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 چکیده:

گفتگو و مناظره از شگردهاي طرح بیان اندیشه در بین شاعران و نویسندگان زمینه و هدف:  
وهشت قطعه و انوري (سی شعر: بیستبشمار میرود. در این نوشتار به بررسی گفتگوهاي اشعار  

دو قصیده) پرداخته میشود. کمیت این گفتگوها دربرابر اشعار دیگر انوري بسیار کم است، اما  
 هاي قابل توجهی هستند. بااینحال مناظره
مطالعه: کتابخانه  روش  مقاله  این  در  اطالعات  گردآوري  دادهشیوة  تحلیل  و  تجزیه  و  ها اي 

ازلحاظ براساس شیوة تحلیل   انوري  این مقاله تمام گفتگوهاي  از نوع کیفی است. در  محتوا و 
است. در گزینشها، ، موضوع، هدف، محتوا، نوع، ساختار، لحن و طرفین گفتگو بررسی شده  قالب

شده پرداخته  گفتگو  داراي  ابیات  به  تنها  مورد  چند  داراي   در  ابیات  تعداد  بر  تحقیق  مدار  و 
ل شعر؛ اما در گفتگوهایی که در قالب قطعه هستند، معموالً گفتگو در  گفتگو است، نه ابیات ک

 است. کل شعر لحاظ شده 
انوري است؛ در آن دسته   ها:یافته انسان و گاه خود  از طرفین،  این گفتگوها، یکی  بیشتر  در 

گفتگوها که انوري یکی از طرفین است، معموالً خودش پیروز میدان مناظره میشود. در میان 
سی شعر، موضوع حدود شانزده گفتگو، اخالقی ـ اجتماعی و سایر موارد (چهارده مورد) یا    این

از روزگار، مفاخره، هزل و مطایبه و یا هجو  به قصد مدح سروده شده، یا گله و شکایت شاعر 
 است که ازلحاظ نوع ادبی غنایی محسوب میشود.  

وگیري:  نتیجه اعتناست  انوري درخور  اصیل  مناظرة  قرار   چند  او  از  اقبال شاعران پس  مورد 
 گرفته و ماندگار شده است. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  conversation and debate are among the 
main methods used by poets and authors to express what is in their mind. In 
this study, we aim to investigate conversations in Anvari’s poems (٣٠ poems: 
٢٨ stanzas and ٢ odes). The quantity of these conversations is relatively low 
compared to other poems of Anvari, but they still are remarkable. 
METHODOLOGY: in this study, data are collected in library and then, they are 
analyzed qualitatively based on content analysis method. All anvari’s 
conversations are considered in terms of type of poetry, subject, purpose, 
content, model, structure, tone and the speakers/parties. In selecting 
conversations, in some cases, we just considered the very verses containing 
conversation, and the research is mainly focused on number of such verses, 
not all verses in poetry; however, in stanzas, the conversations are often 
taken into account in the whole poem. 
FINDINGS:  in most of these conversations, one of the parties is human being 
and sometimes the other party is Anvari himself; in such cases, he usually 
wins the debate. Of these ٣٠ poems about ١٣ conversations have socio-moral 
subject and the rest (١٤ cases) are versified either to eulogize someone or 
express complaint about life, or that they have theme of boasting, humor and 
joke or satire which are classified in lyric literature. 
CONCLUSION: some original debates of Anvari are of great importance and 
have been accepted by other poets who lived after him and lasted forever. 
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 مقدمه 
است. گفتگو عبور «گفتگو» همواره بعنوان یکی از شگردهاي ادبی، در خدمت تأثیرگذاري متن بر مخاطب بوده  

یک خودبینی،  مرحلۀ  جزم جانبهاز  و  و  نگري  تساهل  تحمل،  و  مدارا  دیگري،  حضور  درك  نمایندة  و  اندیشی 
درنهایت نیل به آزادي و دموکراسی است. پایۀ گفتگو، مشارکت، همزبانی و فهم زبان یکدیگر است. گفتگو ممکن 

را دنبال کند.   اهداف متفاوتی  و  باشد  یا دیگري  با خود  بیان غیرمستقیم مفاهیم،  است درددل  اما گفتگوها در 
 صریح   گفتار  اند؛ آنجا کهتربیتی نیز بوده  حاوي فواید ارزش بالغی بسیاري دارند و بعلت مفهوم داشتن، همواره  

 است. همانطورکه   مناسبتر  ذهن  در  آن  ثبات  و  تعلیم  این شیوه در  آموزش،  امر  در  است، بخصوص  ناممکنی  کار
 پاسخ   و  پرسش  یا  است، مناظرهبوده    مناظره  اخالقی،  و  حکمی  حقایق  و  معارف  نشر  دینی،  تبلیغات  شیوة  بهترین
رود    آموزشی  فعالیتهاي   و  تدریس  روشهاي   کلیۀ  در  میتواند بکار  «فن»   محتواي  و  ساختار  بررسی( بمثابۀ 
این شگرد در میان نویسندگان و شاعران از دیرباز مطمح نظر  ).174اعتصامی، سیدالماسی: ص  پروین هاي مناظره

اي براي طرح مفهوم است. در این میان، انوري نیز از کسانی است که روش گفتگو و انواع آن را بعنوان شیوه  بوده
ه به اینکه اند. با توجبکار گرفته است. در این مقاله تمام انواع گفتگوهاي انوري مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته

انوري شاعري مشهور در نوآوري و پیشگامی در سبک مناظره است، ساختار و اشکال گوناگون مناظره در دیوان 
 اند؟ هایی نمود یافتهوي به چه اشکال و شیوه

ها براساس شیوة تحلیل محتوا و از نوع  اي و تجزیه و تحلیل دادهشیوة گردآوري اطالعات در این مقاله کتابخانه
، موضوع، هدف، محتوا، نوع، ساختار، لحن و طرفین ی است. در این مقاله تمام گفتگوهاي انوري ازلحاظ قالبکیف

ابیات داراي گفتگو پرداخته شدهگفتگو بررسی شده   ابیات   است. در گزینشها، در چند مورد تنها به  بنابراین  و 
ارتباطی به گفتگو نداشته بنابراین 187: ص1، ج77است (مانند قصیدة    ، لحاظ نشدهپیش یا پس از آن، که  )؛ 

منظور از حجم گفتگو، در این چند مورد، تعداد ابیات گفتگو است، نه ابیات شعر؛ اما در گفتگوهایی که در قالب 
 است. قطعه هستند، معموالً گفتگو در کل شعر لحاظ شده 

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

و مقاله درخصوص «گفتگو» و «مناظره» نگارش یافته، تاکنون اثري نامه  با وجود پژوهشهایی که بصورت پایان 
براي نخستین این مقاله  بنابراین در  انوري نوشته نشده است؛  بار است که دیوان  در زمینۀ گفتگوها و مناظرات 

 انوري، از نظر گفتگو، بررسی میشود. برخی پژوهشهاي مرتبط با موضوع این مقاله، بدین شرح است:
  .1389 رازي،  سیدالماسی، دانشگاه ،»اعتصامی  پروین هاي مناظره محتواي  و ساختار بررسی« نامۀ. پایان1
پایان2  آزاد   دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  ما»، شاهینی،  روزگار  تا  آغاز  از  فارسی  ادب  در   آن  سیر  و  نامۀ «مناظره. 

