت -در رواج ای وییل مناظرات در ورو نخستی اسقب مؤثر بوده است و از ننوا که کتابهای المحاس زیر نفوذ اصعل
پهلوی ورار گرفته است ،هرگز خالی از ذکر المساوی نیوده است .احیاناا در ای کتابها مناظرات به شکل پرسع

و پاسعخ تنظعیم

شده است (شوشتری.) 6 : 583 ،
از سوی دیگر ،ای نوع ادبی می تواند ریشه در مفاخره داشته باشد .از ننوا که مفا خرهسعرایی در فرهنعگ ععرب و ننگعاه در
ادب عوم ،یک امتیاز و برتری به حساب مینمد ،بهتدر ی ای فخرفروشیها ،گاه جاهقنه شکل و شمایل دوسویه به خود گرفتعه
و در هیئت گفتوگوهای دوطرفه یا به صورت پرس

و پاسخ و وال و ولت و به زییاتری صورت «گفتم ،گفت» در زبا فارسعی

نمده است.

 .8تاریخچۀ مناظره از آغاز تا امروز
تاریخچۀ ای نوع ادبی را میتوا به ویل و بۀد از اسقب تقسیم کرد و علل تکامل و افتوخیزهای ن را در ادوار مختلعف تیعی و
بررسی نمود:
الف -مناظره ویل از اسقب :ای شیوه ،در فرهنگ و ادب ایرا متداول بوده است .چنی مینماید که ایرانیا  ،ای نعوع ادبعی را
که دارای خصوصیت ادبیات شفاهی است ،در ادوار ودیم از بی النهری اوتیاس کردهاند .نمونعهای از ن در متعو سعومری نکعدی
دیده میشود.
در میا ای اوواب پیکارها و مناظرات دیگری ،چو بیل وخی  ،تابستا و زمستا  ،در خت و نی ،معی
داشته است که جنیۀ نمایشی در باری داشته ،به طوری که دو نفر در نق

و گنعدب و ...وجعود

ای شخصیتهای زبا حالی در صعحنۀ نمعای

ظعاهر

میشدند و به گفتوگو میپرداختند (پورجوادی.)5 : 583 ،
الیته ودیمی تری مناظرس زبا حالی موجود در فرهنگ ایرا  ،مناظرهای موسوب به «در خت نسوریک» در زبا پهلوی اشعکانی
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است ،که در ن درخت و بز به میاحثه و موادله بر میخیزند .تا ضم برشمرد فواید خود طر

مقابل را تسلیم کننعد .سعرانواب

ای میارزه به پیروزی بز بر در خت میانوامد (تفضلی.) 36 : 5 1 ،
منظومه در خت نسوریک کتابی است نوشتهشده به زبا پارتی و خط پهلوی کتابی و از مۀدود مت های غیردینی است کعه از
زبا پارتی (نمیخته به پارسی میانه) بر جای مانده است« .بیشتر عیارات ن جمقتی موزاست که هریک دارای هفت تا نه سعیقب
است» (گلی « )5 : 53 ،اشۀار ن دوازده هوایی است که در هوای پنوم و گاهی هفتم ووو

دارد و پاییند به وافیه هم نیست»

(هما .) 8 :
در ای داستا  ،شاهد گفتما درخت نسوری (درخت نسورستانی ،درخت خرما) و بز هسعتیم کعه در فرجعاب ،بعه برتعری بعز
میانوامد .شاید بتوا بز را نماینده دی زرتشت و درخت نسوریک را نماینده دی چندگونهپرستی نسور دانسعت .درخعور توجعه
است که در نیی دینی نسوریا درختی خشک به کار میرفته که ن را با زر و زیور ساختگی مینراستند .بیپروا و خش بود بز
را هم در گفتوگو میتوا دلیل بر برتری اجتماعی مزداپرستا دانست.
نسورستا یکی از استا های ایرا بود که اکنو عراق مرکزی را تشکیل میدهد .کتاب کوچعک درخعت نسعوریک بعه گونعۀ
شۀر و درپیوسته (منظوب) بوده است ،با مصراعهعای شع هوعایی و دوازدههوعایی ،برخعی از پژوهشعگرا ن را از نثعار ادبعی و
درپیوستۀ روزگار اشکانی دانستهاند .بخ هایی از ن که باوی مانده ،اوزا شۀرگو خود را نگاه داشته است .پساوندها با «العف و
نو » و برخی با «نو و دال» بوده است .در باره ای منظومه مقاالت و نوشتههای انعدکی در دسعت اسعت و کتعاب ارزشعمندی از
ماهیار نوابی به رشته تحریر در نمده است.
بنا به تحقی مرحوب موتیی مینوی ،در اوایل عهد اشکانی ،داستا بلند و مهی «ویس و رامعی » و «زردو و موبعد – شعهرو و
ویرو» اتفاق افتاده ،که در ای داستا زییا و عشقی ،مناظرس بلندی پس از دهنامۀ بیجواب او و نامۀ پشیما شد رامعی و نمعدن
به نزد ویس و خشم ویس ،اتفاق افتاده است (مینوی.) 0 : 5 0 ،
در ای مناظرس زییا پس از ننکه رامی از ویس میبٌرد و با گل ازدواج میکند ،نادب گشته و به نزد ویس بازمیگعردد .ویعس در
شیی سرد و برفی برای انتقاب از او ،وی را راه نمیدهد .تا بر

بسیار او را مینزارد با ویس به گفتوگو میپردازد .ووتی که خعود

را با مرگ درگیر میبیند ،روی از او بر میگرداند و میرود .تا اینکه ویس دایه را به دنیال

میفرستد .مناظره به صورت پرس

و

پاسخهای بلند و بسیار زییا انواب میگیرد.
در عهد اشکانی ای نوع مناظرهها مۀمول بوده و گاهی شاعرا نیز به ن اشاراتی دارند؛ مانند اشارس کرب و اردشعیر بابکعا در
ابتدای کارنامۀ اردشیر .ای داستا را ش

مرد دانا گردنوری کردهاند و اسۀد گرگانی ن را از پهلوی به نظم زییای فارسی ترجمعه

و در بحر هزج و وز خسرو شیری نظامی به شۀر درنورده است.
مناظرات ویل از اسقب جز ویس و رامی که مفصل است ،به صورت بدوی بوده و ننچه هست گفتوگوهای کوتاه و سادهای
هستند که بیشتر حالت نمایشی داشته و در دربارها برای مطاییه به کار میرفته است.
ب -مناظره بۀد از اسقب :در دوره اسقمی بیشتر مناظرات در میا شاعرا نذربایوا و عراق رواج داشته است .هرچند حکیم
فردوسی برای پردازش داستا های بیهمال خود که از گونه های مختلفی مانند دیالوگ ،مونولوگ ،نیای  ،رجزخوانی ،مرثیهخوانی
و از جمله مناظره بهره جسته است (سرامی ،)6 : 568 ،عنصری از ای شیوس بیانی ،به صورت تمثیعل بعرای بیعا و اثیعات نظریعۀ
استفاده کرده است .از گفتوگوهای موجود میتوا به مناظره «زاغ و باز» وی اشاره کرد.

خوی

از زما اسدی به بۀد مناظره های زبا حالی متۀددی در نظم و هم در نثر تصنیف گردیده است .در ای نوع مناظره ،هریک از
دو طر

سۀی میکند محاس خود را به رخ دیگری بکشد .در انتهای مناظره چو دو طر

نمیتوانند یکدیگر را مغلعوب کننعد،

نزد داور میروند و داور هم حکم میکند که هردو فوایدی دارند و بهتر است که با هم صلح کنند.
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اغل

شاعرا و نویسندگا درباری از ای شیوه برای سرگرمی پادشاها و امرا بهره گرفتهاند .به همعی دلیعل ،در بسعیاری از

ای مناظره ها ،داور هما امیر یا وزیری بوده که مناظره برای او نوشته شده است .از ایع نمونعه معیتعوا بعه «نعرد وشعطرن » از
حسابالدی برای حاکم شوشتر اشاره کرد .

 )1مناظره در قرن پنجم
شاعر برجستۀ مناظرهگوی ای ور را اهل تحقی  ،به اتفاق ابونصر علیب احمد اسدی طوسی (متعوفی 063ق) مۀرفعی کعردهانعد.
اسدی عقوه بر خل گرشاسپنامه ،در وصاید خوی  ،سیک تازهای را ایواد کرده است .شیلی نۀمانی ای نوع نوری سعیکی او را
به خاطر مناظراتی میداند که از ایوادات خاص اوست ،که در ننها ،دو چیز را با هم به مناظره انداخته ،و دالیل ترجیح هر کداب را
ذکر میکند ،تا ننکه به مدح شاه گریزی بزند (شیلی.) 0 : 553 ،
هرما اته  :اسدی طوسی را بانی و میتکر ف مناظره میداند و در ای باره مینویسد « :عو