 .1379مرکزي،  تهران
 ).1390فارسی ایران (نظم)»، ذاکري و صمصامی ( هایی از سبک مناظره در ادبیات . «بارقه 3
 ).1390نسب (شریف فارسی»، کهن شعر در کالمی . «ارتباط4
 ). 1396. «هنر مناظره در غزل سعدي»، نظري ( 5
 

 بحث و بررسی 
  فکر را   گفتگو در جامعه، نمودي از آزادیهاي فکري و اجتماعی و وجود دموکراسی است و یکی از راههاي پرورش
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اند؛ اما چگونگی گفتگو و طرح آن خود نمایندة وجود یا عدم آزادي بیان و اندیشه در  گفته  مناظره»  و  «مباحثه
جامعه میتواند باشد. همچنانکه گاه گفتگوها صریح است و گاه پوشیده. ممکن است مناظرات از زبان حیوانات و 

رسمیتر مناظره  همچنین  شوند.  همراه  کنایی  طنزي  با  یا  و  که  استدالل   و  بحث  روش  یناشیا    قدیم  از   است 
 منازعه اشتباه   با  و نباید  است  معینی  قواعد  تابع  که  است  مرسوم   خاصی  ترتیب  و  نظم  با  هم  امروز  و  بوده  مرسوم

  از   ایمان،   و  اراده  نیروي   تقویت  و  ناطقه  قوة   و   فکر  پرورش  براي   که  است  مهمی  ابزارهاي   از  یکی  مناظره.  شود
 است.   نهاده   گام   میدان   این   در   بشکلی   قومی   هر   و   شده   برده   بکار   زمان   این   تا   ایام   قدیمترین 

ایران از گفتگو دیده میشود. در ادب  -در سراسر متون ادبی هر زبانی (چه نظم و چه نثر)، نمودهاي گوناگونی 
در   آن  از  نیز پس  و  است  پهلوي  زبان  به  آسوریک»  موجود، «منظومۀ درخت  مناظرة  قدیمترین  ادبیات زمین، 

به اسدي توسی نسبت داده را  ابداع فن مناظره  بهفارسی،  (گویا  بطور عام  فارسی،  ادب  را در  اعتبار   اند. گفتگو 
 وجواب بدانیم. هدف)، میتوانیم شامل چهار نوع مکالمه یا دیالوگ، دیالکتیک یا جدل، مناظره و سؤال 

 
 مکالمه یا دیالوگ

میماند؛ یعنی اشخاص عقاید و نظریات خود را بسوي هم پرتاب میکنند و منظور از  پنگ  مناظره به بازي پینگ
آن برنده شدن یا کسب امتیاز است، اما در مکالمه طرفین بدنبال برنده شدن نیستند. هرکس برنده شود، به این 

ست ()، دربارة اند، زیرا هدف از آن پیش بردن بحث و گاهی فقط ایجاد همدلی امعنی است که همه برنده شده
ص   بوهم:  حل 32دیالوگ،  به  درنتیجه  و  میرود  پیش  منطق  و  عقالنیت  براساس  کالم  مکالمه،  در  بنابراین  )؛ 

 انجامد. مسئله می
 

 مناظره
از «مناظره» آمده تفاوتی،  اندك  با  گاه  تعاریف مشابه،  ادبی موجود  فرهنگهاي  و  تمام کتابهاي بالغی  است.   در 

 رودرروي   است: مناظره، گفتگوي ی تعریفی جامع و مانع از مناظره در لغت بدست داده  بنظر میرسد راغب اصفهان
است، امّا مناظره در اصطالح ادبی و تعریف شعري، به یک نوع ادبی اطالق میشود   خطابه  و  سخن  با  نظري   نبرد  و

  بر  و  میگیرند  قرار  هم  مقابل   در  کس  دو  یا   چیز  دو   آن  در  که  است  نثري   یا  است: شعرو در تعریف آن چنین آمده  
 گرفته  معلومازپیش  و  دلخواه  نتیجۀ  و  آید  غالب  دیگري   بر   یکی  سرانجام  تا  میکنند  گفتگو  و  بحث  موضوعی  سر

دو  و  مقابله  از  نویسنده  یا  شاعر  هدف  معموالً.  شود  اينتیجه   یا  فلسفی  اي نظریه  اثبات  مخالف،  عنصر  مباحثۀ 
  در  که)  لذت  و   روح  مثل( انتزاعی    مفاهیم  و  جانوران   و  اشیا  زمرة  از  یا  انسانند  یا  کنندگانمباحثه.  است  اخالقی

 دانشنامۀ ادب فارسی، ( میشوند    فکري   طرز   یا  عقیده  مظهر  هرکدام  گاه  و  قرار میگیرند  انسانی  شخصیتهاي   قالب
اشعاري 1ج مناظره  مناظره).  ذیل    با   تا  میدهد  قرار  هم  دربرابر  را  کس  دو  یا  چیز  دو  آنها  در   شاعر  که  است  ، 

و یا از جهاتی    ) 163انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، رستگار فسائی: ص ( نمایند    گفتگو  موضوعی  سر  بر  یکدیگر
اي را که میخواهد میگیرد  خود را بر حریف رجحان نهند، آنگاه در پایان شعر یکی را بر دیگري غالب میگرداند و نتیجه 

 ). 242فارسی، مؤتمن: ص    ادب   و   (شعر 
 و   برتري   سر  بر  چیز  دو  یا  کس  دو  میان  آن  در  زیرا  میداند؛  حماسه   مفاخره،  مانند  را  مناظره  ساختشمیسا ژرف

  و  مینهد  ترجیح  دیگري   بر  را  خود  استداللی  با   هریک   و  درمیگیرد  لفظی  اختالف  و  نزاع  دیگري،  بر  خود  ضیلتف
). در مناظره هر طرف سعی میکند با دلیل و  230شمیسا: ص  ادبی،  میشود (انواع  مجاب  یا  مغلوب  یکی  سرانجام
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اعالم نظر شخصی است با تأکید بر نادرستی نظر ). مناظره 73برهان نظر خود را بر دیگري اثبات کند (همان: ص 
 ).9زاده: ص طرف مقابل و هدف اصلی در مناظره منکوب کردن حریف و غلبه بر اوست (مکالمۀ شب و روز، ایران

ها معموًال دو یا چند شخصیت خیالی، خواه حیوان و  گفتن شخصیتها به زبان حال است، در این مناظره هاي ادبی سخن مناظره 
با یکدیگر مجادله و  نبات  (زبان ، خواه اشیاي بیجان یا مفاهیم محض،  میکنند    پارسی،   ادبیات   و   عرفان   در   حال   منازعه 

پیروزي نصیب طرفی  32-29پورجوادي: صص  این  و  برسد  پیروزي  به  از طرفین  باید یکی  ). در هر مناظره سرانجام 
 ). 77نسب: ص ریف فارسی، ش   کهن   شعر   در   کالمی   میشود که شاعر حامی اوست (ارتباط 