اینکه ای نوع شۀر در اشکال

ودیمی خود با بۀضی از اشۀار و تصانیف محلی فرانسه و انگلیس هم مشابه است .چندا که شخص تصور میکند شاید در دورس
جنگهای صلییی تأثیر شرق در غرب وووع یافته باشد (اته.)04: 551 ،
دورس بلوغ اسدی در شاعری ،مصاد

بود با انققبات خراسا و غلیۀ سقجقه برن دیار و برافتعاد حکومعت غزنویعا از ن

ساما  .چو اسدی محیط مساعدی برای شاعری نمی یافت ،ناگزیر خراسا را ترک نمود ،و به غرب ایرا  ،یۀنی نذربایوعا روی
نهاد ،و سیک تازهای در شۀر که هما «مناظره» است ایواد نمود .بهار در ای باره مینویسد« :مناظره از ودیماالیاب خعاص ادبیعات
شمال و غرب ایرا بوده است .موموع وصاید اسدی و مناظرات ایشا در نذربایوا ساخته شده است» (بهار: 51 ،
اسدی مناظراتی چو « :نسما وزمی »« ،مغ ومسلما »« ،نیزه وکما » و«ش

).

و روز» را خل کعرده اسعت .نمونعهای از ابیعات

مناظرس نسما و زمی :
گفععت ننکععه نسععما بععه زمععی کععز تععو م ع بععهاب

کععم فضععل از تععو بععی

...کرسی و ععرش و لعوح و ولعم جملعه در مناسعت

هعععم خُلعععد ععععد ایعععزد و هعععم سعععدره منتهعععا

زمعی کعه ایع صعلف و عوع و کیعر چنعد

خعععاموش بعععاش و بعععس کع ع ازیعع بیهعععده هُعععذا...

 ...گفت

و فععراوا بععه صععد گععوا

(اسدی طوسی ،به نقل از دهخدا :ذیل واژه اسدی طوسی).
از ای ور به بۀد مناظره شکل و فرب واوۀی خود را پیدا کرده و بنا به موضوع و محتوا و مقتضی زما و ذه شاعر متفعاوت
بوده و نوع نگرش ادبا به ن تغییر یافته است؛ مثقا نظامی و اسۀد گرگانی در وال

مثنوی عاشقانه ن را به کمال میرسانند.

 )2مناظره در قرن ششم
تۀداد مناظره گویا در ور ششم بسیار است ،که ازجمله ننها نظامی ،شاعر شیری گفتار بزمیسرای اسعت ،وی در منعاظره نقاشعا
رومی و چینی در اسکندرنامه و بهویژه در گفتوگوی خسرو و فرهاد ،که از زییاتری بخ هعای منظومعۀ خسعرو شعیری اسعت،
مناظرهگویی را به اوج میرساند .ودر ت نظامی در نقل داستا ها ،مهارت او در وصف و دوتی کعه در کعقب خعود بعه کعار گرفتعه
است ،باعث شده که منظومههای وی مورد توجه و تقلید شاعرا بۀد از او ورار گیرد .از ای رو ،سیک و مکت
به وجود نورده است .وی وال

مثنوی را جوالنگاه مناظرات خوی

خاصی در ادبیعات

ورار داده است.

نظامی در مخز االسرار ،مناظره را به مۀنای رای ن به کار برده است؛ برای نمونه ،مناظرس «بلیل و باز» و «روباه و سعگ» .امعا
در خسرو شیری  ،شکل و فرب با مفهوب رای مناظره ،در ادب فارسی اندکی متفاوت اسعت .در مخعز االسعرار در منعاظرات ادبعی
رای  ،ف گفتوگوها حالت تمثیلی و خیالی دارند ،به منظور تۀلیم و تربیت خواننده بیا میشوند و نتیوهای فلسفی و اخقوعی از
Hermann Ethe .
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ن گرفته میشود .به طور کلی ،نظامی با استفاده از ای شیوه توانست با ایواد مناظره میا دو روی

عشقی ،به ماجراهای عاشعقانه

و رمانتیک سدس ششم روحی تازه بیخشد و مناظره را به اوج برساند.
مۀموالا ،زمانی که مناظره میا دو روی

متفاوت ،در یک مووۀیت رودررو رخ میدهد و مووۀیت گوینده و شنونده مرتیاا میعا

ننا جابهجا میشود و گفتوگوهای ننا تحت تأثیر مخاطیا و شنوندگا متنوع وعرار معیگیعرد ،فعرب واوۀعی خعود را معییابعد؛
چنا که نظامی ن را در خسرو و شیری به زییایی و رسایی به کار گرفته است:
:کععععز کععععوایی

بگفعععععععععت :از دار ملععععععععک نشنععععععایی

نخستیععععع بعععععار گفعععت

بگفععت :ننوعععا بععه صععنۀت در چععه کوشنعععد

بگفععت :انععععدُه خورنعععد و جعععا فروشعععند

بگفتععععا :جعععععا فروشععععی در ادب نیععععست

بگفععت :از عشععقیازا ایععع عوععع

بگفعععت :از دل شعععدی عاشعع بعععدی سعععا

بگفععت :از دل تعععو مععیگععویی معع از جعععا

بگفتععا :عشعع شععیری بععر تععو چعععو اسععت

بگفععت :از جعععا شیرینعععععم فععععزو اسععت

بگفتعععا :هععر شععی

بینعععی چععععو معععهتاب

نیسععت

بگفععت:نری چععو خعععواب نیععد کوععا خعععواب

بگفتعععا :دل ز مهععععرش کعععی کنعععی پععاک

بگفععت :ننگععععه کعععه باشععم خفتعععه در خعععاک

بگفتععععا :گعععععر خعععععرامی در سععرایععععع

بگفععععت :انععععدازب ای ع سععععر زیععععر پایععع
(نظامی) 55 : 565 ،

تا پس از پرس ها و پاسخهای زییای سنگتراش ،خسرو عاجز میگردد و به یارا میگوید:
بعععه یعععارا گفعععت کعععز خعععاکی و نبعععی

ندیعععععدب کعععععس بعععععدی حاضعععععرجوابی
(هما ) 53 ،

شۀر عرفانی را ،که سنایی ایواد کرده بود ،در ور هفتم شاعرانی چو عطار نیشابوری و مولوی به اوج رساندند و ادبای ایع
ور از وال

مناظره برای بیا مفاهیم عرفانی بهره جستند.

 )3مناظره در قرن هفتم
در ای ور هم ،مناظرهگویا بزرگی مطرح میشوند؛از جمله ،امیرخسرو دهلوی ،دهلوی در خسرو و شیری بعه اسعتقیال خمسعۀ
نظامی میرود و بی «شیری و خسرو»« ،خسرو و فرهاد» دو گفتوگوی جذاب ترتی

میدهد .همچنی  ،مولوی در مثنوی مۀنوی

مناظراتی سروده است.
مناظرهای از موالنا:
ن یکععععی پرسععععید اشععععتر را کععععه هععععی

از کوععععا مععععینیععععی ای فرخنععععدهپععععی

گفععععععت :از حمععععععاب کععععععوی تععععععو

گفعععت :خعععود پیععععداست از زانعععوی تعععو
(مولوی) 31 : 565 ،

جند بیتی از غزلیات شمس:
گفتا ،که کیست بعر در گفتععم :کمعی غقمعت

گفتععا ،چععه کععار داری گفععتم :مهععععا سععقمت

گفتععا ،کععه چنععد رانععی گفتععا ،کععه تععا بخععوانی

گفتا ،که چنعد جوشعی گفعتم :کعه تعا ویامعت

گفتا ،بعرای دععععوی واضععی گععواه خواهعععد

گفتععععم :گععععواه اشکعععم ،زردی رخ عقمععععت

گفتا ،گواه چرخ است تعردام اسعت چشعمت

گفععتم :بععه فععر عععدلت ،عدلنععد و بععیغرامعععت
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(هما )16 -11 ،
سۀدی شیرازی ،نیز مناظره های زییایی به صورت نظم و نثر دارد .در نمونعهای از بوسعتا بعاب سعوب -در عشع و مسعتی و
شور -مناظرس «شم ،و پروانه» میبینیم:
شععععیی یععععاد دارب کععععه چشععععمم نخفععععت

شعععنیدب کعععه پروانعععه بعععا شعععم ،گفعععت:

«کعععه مععع عاشعععقم گعععر بسعععوزب رواسعععت

تعععو را گریعععه و سعععوز بعععاری چراسعععت »

بگفعععععت« :ای هعععععوادار مسعععععکی مععععع

برفعععععت انگیعععععی یعععععار شعععععیری معععع
بعععه سعععر معععیرود»