به این اعتبار، نوعی از گفتگو «مناظره» است که در آن هدف برتري یکی از طرفین در مجادلۀ کالمی بر دیگري  
است. این مجادلۀ کالمی گاه ممکن است منطقی باشد و گاه غیرمنطقی، ممکن است برخی از مناظرات ادبی که 

معمو نباشد؛  منطقی  مبانی  داراي  دارد،  متفاوتی  شیوههدف  در  اینگونه الً  تعلیلی  حسن  یا  طنزآمیز  هاي 
آنچه گفت و مناظرات  است،   نظر  مطمح  پژوهش  این  در  وشنودها بچشم میخورد.   با   بنابراین  است؛  ادبی  گفتگو 

 نداریم.  سروکاري منطقی مناظرات و آن عام مفهوم در مناظره
تاریخچه  ادبیات  در  نخستین  مناظره  که  دارد  درازدامن  درخت اي  «منظومۀ  به  فارسی،  ادبیات  در  آن  نمونۀ 

-مناظره  است. سابقۀآسوریک» بازمیگردد. در ادبیات سایر ملل نیز آثاري بسیار کهن در این زمینه یافته شده  
 ادبیات   و  عرفان  در  حال   زبان( میرسد    النهرین بین  در  سومري   و  اکادي   و  بابلی  تمدنهاي   به  جهان  در  نویسی
پایه ) 32  پورجوادي: ص  پارسی، فارسی،  ادبیات  به . در  و  را اسدي طوسی  را  اوجگذار مناظره  این شگرد  رسانندة 

 مناظرة   با  را  آنها  تشبیب،  و  تغزل   با  قصیده  آغاز کردن  طوسی بجاي   پروین اعتصامی، شاعر معاصر میدانند. اسدي 
 مدح   به  آن  از  پس  و  کرده  شروع  مسلمان  و  مغ  کمان،  و  نیزه  آسمان،  و  زمین  روز،  و  شب  ازقبیل  عناصري   و  اشیا

 نیز )  ق 518متوفی(معزي    امیر  ازجمله  دیگري   شاعران  اسدي،  برعالوه.  است  پرداخته  خود  موردنظر   اشخاص
-295شاعري، میرصادقی: صص    هنر  نامۀاند (واژهبرده  بکار  خود  مدحی  هاي قصیده  از  بعضی  در  را  شیوه  همین
اند و ازآنجاکه مناظره با شیوة تمثیل آزماییهایی کرده). اما شاعران، هرکدام بنوبۀ خویش در این زمینه طبع297

است، شاعران بسیاري، آثارشان مملو از مناظره است؛ عنصري، ناصرخسرو، ابن یمین،  و قالب قطعه پیوند خورده  
موالنا   عطار،  سنایی،  مقصود نظامی،  وي،  مناظرات  که  شاعران  این  از  یکی  دارند.  اعتنا  درخور  مناظراتی   ... و 

 بررسی این مقاله است، «انوري»، شاعر قرن ششم هجري، است.  
 

 گوناگون   منظرهاي  از هاگفتگو  بنديطبقه
و کاربرد داشته  تقسیم رواج  تاکنون دربارة مناظره  را در  بندیهایی که  از  است، دیدگاههاي متفاوتی  و  برمیگیرد 
 اند:هاي زیر واکاویدهها را از دیدگاههاي مختلفی قابل بررسی است؛ بر این اساس تنوع مناظرهنظرگاه

 قول)، چهارپاره و ...  قصیده، غزل، مثنوي، قطعه، رباعی (نقل: قالب و شکل  دیدگاه . از1
 ات یا اشیا) و یا مفاهیم انتزاعی.بیجان (نب انسان یا حیوان)،( جاندار  مناظره: طرفین طرفین  . از نظر2
 تعلیمی، نمایشی.  و ادبی: حماسی، غنایی، حکمی دیدگاه انواع . از3
   مفاخره و ...  تمثیلی، استداللی،: روش و ساختار به توجه  . با4

 سومی  شخص  مناظره،  جز طرفین  آن،  دهندة تشکیل  عناصر  که  هایی مواجهیمدر ساختار استداللی، یا با مناظره
مانند  داور  بعنوان یا    وارد  وفا  و  صلح  بقصد  زمان  آن  در  که  اسدي   از  زمین  و  آسمان  مناظرة  است،  و  میشود 
 از  یکی  نخست (وضع)،  بخش  در.  نتیجه  یا  داوري   و  نقیض  وضع،:  اندشده  تشکیل  بخش  سه  از   که  هاییمناظره
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  به   مقابل   طرف   دوم (نقیض)،   قسمت   در .  میکند   مالمت   یا   شکایت   یا  و  میالفد  و  میگوید  سخن  خود  از  مناظره  طرفین
  شاعر  خود  استنتاج   سوم (داوري یا نتیجه)،   قسمت . میپردازد   خود   از   دفاع  یا  و   حل  راه   بیان   معنی،   آن  رد   و  جواب   طرح 
میشوند    کشیده   درازا   به   احیانًا   که   است   حکمی   هاي اندیشه   و   اجتماعی   و   اخالقی   نکات   شامل   مقام،   تناسب   به   که   است 

 ). 424-413اعتصامی است) (چشمۀ روشن، یوسفی: صص   پروین   هاي مناظره   (این شیوه، شیوة 
 خودبینی، گفتگوي عاشقانه و ... .  نکوهش پشیمانی،  اظهار: موضوع . از دیدگاه5
 آمیزي و ... .گالیه تمسخر، توبیخ، طنز، تحقیر، : لحن گرفتن درنظر با .6
 رازگشایی و ... .   نکوهش،   کردن،   رد   و   محکوم   تمسخر،   و   تحقیر   کردن،   مجاب   رسانی، اطالع :  هدف   به   توجه   . با 7
 پیشنهاد و ... .  رد حقیقت، درك طرف، یک یا مجاب شدن نتیجه: مغلوب گرفتن . با درنظر 8
 رفتاري  پاسخ  و  کالمی  مکالمه بصورت پرسش  است  ممکن  نیز  گاهی  گفتا»،  و  «گفتم  حذف  یا  ذکر  دیدگاه  . از9

 باشد.
 پاسخ   و  کوتاه  پرسش  /ایجاز  /مستدل (اطناب  و  مشروح  بسیار  گاه  بیت و  یک  یا  مصراع  یک:  حجم  دیدگاه  . از 10

 ). 14و13اعتصامی، سید الماسی: صص  پروین هاي مناظره محتواي  و ساختار بلند) (بررسی
تقسیم از  دیگر  یکی  آرایهالبته  کاربرد  نظر  از  رایج،  قرار بندیهاي  توجه  مورد  مقاله  این  در  که  است  ادبی  هاي 

 است. نگرفته 
 

 سؤال و جواب 
یا پیغام و جواب بگویند (فنون بالغت و  یا غزلی را بصورت پرسش و پاسخ  سؤال و جواب آن است که قصیده 

همایی: ص   ادبی،  ادبی ).  310صناعات  جنبۀ  جوابها  که  مییابد  هنري  جنبۀ  وقتی  فقط  پاسخها  و  پرسش  این 
-156شناسی، وحیدیان کامیار: صص  باشد؛ یعنی بدیع و غیرمنتظره و رندانه باشد (بدیع از دیدگاه زیباییداشته  

میتواند    ظرهمنا.  نیست  مناظره  جوابی  و  سؤال   هر  اما  باشد،  جواب  و  سؤال   با  همراه  میتواند  اي مناظره  ). هر157
 و   سؤال   اند در صنعتبیشتر کتب بالغی اخیر گفته  در  اگرچه  باشد،  انتزاعی  مفاهیم  و  اشیا  حیوانها،  انسانها،  میان

لزوماً طرفین  آورده  انسان   دو  جواب،  مثالهایی  جواب  و  سؤال  براي  نیز  بدیع  کتب  برخی  در  اما  که هستند،  اند 
 طرفین انسان نیستند:

 )  64الربیع: ص ام آشنا (قطوفحلقه همیزد به در/ گفتم هان کیست گفت قاصدي دوش نسیم سحر  
اسفندیارپور:   سخن،  (عروسان  فتا  اي  آي  چمن  در  السالم  علیک  گفت   / علیک  سالم  گفت  یاسمن  با  سنبله 

 )  279ص
  اما   ت؛اس  درآمده  بنظم  جواب  بصورت  زوج  مصراعهاي   و  سؤال   بصورت  فرد  مصراعهاي  جواب معموالً،  و  در سؤال 

  قصیده (در تغزل  و  رباعی  غزل،  قالبهاي   در  بیشتر  پاسخ  و   پرسش.  باشد  طوالنیتر  پاسخ  است  ممکن  مناظره  در
بکار آید.   قالبی  هر  در  مناظره  اما  میرفت،  قصاید)   ولی   است،   غنایی  پاسخ  و  پرسش  مضامین ممکن است پدید 

  آرایۀ  یک  پاسخ  و  پرسش است.   بکار رفته  غنایی  و   اخالقی  اجتماعی،  سیاسی،  از  اعم  مضامین،  تمام  در  مناظره
خاص   مجاب  پرسنده  پاسخ  و  پرسش  در.  است  ادبی  نوع  یک  مناظره   اما  درونی، نتیجۀ  دربرگیرندة  و  نمیشود 

 این پرسش و پاسخها   جواب،   و  سؤال   دارد. در صنعت  و مانند آن  اخالقی  گیري نتیجه  مناظره  اما  منطقی نیست،
 جنبۀ   بلکه  نیست،  قطعی  نتایج  سلسله  یک  گرفتن  آنها  تنظیم  از  شاعر  قصد  واقعاً  و  نیست  رسمی  و  جدي   چندان
بشمار می  طیبت  و  تفنن  و  پردازي صنعت و محسنات شعري  ردیف صنایع  در  و  فارسی،    ادب  و  شعر( آید  دارد 
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 مناظره   صنعت  را  آن  باشد،  دیگري   نظر  و  راي   مخالف  طرفین  از  یکی  نظر  هرگاه  صنعت  این  ). در242مؤتمن: ص
 . ) 653 فرهنگ بالغی و ادبی رادفر: ص( دانند 

در سنت شعر پارسی، عموماً سؤال و جواب میان عاشق و معشوق روي میدهد و روال آنها بر پایۀ نیاز عاشق و ناز  
نمیشود و  برآورده یا پرسش او پاسخ داده  است. در سؤال و جواب عموماً خواستۀ پرسشگر  معشوق بنا نهاده شده  

 ). 76و 75نسب: صص  فارسی، شریف   کهن   شعر   در   کالمی   انجامد (ارتباط نتیجۀ منطقی نمی   بحث به 
 
 دیالکتیک یا جدل  

اي کامالً عقالنی و منطقی شکل میگیرد و در ادبیات نمود چندانی ندارد و بیشتر در منطق دیالکتیک در زمینه
  با  که  است  علمی  جدل   علم  منطق،  در  است.  داوري   و  ستیزه  نزاع،  خصومت،  به معناي   لغت  در  کاربرد دارد. جدل 

 را  فردي   عقیدة  بطالن  که   است  این  مقصود  معموالً  جدل   در.  میشوند  شناخته  مناظره  کیفیات  و   شرایط  اصول   آن
 قرآن   در.  است  سقراطی  مکالمات  جدل   بارز  هاي نمونه  از  یکی.  سازیم  معلوم  او  خود  معتقدات  به  استناد  با

-76انعام:  ( میشود    نقض  توحید  مخالفان  عقیدة  آنها  در  که   است  جدل   نوع  از  هم  ابراهیم  حضرت  احتجاجهاي 
 .) 10 ما، شاهینی: ص  روزگار تا آغاز از فارسی ادب در آن سیر و مناظره( ؛ ) 78

عنوان این مقاله از آن جهت مناظره در شعر انوري نام نگرفت، که تمام گفتگوهاي انوري از نوع مناظره نیستند و  
 ه با گفتگو و مکالمه است؛ بنابراین جدل و سؤال و جواب در دیوان انوري دیده نمیشود. غلب

 
 تجزیه و تحلیل گفتگو در شعر انوري 

در دو جلد دیوان انوري، ده گفتگو وجود دارد که میتوان عنوان مناظره بر آن نهاد؛ باوجوداین انوري در این موارد  
آن   عهدة  از  بخوبی  و  است  سبک  مناظره  برآمدهصاحب  این  از  برخی  شاعران است؛  تقلید  مورد  بعدها  که  ها 

)؛ بنابراین اگرچه تعداد 528،  40سرا چون پروین اعتصامی قرار گرفته، اکنون بسیار معروف است (قطعۀ  مناظره
 اعتناست. ها و گفتگوهاي انوري اندك است، بلحاظ کیفی و توانایی شاعر در کاربرد این نوع، درخور و قابلمناظره

داده بدست  اگرچه موارد  نمیشود؛  دیده  مناظره  غزلیات  میان  در  است؛  انوري  قصاید  و  قطعات  میان  از  شده، 
کمابیش در برخی غزلیات یک یا دو بیت که ناظر بر مکالمه و گفتگو یا سؤال و جواب باشد، مالحظه میشود، اما 

در تک تنها  و چون  دارد  میگیرد،رنگ کمتري  اشعار   بیتهایی شکل  اجتناب شد.  مقاله  این  در  آن  گنجاندن  از 
 حاوي گفتگو یا مناظرة موردبررسی در این مقاله که شامل دو قصیده و مابقی قطعه است، عبارتند از: 

، 47؛  528، ص40؛518، ص16هاي: ؛ قطعات به شماره2؛ و ج54: ص22؛ قصیدة 188: ص77؛ قصیدة 1دیوان، ج
، 94؛  561، ص93؛ ص550، ص80؛  548، ص76؛  542و541، ص64؛  538، ص60؛  534، ص55؛  532و531ص
، 219؛  579، ص133؛  579و578، ص132؛  572و571، ص115؛  565، ص103؛  565، ص102؛  562و    561ص
؛ 701، ص384؛  694، ص 367؛  672و671، ص323؛  669، ص 319؛  646، ص261؛  646و645، ص 259؛  622ص