چععععو شععععیرینی از معععع بععععدر مععععیرود

چعععو فرهعععادب نتععع

همعععی گفعععت و هعععر لحظعععه سعععیقب درد

فععععرو مععععیدویععععدش بععععه رخسععععار زرد

کعععه ای معععدعی عشععع کعععار تعععو نیسعععت

کعععه نعععه صعععیر داری نعععه یعععارای ایسعععت
(سۀدی) 58 : 565 ،

و در جای دیگر در دیوا اشۀار در وطۀهای میسراید:
گفععتم چععه کععردهاب کععه نگععاهم نمععیکنععی

و ن دوستی که داشعتی اول ،چعرا کعم اسعت

گفتععا بععه جععرب ننکععه بععه هفتععععاد سالگعععی

سودای سعور معی پعزی و جععای معاتم اسعت
(هما ) 03 :

 )4مناظره در قرن هشتم
در ای ور نیز شاعرا بلندنوازه ای ،چو خواجوی کرمانی و حافظ ،در وال

غزلیات شیری خعوی  ،منعاظراتی بعه رشعتۀ نظعم

کشیدهاند که نمونهای از ننها را شاهد مینوریم:
گفتععا کععه از کوعععایی کاشععفته مععینمعععایی

گفتعععا منععععم غرییعععععی از شعععهر نشعععنایی

گفععتم ،کععداب مرغععی کععز ای ع مقععاب خععوانی

گفتععا ،کععه خععوشنععوایی از بععاغ بععینععوایی
(خواجو : 564 ،غ )3

گفععتم غععم تععو دارب گفتععا غمععت سعرنیعععد

گفتعععم کععه معععاه مععع شععو گفتععا اگععر برنیععد

گفععتم ز معععهرورزا رسععععم وفعععا بیامعععوز

گفعععتا ز خعععوبرویا ایعع کعععار کمتعععر نیعععد

گفتعععم کععه بععر خیعععالت راه نظعععر بینعععدب

گفتا کعه شعیرو اسعت او از راه دیگعر نیععد…
(حافظ) 5 : 534 ،

 )5مناظره در قرن نهم
در ای ور  ،از نوادگا امیر عیدالرحیمخا  ،در عهد سلطا حسی بایقرا ،خسرو شیری زییایی سروده که چند منعاظره بعی شعاه و
دایۀ شاه و فرهاد ،همچنی  ،شاه و شاپور نورده است.
و نیز میتوا به مناظرس تیر و کما از منظومه شاه و دروی

هقلی جغتایی (مقتول 356ق) اشاره کرد و جامی نیز مناظرههای

زییایی در هفت اورنگ سروده است ،ازجمله:
گفعععت بعععه مونععععو صنمععععی در دمشعععع

کععععای شععععده ،مستععععغرق دریععععای عشعععع

عشععع  ،چعععه و مرتیعععۀ عشععع چیسعععت

عاشعع و مۀشععوق در ایععع پععرده کیسععت

ععاشعععع یععععکرنععععگ حقیقعععتشنععععاس

گفععععت :کععععه ای محعععععو امیععععد و هععععراس
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نیسعععت بوععععز عشع ع در ایع ع پعععرده کعععس

اول و نخعععر همعععه عشععع اسعععت و بعععس
(جامی)155 : 518 ،

والععععععی مصععععععر والیععععععت ،ذوالنععععععو

ن بعععععه اسعععععرار حقیقعععععت مشعععععحو

گفععععععت در مکععععععه موععععععاور بععععععودب

در حععععععرب حاضععععععر و نععععععاظر بععععععودب

ناگعععععععه نشعععععععفتهجعععععععوانی دیعععععععدب

نعععععه جعععععوا  ،سعععععوختهجعععععانی دیعععععدب

الغعععععر و زرد شعععععده همچعععععو هعععععقل

کعععععردب از وی ز سعععععر مهعععععر سعععععؤال

کععععه« :مگععععر عاشععععقی ای شععععیفته مععععرد!

کعععه بعععدی گونعععه شعععدی الغعععر و زرد »

گفعععت« :نری بعععه سعععرب شعععور کسعععیسعععت

کعع

چععو معع عاشعع رنوععور بسععیسععت»

گفعععتم « :یعععار بعععه تعععو نزدیعععک اسعععت

یعععا چعععو شعع

گفعععععت« :در خانععععۀ اویاب همعععععه عمعععععر

خعععععاک کاشعععععانۀ اویاب همعععععه عمعععععر»

گفععتم « :یععکدل و یعععکروسععت بععه تعععو

یعععا سعععتمکار و جفاجوسعععت بعععه تعععو »...