 . 1046، ص494؛ 760، ص490؛ 759، ص 487؛ 751، ص476؛ 737، ص450؛ 734، ص448
به مراتب کمرنگتر هستند و از این نظر چندان درخور    گفتگوهاي محدود دیگري که   قصاید دیگر و غزلیات،   میان   نیز در 

 میشود که در این مقاله از بررسی آنها چشمپوشی شد.  نظر نمیرسد، دیده  اعتنا به 
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 قالبها 
گفتگوي قابل اعتنا و بررسی در دیوان   30از مجموع حدود    مناظرات انوري در قالب قطعه است،-بیشتر گفتگو

 مورد قطعه و دو مورد قصیده دیده میشود. 28انوري، 
 

 مناظره -جدول شمارة یک: تفکیک قالبهاي گفتگو 

 نوع  کل مناظرات  قطعات  قصاید

 تعداد 30 28 2

 درصد 100 درصد 3/93 درصد 7/6

 
انسان، انسان با حیوان، حیوان با حیوان، مفاهیم انتزاعی با هم،  شخصیتها (طرفین مناظره): انسان با  

 ء انسان با شی
مورد مناظرة انسان با انسان، چهار مورد مناظرة مفاهیم انتزاعی با هم، چهار مورد    17مناظره،  -گفتگو  30در این  

مورد مناظرة گیاه با گیاه و یک    مناظرة انسان با اشیا یا مفاهیم انتزاعی، چهار مورد مناظرة انسان با حیوان، چهار
 مورد مناظرة حیوان با حیوان دیده میشود. این موارد به تفکیک عبارتند از: 

.  4صالح؛  . انوري با خواجه 3. انوري و صفی موفق سبعی؛  2. گفتگوي انوري با نجم قوّال؛  1انسان با انسان شامل:  
.  9الدین موفق؛  . انوري با صفی8. انوري با پیمبر؛  7دیگران؛    . انوري با6. انوري با مرد کنّاس؛  5انوري با عاشقک؛  

. منعم و پیر 13. پیرزن الل با شاگرد حصیري؛  12. پسر و پدر؛  11.انوري و دوستی؛  10انوري با معروف بلخی؛  
 . انوري و دوستی. 17. زیرك و ابله؛ 16مرد؛ . خواجه و خوش 15. رگزن و شاه؛ 14دهقان؛ 

 گوسفند.  . انوري با 2. انوري با اسب پیر، 1مل: انسان با حیوان شا 
 حیوان با حیوان شامل: روباه با روباه.  

  . گل سرخ و سرو سهی. 2. چنار و کدوبن،  1گیاه با گیاه:  
 . دل و جهان. 4. دیده و تارك و ...،  3. راي شاه با تقدیر،  2. آز و نیاز و مکرمت و قدر،  1مفاهیم انتزاعی با هم:  

 . انوري و آسمان. 4. حسود و کرم،  3. انوري با چرخ،  2. انوري با فلک،  1ا یا مفاهیم انتزاعی:  انسان با اشی 
 

 مناظره -جدول شمارة دو: تفکیک طرفین گفتگو
انسان با  

 حیوان 
انسان با  

 شیء 
حیوان با  

 حیوان 
گیاه با  

 گیاه 
مفاهیم  

 انتزاعی با هم 
انسان با  

 انسان 
طرفین  
 مناظره

 تعداد 17 4 2 1 4 2

 درصد درصد 6/56 درصد3/13 درصد 6/6 درصد3/3 درصد3/13 درصد 6/6
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 محتوا 
اي دوستانه است و گاه مفهومی حکمی و مناظرات انوري، طنزي اجتماعی را دربردارد و یا مطایبه-بیشتر گفتگو

 وشنودهایی است که لحن طنزآلود در آن دیده مناظرات انوري، گفت-نقدي اجتماعی را دربردارد؛ بیشتر گفتگو
نمیشود. اکثر گفتگوها در زمینۀ مطایبه و ده  میشود. در دیوان انوري مناظرات حماسی و مفاخراتی، و عرفانی دی

هجو و هزل، و یا نقد اخالقی و اجتماعی مردم زمانۀ خویش است. البته لحن مفاخره در برخی از مناظرات وي 
اجتماعی رفتار  یک  بیشتر  مقوله  این  میرسد  بنظر  اما  است؛  سازگار  وي  با خودستایی  که  مینماید  اخالقی  -رخ 

با نام اخالقی از آن یاد میشود، موضوعاتی غنایی است. از طرفی تمام مو ضوعات و محتواي مناظرات انوري که 
هرچند گاه مناظره در قالب غنایی دانست؛  -هستند؛ بنابراین میتوان بطور کلی محتواي مناظرات انوري را اخالقی

تعلیمی شمرده و  انواع حکمی  از  را  با چاشنی طنز  تمثیل  و  (بارقهحکایت  ااند  ادبیات هایی  در  مناظره  ز سبک 
 ).95فارسی ایران، ذاکري و صمصامی: ص 

شعر دیگر غنایی یعنی شامل مدح،  17اجتماعی و -شعر اخالقی 13آمده از دیوان انوري، از کل گفتگوهاي بدست
 جوابگویی، هجو، گله و شکایت، هزل و مطایبه و مفاخره و ... است.  

 
 روش یا ساختار

در دیوان انوري ساختار   هاي انوري مورد بررسی قرار میگیرد.مناظره-ختمان گفتگودر این بخش به تفکیک، سا
 کلی گفتگوها، به چند دسته تقسیم میشوند: 

مندند و میان دو طرف مجادله کالمی ردّ و بدل میشود. گفتگوهایی هستند که از ساختار مناظره بهرهمناظرات:  
میشود؛ این مناظرات عبارتند از: چنار و کدوبن،    گاه رنگ این مجادله کمتر است و پرسشی به تقابل پاسخ داده

صالح، منعم و پیر دهقان، وري و خواجهپرست و شاه، انگل و سرو، انوري و اسب پیر، زیرك و ابله، رگزن مسیح
 انوري و نجم قوال، حسود و کرم، دوستی و انوري. 

 
 گفتگوها 

 شدة دیوان انوري به سه دسته قابل تقسیم هستند: این نوع گفتگوها در اشعار بررسی
فته الف) گفتگوهایی که مکالمات عادي هستند؛ در این گفتگوها میان دو تن پرسشی مطرح شده و پاسخی گر

 میشود: 
دو روبه، انوري و کنّاس، انوري و گوسفند، انوري و عاشقک، پدر و پسر، انوري و معروف بلخی، انوري و پیمبر، 

مرد، انوري و دوستی، انوري و انوري و صفی موفق، انوري و چرخ، پیرزن الل و شاگرد حصیري، خواجه و خوش 
 دیگران، انوري و جهان، انوري و آسمان.

ی که در آن پرسشی میان دو طرف مطرح میشود و شخص سومی پاسخ میدهد که در کل مبنایی  ب) گفتگوهای
نیاز و مکرمت،   از آن مدح ممدوح است؛ مثالً در قطعۀ آز و  نیاز منطقی ندارد و هدف  آز طرح پرسش میکند، 

دارد که مداخله بر طرفین، داوري حضور  پاسخ میدهد، مکرمت داوري میکند. این گفتگو سه شخص دارد و عالوه
 کرده و پاسخ میدهد؛ بنابراین ازلحاظ ساختار با موارد دیگر متفاوت است. 

مناظره است؛  ج) گفتگوي جمعی (همولوگ) که مبناي منطقی ندارد و معموالً هدف از آن مدح ممدوح و شبه
اهمیت حائز  نکتۀ  میکنند.  نقض  را  دیگري  این گفتگو حرف  در  افراد حاضر  از  تعدد   زیرا هرکدام  مورد  این  در 
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بارگاه و  انوري و خاك  شخصیتها در گفتگوست؛ براي نمونه گفتگوي جمعی رأي و تقدیر و قدر و چرخ نهم و 
 دیده و تارك و عقل و انوري و عالم و خرد و عشق است.

پاسخ،   آخرین  معموالً  و  میشود  داده  پاسخی  و  مطرح  پرسشی  که  است  نحوي  به  گفتگوها  این  بیشتر  ساختار 
 یجۀ گفتگو یا مناظره است؛ این الگو تقریباً در تمام گفتگوها رعایت میشود. نت
 

 جدول شمارة سه: انواع گفتگوها 

 مناظرات انواع گفتگوها 
گفتگوهاي  

 دونفره 
دو نفر +  

 شخص سوم 
گفتگوهاي  

 جمعی 
 تعداد کل 

 30 2 1 17 10 تعداد
 درصد 100 درصد  6/6 درصد 3/3 درصد  6/56 درصد 3/33 درصد

 
 موضوع، لحن، هدف و نتیجه 

گفتگوي انوري با مردك کنّاس (دربارة شغل و کار و مواجبشان)، موضوع اجتماعی و حکمی، نقد پایگاه شاعران 
هاي شعر انوري است. در این قطعه انوري کار کنّاس را از پیشۀ در محیط اجتماعی، یکی از مهمترین درونمایه 

ا بهتر میداند؛ زیرا  انوري که کارفرمایش حاکمان و پادشاهانند،  خود، یعنی شاعري  اما  تقاضا رسته است،  بند  ز 
 کند. مجبور است به خفت و خواري تن دهد و از حرفۀ خود، احساس غبن 

گفتگوي پیرزن الل با شاگرد حصیري: در این قطعه طنز اجتماعی دیده میشود؛ زیرا الل بودن پیرزن باعث شده  
پردازي و تصویرگري مینمایاند. موضوع . این گفتگو هنر انوري را در شخصیتشاگرد حصیري او را تمسخر کند

مناظره شده این  اداي سخن، دستمایۀ ساخت  در  پیرزن  لکنت  که  است  تابستان  در  لحن طنز   خرید حصیر  و 
 است. 

. پسري از  در قطعۀ دیگر، چنانکه از نام آن پیداست، «در مذمت اهل سوق بازار» و نیرنگ و زرق در کارشان است
بازاریان است که در آن  بر پیشۀ  نیز نقدي اجتماعی  این گفتگو  پدر خویش پرسشی میکند و پاسخی میگیرد. 
صداقت و راستگویی کمتر جایی دارد و پدر، پسر را از تفحص در این زمینه بازمیدارد و کار بازار را مزرعۀ تخم 

 فساد میداند؛ لحن در این قطعه جدي است. 
وشنود دارند. این تمثیل نیز  ه با نام «شکایت از اهل زمان» نامگذاري شده نیز، دو روباه با هم گفت اي کدر قطعه 

جان  ترس  از  روباه  قطعه  این  در  است.  حاکم  طبقۀ  و  انوري  زمانۀ  آدمیان  اجتماعی  نقد  دارد،  طنز  بنمایۀ  که 
بگیرد و روباه میترسد که   را  قرار است خرها  این خویش میدود، زیراکه سلطان  نیز گرفته شود و استداللش  او 

 است که آدمیان قوة تمیز ندارند و خر را از روباه نمیشناسند. این مضمون دستمایۀ پرسش و پاسخ دو روباه است.
ترین مناظره به و شبیه  هایش بودهقطعۀ چنار و کدوبن، که بیشک الگوي پروین اعتصامی در سرودن مناظره    

ت، گفتگوي دو گیاه (چنار و کدوبن) با هم است و درواقع اصیلترین مناظرة انوري و قطعات پروین اعتصامی اس
. این تمثیل با لحنی جدي موضوعی حکمی را  اي است که در دیوان با نام مناظره ضبط شده استتنها مناظره

ن میدهد که به رشد اند، پایداري و مردي را نشا مطرح میکند و با تقابل درخت چنار و کدو که در کنار هم رُسته
 چندروزه نیست، بلکه به استقامت دربرابر حوادث است. 



 11/  بررسی سبک گفتگو در شعر انوري

 

قصیدة       گفت  77در  شاهد  است،  قتلغشاه  مدح  در  که  هم انوري  با  سروسهی)  و  سرخ  (گل  گیاه  دو  وشنود 
اي شکل گرفته که هدف از آن تنها رسیدن به بیت تخلص و مدح ممدوح هستیم. در تشبیب این قصیده مناظره

باغ آمده  است بار ارزشی چندانی ندارد، سرو سهی به گل سرخ میگوید: تو چند روز است که به  نیامده و  اي و 
ام و گل پاسخ میدهد که من در کل سال در  اي و من سالهاست که در باغ ساکنم و جایی نرفته راهی بازار شده

هم در پس پرده بمانم و یک جا بنشینم؟ آیم، انتظار داري آن یک هفته را  یک ماه آن هم یک هفته به دنیا می
 ام و همین مضمون، باعث ایجاد این مناظره است.من براي دیدن شاه است که به شهر رفته

و فلک  از دهر  بیت شکایتی  با فلک دیده میشود. شاعر در چند  در قطعۀ دیگري گفتگوي کوتاهی میان شاعر 
اي، فضل و پایگاه تو از گنج قارون و مملکت ع دنیوي بیبهرهمیکند، اما فلک چنین پاسخ میدهد که اگر تو از متا

 خاقان بیش است. 
در قصیدة دیگري در مدح پیروزشاه، شاهد گفتگوي دو مفهوم انتزاعی با هم هستیم: راي شاه با تقدیر و قدر او با  

ودها در خدمت وشنفلک نهم، همچنین گفتگوي انوري با خاك راه ممدوح نقل میشود و همۀ این تصاویر و گفت
مدح ممدوح و نمایاندن پایگاه بلند و ارج پیروزشاه است. این گفتگوها در تشبیب قصیده، ابزاري براي رسیدن به 
تخلص و باال بردن ممدوح است. لحن جدي است و مفهوم و هدف خاصی را دنبال نمیکند، جزاینکه همه چیز در 

 دنیا، مملوك و خدمتکار ممدوح است.   
صالح نامی میپردازد. در گفتگوي شاعر با اه دیگري شاعر با زبانی گزنده و طنزآلود به هجو خواجهدر قطعۀ کوت

این خواجه، شاعر بطعنه به خواجه میگوید که آن دو خلقانت (خرقه و لباس زهد و پارساییت) از آنِ تو نیست و 
آورد تبانی سر از گریبانت بیرون نمی یا صالح و درست نیست و در استدالل میگوید که اگر چنین بود، هر روز قل

تزویر و ریا در    و درواقع غیرمستقیم وي را دشنام داده نقد  است. لحن طنز و هدف اصالح اجتماعی و موضوع 
 رفتار آدمی ظاهرالصالح است.