روزت از او تاریعععک اسعععت

(هما )684 :
از ای ور به بۀد ،مناظرات متۀددی به شکل منظومههای مستقل ،در وال
چوگعا » سعرودس طالع

مثنوی سروده میشود ،از جمله ،منظومۀ «گعوی و

جععاجرمی« ،معاه وخورشعید» از خواجعه مسععۀود ومعی و بهاریعۀ «پیعر و جععوا » اثعر میرزامحمعد نصععیر

اصفهانی(متوفی  3ق) .بدی شکل ،ای شیوس ادبی ،سیر گستردس خعود را تعا دوره مۀاصعر در نثعار بزرگعا علعم وادب ،ادامعه
میدهد.

 )6مناظره در ادبیات معاصر
در ادبیات مۀاصر ،نمونه های فراوانعی از منعاظره ،بعه مثابعۀ ابعزاری بعرای تعروی افکعار اخقوعی و تۀلیمعی وابعلردیعابی اسعت.
ملک الشۀرای بها ر و تالی وی پروی اعتصامی از ادییانی هستند که در ای نوع از سخ سرایی از تواناییهای خاصی بهعرهمندنعد.
ابتکارات خاص بهار ،در انتخاب مصادی مناظره ،نشانگر ودر ت ،ذوق و توانایی باالی وی در ای ف است .منعاظرههعایی چعو
«چشمه و سنگ» «نی و بلوط» و «بلیل و زاغ» از سرودههای وی در ای شیوه است.
پروی نیز در ای باب چو سایر وال های شۀری

به بهار توجه دارد .مناظرههای زییا و نموزندس وی از زبا اشیاء ،پرندگا

و عناصر طییۀت ،ننچنا در مت اشۀارش استوار شده که در اغل

وطۀات و مثنویهای

بیشتر گفتوگوها و مناظره های پروی بدی شکل است که یک طر

به کار گرفته شده است.

در چند بیت سخ میگوید و سپس طعر

دیگعر ،در

ابیاتی چند ،پاسخ او را میدهد .نظیر مناظرس «مست و هوشیار»« ،نخ و سوز »« ،دزد و واضی» و....
پروی اعتصامی را میتوا بزرگتری مناظرهگو در ادب مۀاصر دانست؛ زیرا در دیوا او وری

 63شۀر میتوا یافت ،که به

روش مناظره سروده شده است.
ابداع او در مضمو و انتخاب طرفی از اشخاص ،موجودات جاندار ،گل و گیاه و اشیایی بیجا یا موضوعات انتزاعی ،ورود
در عالم هریک از دو طر

بحث و احساس حاالت ننها ،ودر ت توسم ،سخ گفت بعه شعیوهای متناسع

و هنرمندانعه از زبعا

هریک ،و اشارات نکتهنموز و پرمغز به اوتضای حال ،و بسیاری ظرایف دیگر ،ای گونه اشۀار او را به صورت مظاهر درخشا وی
در نورده است.
پروی  ،ای شاعر باعاطفه ،با مهر مادرانه ،وطۀات و وصایدش مملو از عاطفه و احساس یعک ز نیکعوسعیرت ایرانعی اسعت.
گرچه هرگز مادر نشد و بیماری امان

نداد تا بیشتر بذر فضل در زمی ادب ایرا بپاشعد ،بعا توجعه بعه عمعر کوتعاه

و تۀعداد
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مناظرههای زییا و دلک

در دیوان  ،شایسته است که وی را بزرگتری شاعر و مناظرهگوی مۀاصر بنامیم.

نمونهای از مناظرههای وی:
شنیدسععععتم کععععه انععععدر مۀععععدنی تنعععععگ

سعععخ گفتنعععد بعععا هعععم گعععوهر و سعععنگ

چنعععی پرسعععید سعععنگ از لۀعععل رخشعععا

کعععه از تعععاب چعععه شعععد چهعععرت فعععروزا
(پروی ) 44 : 5 4 ،

قطعۀ مست و هوشیار
گرفعت

مست گفت« :ای دوست! ای پیراه است ،افسار نیست»

محتس  ،مستی بعه ره دیعد و گرییعان

افتا و خیزا میروی»

گفت« :جرب راه رفت نیست ،ره همعوار نیسعت»

گفععت« :مععیبایععد تععو را تععا خانععۀ واض عی بععرب»

گفت« :رو ،صیح نی ،واضی نیمه ش بیدار نیسعت»

گفت« :نزدیک است والی را سرای ،ننوا شویم»

گفت« :والعی از کوعا در خانعۀ خمعار نیسعت »

گفت« :مستی ،زا سی

(هما )81 : 515 ،
پروی  ،در ای مناظرس زییا ،رویارویی اشخاص را به شکل واوۀی گفتوگو بیا نموده و تقابل و درگیری طرفی را به نمای
گذاشته است .در واو ،،ای شکل گفتوگو اثرگذاری شۀر را تشدید میکند .همی شیوه است که ایشعا را در ردس منعاظرهگویعا
برتر ورار داده است.