صلۀ   اند و شاعر این در قطعۀ دیگري شاهد مناظرة شاعر با اسب پیري هستیم. این اسب را گویا به شاعر صله داده
نامقبول و ناخوشایند و ممسکانه را نقد و نکوهش میکند و غیرمستقیم به رخ ممدوح میکشد. انوري به طنز و  
کنایه نام اسب را اعمار اسبان و شیخ ابوعامر میگذارد و او را یادگار کشتی نوح پیغمبر میداند، از او قصۀ نیاکان و  

میش در خشم  اسب  میپرسد،  را  پیشینیان  و  جانوري پیامبران  نخستین  تو  و  پیري  خودت  تو  که  میگوید  و  ود 
 هستی که ایزد آفریده است.

با لحنی جدي و در  گفتگوي کوتاه دیگري در دو بیت در قطعه  اي میان شخص منعم و پیر دهقانی نقل شده، 
پاره که  دهقان  پیر  بر  منعم  قناعت.  و  شکرگزاري  دهقاموضوع  اما  میکند،  ترحم  ابراز  میخورد،  نان  پاسخ اي  ن 

 میدهد که لذتهاي ما را پادشاهان ندارند.
قطعۀ دیگر حاوي گفتگوي انوري با عاشقکی است که قصۀ شعر گفتنش را جویا میشود؛ انوري پاسخ میدهد که 

ام، زیرا وقتی این سه را میگفتم که گرفتار شهوت و حرص و غضب از مدح و غزل و هجا هر سه دست بیفشانده
ام. در پایان نیز ي ناپسند را رها کردم، الجرم لب از سرایش غزل و مدح و هجا فروبستهبودم و چون این سه خو

زدن کار مردان نیست و اکنون که الف زدي، مردانه بر سر آن باش. لحن انوري با خویش سخن میگوید که الف  
 ست.پیشگی شاعر و پاسخ به پرسنده اجدي است و موضوع و هدف آن بیان عزلت گزیدن و قناعت

قطعۀ دیگر در وصف بزرگی و کرم خواجه ترمذ است. در این قطعه انوري با معروفی از بلخ گفتگو میکند و این  
اند، کدامیک بهتر است و انوري خواجه ترمذ معروف بلخی از انوري میپرسد که از این سه تنی که به نیکی شهره
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و پاسخ است و چون اکثر پرسش و پاسخهاي دیگر، به  را بهتر از دیگران میداند و میخواند. این گفتگو هم پرسش  
 نفع انوري تمام میشود، لحن جدي و هدف این قطعۀ کوتاه نیز مدح خواجه ترمذ است.

قطعۀ کوتاه دیگر گفتگوي انوري با دیگرانی مجهول و عامۀ مردم است حاوي پرسش از انوري و پاسخ وي به     
ا تو  انوري میپرسند که حاصل  از  بیتکی چند، چنین و دیگران.  و  بیحاصلت چیست؟ میگوید: خطکی  ز زندگی 

تاحدودي   همانطورکه گفته و به نوعی مدح خویشتن و بیان منزلت خویش. لحنچنان البته و حسب حالی است،  
 طنزآمیز است. 

و   در قطعۀ دیگري که گفتگویی است میان انوري و دوستی، این دوست از انوري میپرسد که چرا نزد وي نمیرود
انوري پاسخ میدهد که از بی ستوري و او میگوید که چرا از من درخواست نمیکنی که بارگیري بدهمت و انوري 

شکن و مسکت میدهد. موضوع این قطعه قناعت پاسخ میدهد که من از ناکسان چیزي نمیخواهم و پاسخی دندان
و درنهایت انوري است که حرف آخر را  و خویشتنداري است و انوري خود را در آن ستوده و لحن آن جدي بوده  

 میزند.
است، مناظرة رگزن و شاه است که میشود و بعنوان قطعه آمده  گفتگوي دیگري که در پایان دیوان انوري دیده  

لحنی طنزآلود دارد. در این مناظره غرض تنها ایجاد تصویر هنري و تفنن و طیب خاطر است. رگزن رگ دست 
را میزند و شاه زنخ به شاه  اعتراض میکند، شاه  بر لبش میدهد و وقتی رگزن  را بدست میگیرد و بوسه  او  دان 

 طریق حسن تعلیل پاسخ میدهد که شرط است وقت رگ زدن، گوي سیمین در دست گرفتن.
گفت است،  هزل  که  بعدي  کوتاه  خواجهقطعۀ  با خوش وشنود  خوش اي  مرد  آن  زن خوب.  دربارة  است،  مردي 

ل کسی که زن خوبش بمیرد و تو زن خوب داري. خواجه میگوید: بله، اگر بمیرد خوبست.  میگوید: خوشا به حا
زن فقط شایستۀ آن است که اگر بر سر چاهش ببري، در چاه بیفتد و کسی هم او را نجات ندهد و زن را به مار  

 تشبیه میکند. لحن در این قطعه نیز طنزآمیز و دربردارندة تحقیر و هجو زن است.
هاي مناظره در دیوان انوري است و پروین اعتصامی مناظرة مشهور گري که بحق یکی از عالیترین نمونه قطعۀ دی

اي با لحن جدي و دردآلود و گزنده، انتقادي از طبقۀ حاکم و ستم اغنیا بر خود را به تأثیر از آن سروده، قطعه
سخن میگویند. زیرك والی شهر را گدایی   فقراست. در این قطعه طرفین گفتگو (زیرك و ابله) دربارة والی شهر

ابله میگوید: او که یک تکمۀ کالهش روزي صدها نفر از ماست، چگونه گداست؟ زیرك توضیح   بیحیا میخواند، 
میکند،  خواهندگی  ما  از  یکسره  که  او  شماست.  یتیمان  خون  و  من  اطفال  اشک  مروارید  و  درّ  آن  که  میدهد 

خواستن هر دو گدایی و کدیه است، حال خواهنده قارون باشد یا سلیمان. گداست. چه عشر خواستن و چه خراج  
 ساخت این مناظره، ساخت متداول مناظرات پروین اعتصامی است. 

ناپسند شمرده، در قطعۀ بعدي گفتگویی میان  انوري که در قطعۀ پیشین کدیه را محکوم کرده و  اینکه  جالب 
جو کند و گوسپند او را رهنمون میشود که اگر جو نداري، درِ   خود و گوسپند شکل میدهد تا از مخدومش طلبِ

گفت هدف  و  طنزآلود  حدودي  تا  لحن  بخواه؛  فالنی  از  است،  باز  که  خواهندگی  و  و کدیه  طلبکاري  وشنود 
 خواهندگی از ممدوح است؛ این قطعه، نمونۀ شایان توجهی از صنعت حسن طلب است. 