 )7مناظره در شعر نیمایی
شاعرا فرهیخته در ادب نیمایی ،به پیروی از الگوی که مناظره ،در ای خصوص بهرهها بردهانعد ،امعا دیعدگاه ننعا در والع

و

محتوا با شۀرای پیشی در انتخاب مضمو بسیار متفاوت است.
از میا شۀرای مۀاصر ،چهرس سرشناسی که گفتوگو و مناظره را به شیوس دلانگیز در ادبیات نیمایی به کار گرفته ،محمدرضعا
شفیۀی کدکنی است.
از ای شاعر چند «گفتوگو» در دست است که هر کداب گوشهای از حیات رژیم گذشته را به نقد معیکشعد؛ بعرای مثعال ،در
مناظرس زییای «گَوَ و نسیم» گوشهای از دنیای درو و برو جامۀه را به تصویر میکشد:
سفر بهخیر
به کوا چنی شتابا
گو از نسیم پرسید
دل م گرفته ز اینوا
هوس سفر نداری
ز غیار ای بیابا
همه نرزویم اما
چه کنم که بسته پایم...
(شفیۀی کدکنی) 5 : 531 ،
گفت و گو
گفتم:
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«ای باغ ار گل سرخ بهارا بایدش ...
گفت:
«صیری تا کرا روزگارا بایدش
تازیانۀ رعد و نیزس نذرخشا نیز هست
گر نسیم و بوسههای نرب بارا بایدش»
گفتم:
«ن وربانیا پار
ن گلهای سرخ »...
گفت:
«نری»...
گریه نرام

ناگهان

ربود؛

وز پی خاموشی طوفانیاش
گفت« :اگر در سوگشا
ابر میخواهد گریست
هفت دریای جها یک وطره بارا بایدش»
گفتم « :خالیا ست شهر از عاشقا وینوا نماند
مرد راهی تا هوای کوی یارا بایدش»...
(هما )85 :
نیما در مقاب پایهگذار فرهنگ نوسرایی در ادب فارسی ،در منظومۀ «مرغ نمی » و همچنی منظومۀ بلند وصۀ رنگپریده ،انسعا
را بر پاسخهای نتشی عش مواب میکند .اما گستردس مناظرههای فارسی صرفاا به نظم محدود نیوده و در عرصعه نثعر نیعز نثعاری
ارزشمند و ستودنی خل شده است.

 .9مناظره در نثر
از مناظرههای فارسی که به نثر نگارش یافته میتوا به بخ هایی از مقامات حمیدی ،اشاره کرد؛ همچعو منعاظره بعی «ملحعد و
سنی» و «طیی

و منوم» و نیز «جدال سۀدی با مدعی» در گلستا  .یا مناظرس «شطرن و نرد» از حسابالدی محمد رشعید صعرا

خوارزمی ،که برای ممدوح خود امیرمیارکشاه به نثری مسو ،نوشته است .همچنی مناظرس «عناصر» از خواندمیر که از نویسندگا
عهد تیموری است؛ مناظرهای که برای جقلالدی واسم فرنخودی به نثری ساده و روا تحریر شد.
بخ

اعظم مناظرات منثور ما با توجه به شرایط اجتماعی ساخته و پرداخته شده است و بدیهی اسعت کعه شعرایط اجتمعاعی

گفت وگو ،با نظاب سیاسی حاکم به طور مستقیم ارتیاط دارد که بررسی ای نثار موال دیگری را میطللید ،اما سعۀدی ،بعه عنعوا
ادییی که در عرصۀ نظم و نثر نثاری از خود به یادگار گذاشته است ،در هر دو شیوه ،دگرگعونیهعای اندیشعه را در فعرب حکایعت،
بهویژه در کتاب گلستا به مخاط

و جامۀه عرضه کرده است و مناظره سۀدی با مدعی ،بیانگر اوج ای نظاب فکری است ،کعه در

ن موادلۀ نفسگیر ،در نهایت هر دو طر

ت به وضاوت واضی میدهند .تا در هر طایفه ،درویع

شخصیتهای فکری را از زبا واضی بشنوند.

 .11موضوع مناظره

و غنعی تفعاوت اندیشعههعا و
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مناظرهها ،منظوب یا منثور ،از حیث موضوع جنیههای متنوعی دارند که برخی از ننها عیارتاند از:
 -مناظرههایی که جنیۀ علمی دارند؛ مثل «طیی

و منوم» در مقامات حمیدی.

 مناظرههایی که جنیه و زمینۀ فلسفی دارند؛ ازجمله « :هدهد و زاغ »در مثنوی مولوی یا «کوه و کاه» در دیوا پروی . -5مناظرههایی که جنیۀ عرفانی دارند؛ مانند «عاش و طاع » از سنایی در حدیقه و « پروانه وشم » ،در بوستا سۀدی.
 -0مناظرههایی که موضوع حکمی و اخقوی دارند؛ ازجمله« :نی و بلوط» از ملکالشۀرای بهار ،یا «چنار و کدو» از ناصر خسرو.
 -3مناظرههایی که موضوع دینی و مذهیی دارند؛ همچو «مغ و مسلما » از اسدی طوسی یا «سنی و ملحد» از مقامات حمیدی.
 -6مناظرههایی که موضوع انتقادی دارند؛ همچو «دزد و واضی»« ،مست و محتس » از پروی  ،و «توانگر با دروی » در گلستا سۀدی.

 .11شخصیتهای مناظره
در مناظره «گفتوگو» مۀموالا بی دو عنصر متضاد است ،بعه همعی لحعاخ شخصعیت هعا ،عنصعر اصعلی ن بعه شعمار معینینعد.
شخصیت ها باید جنیۀ نمونه و تیپیک داشته باشند تا موضوع و محتوای مناظره در ن بهخوبی نمود پیدا کند .معیتعوا ننهعا را بعه
اوساب زیر دستهبندی کرد:
گاه مناظره بی اشخاص اتفاق میافتد؛ مانند «نحوی و کشتییا » از مولوی. گاه مناظره بی حیوانات و پرندگا است؛ همچو «حربا و خفاش» از وحشی بافقی یا «مور و مار» از پروی . -5گاه مناظره بی اشیای بیجا است؛ مانند «دیگ و کاسه» از عطار یا «نخ و سوز » از پروی .
 -0گاه مناظره بی موضوعات و مفاهیم انتزاعی است؛ مانند «امید و نومیدی» از پروی یا «عقل و عش » از مولوی.
بنابرای  ،شاعرا و نویسندگا در اعصار مختلف در نوع مناظره شخصیتهای مختلف را برای تأثیرگذاری بیشعتر و بیعا
اهدا

انتقادی ،سیاسی ،اخقوی و ...به کار گرفتهاند.

 .12نتیجهگیری
مناظره در میا همه ملتهای جها مطرح بوده و جایگاه گستردهای در میا نثار ادبی به خود اختصاص داده است .ایرانیا نیعز از
گذشته های دور به ای نوع ادبی توجه ویژهای داشته در گذر تاریخ ،با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی هر دوره ،توجه بعه ایع
نوع نگارش متفاوت بوده است .گاهی شاعرا از ن برای مدح شاها و حاکما از ن بهعره جسعتهانعد و گعاهی بعرای هنرنمعایی
شاعرانه و زمانی هم برای بیا مسائل اخقوی یا فلسفی و زمانی هم برای انتقادهای اجتماعی از ن اسعتفاده کعردهانعد .در زیعر بعه
عمده نتای ای مقاله فهرستواراشاره میشود:
 .ادبای بزرگ ،به ای شیوس ادبی بیتوجه نیودهاند .هر کداب با شیوس خاص خود ،در ن طی،نزمایی کردهاند.
 .بزرگا ادب به مناظرههای زبا حالی توجه خاصی داشتهاند.
 .5نثار ارزشمند بسیاری در وال
 .0در وال
طر

مناظره ،چه به صورت نظم و چه به صورت نثر به یادگار مانده است.

«گفت وگو » منط کقب و میزا در ک مسائل باال میرود و مخاط
مناظرهکننده ورار میگیرد و به اهدا

 .3در ای نوع گفتار ،مطال

حاشیهای حذ

بهتر و دوی تعر در جریعا نقطعهنظعرات دو

ننها پی میبرد.
و مسائل اصلی ،روش تر و دوی تر عنوا میشود.

 .6به نظر میرسد ،نظامی گنووی ای نوع گفتار را در ور ششم به اوج رسانده باشد.
 .1پروی اعتصامی در اثر حاضر از ای ف برای بیا مقاصد اجتماعی بهخوبی بهره برده است.
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