سروده شده و نقدي به فعل مقریان بدخوان و بدصداست که سعدي هم پس از قطعۀ کوتاه دیگري که در مطایبه  
وشنود انوري با پیمبر است که او را آزرده میبیند و علت را جویا  انوري این طایفه را نکوهش کرده، حاوي گفت

بقت ندارد و میشود و پیامبر میگوید: از دست این مقریک ناراحتم که آنچه میخواند با آنچه به من وحی شده، مطا
 است.با لحن طنز انوري در این قطعه به نقد اجتماعی دست زده 
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در قطعۀ بعدي نیز طرفین گفتگو، انوري و صفی موفق سبعی هستند. با لحن طنزآلود در مطایبه و درواقع طلب 
 و درخواست هیزم و خر و زر. 

بیت می بوالحسن عمرانی در حبس است، در دو  و  در قطعۀ دیگري که در مدح  نیاز و مکرمت پرسش  و  آز  ان 
هم  از  نیاز  و  آز  حبسش  دوران  در  میستاید،  سخاوتمندي  به  را  او  شاعر  که  بوالحسن،  این  درمیگیرد.  پاسخی 

 میپرسند که چرا دور زمانه معکوس است و مکرمت پاسخ میدهد: زیرا کریم زمانه محبوس است.
ال نامی هستیم که با لحن طنزآلود و گزنده در مطایبه در قطعۀ کوتاه دیگري باز شاهد گفتگوي انوري با نجم قوّ

است. در بیشتر این گفتگوها که معموالً بصورت پرسش و پاسخ است، همه چیز به نفع انوري و هجو سروده شده  
 خاتمه مییابد و حرف آخر را اوست که میزند.

ه گفتگو مینشیند؛ پس از شکوه از در قطعۀ دیگري که در مطایبه سروده شده، انوري در دو بیت آخر با چرخ ب
روزگار، انوري نام آسایش را میبرد، چرخ میگوید: از این تمنا سیرم و وقتی انوري میپرسد چرا؟ چرخ پاسخی از 

 روي تحقیر و تمسخر و هجو و ناسزا به انوري میدهد.
را به طلب آن فرستاده الدین موفق به انوري هیزمی وعده کرده بوده و انوري غالم خود  در قطعۀ دیگري صفی

با  انوري  گفتگوي  مناظره  این  است.  سروده  او  هجو  در  را  قطعه  این  انوري  نکرده،  وفا  وعده  به  چون  و  بوده 
 ها طنز و هجوآلود است.الدین است. لحن این قطعهصفی

به چیزي  64در قطعۀ   را  با هدف مدح ممدوح سخنی میرانند و هر یکی ممدوح  نفر  نیز چندین  از آن ،  باالتر 
 دیگري میخواند. در این الگو، اشخاص گفتگو چندان اهمیتی ندارند و هدف تنها ارج پایگاه ممدوح است.

الدین علی است. در قطعۀ کوتاه دیگري، حسود و کرم دربارة بهاءالدین علی با هم تقابل دارند و هدف، مدح بهاء 
به صبر میخواند، اما انوري از فوت وقت و فرصت سخن در قطعۀ دیگري که دربارة صبر است، دوستی انوري را  

 وشنودي دوستانه است.میراند. این مورد نیز گفت
 در قطعۀ دیگري جهان و دل دربارة سدید فقیهی با هم سخن میگویند و هدف مدح سدید فقیهی است. 

یکند. در این گفتگو آسمان (و و نهایتاً در قطعۀ دیگري نیز انوري با آسمان، بمنظور مدح ابوالمفاخر آبی گفتگو م 
 درحقیقت شاعر) پایگاه ممدوح را تا جایی باال میبرد که او را اصل آفرینش میداند.

 
 جدول شمارة چهار: اهداف و موضوع گفتگو 

کل 
 تعداد 

 مدح و تقاضا مفاخره و شکایت اخالقی-اجتماعی
هجو و هزل و  

 مطایبه 
هدف 
حکمت  ها گفتگو

 اخالقی

نقد یا 
طنز  

 اخالقی

نقد یا 
طنز  

 اجتماعی

گله و  
 شکایت

 مفاخره 
تقاضا و 

 طلب 
 مدح 

هجو  
و 

 هزل

مطایبه 
و 

 شوخی
 تعداد 1 3 8 2 1 2 5 5 3 30
 درصد 3/3 10 6/26 6/6 3/3 6/6 6/16 6/16 10 100

 درصد کل درصد  3/13 درصد  2/33 درصد  10 درصد  43 

 
 حجم گفتگوها از نظر کاربرد «گفتم و گفتا» (عناصر گفتگو) و  
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اند و موردي که  شده داراي این خصیصهمناظرات بررسی -از نظر کاربرد افعال «گفتم و گفتا» تقریباً تمام گفتگو
گویی و بدون ذکر «گفتم و گفتا» باشد، دیده نشد. از حیث حجم، میتوان گفت انوري جانبدار به شیوة داستان

 مناظراتی کوتاه دارد:ایجاز است و معموالً گفتگوها و 
بیت؛ انوري   9بیت؛ گل سرخ:    5بیت؛ کدوبن:    6بیت؛ روبهی:    6بیت؛ اهل سوق:    9بیت؛  پیرزن الل:    11کناس:  
  10بیت؛ عاشقک:    2بیت؛ پیر دهقان:    13بیت؛ اسب پیر:    3صالح:  بیت؛ خواجه  12بیت؛ راي و تقدیر:    4و فلک:  

بیت؛    4بیت؛ زن خوب:    8پرست:  بیت؛ رگزن مسیح  5قناعت:    بیت؛  3بیت؛ حسب حال:    7بیت؛ صاحب ترمذ:  
بیت؛   7بیت؛ آز و نیاز:    5بیت؛ موفق صبعی:    4بیت؛ انوري با پیمبر:    11بیت؛ انوري و گوسفند:    7زیرك و ابله:  

با چرخ:    3نجم قوال:   انوري  با صفی موفق  6بیت؛  انوري  انوري و آسمان:    10:  2بیت؛  و   10بیت؛  بیت؛ حسود 
( 2:  جهان انوري  و  و جهان:  3):  23بیت؛ دوستی  آسمان:  2بیت؛ دل  و  انوري  میانگین  4بیت؛  کلی  بطور  و  بیت 

 است. 6تعداد ابیات 
 

 گیري  نتیجه
این مقاله، گفتگو قالبها، شخصیتها (طرفین)، محتوا، مناظره-در  ازلحاظ  ابیوردي  انوري  اشعار حکیم  هاي دیوان 

نتیجه و همچنین کاربرد افعال «گفتم و گفتا» مورد بررسی قرار گرفت. روش و ساختار، موضوع، لحن، هدف و  
 دستاورد پژوهش ناظر بر موارد زیر است:

شده (که مبنایی ادبی دارد و قصد پاسخگویی در  در دیوان انوري با صنعت سؤال و جواب، بر مبناي تعریف ارائه
درمیگیر و معشوق  عاشق  معموًال  و  انسان  دو  بین  و  نیست  دیده  میان  و هرچه  نداریم  یا د)، سروکاري  میشود، 

 گفتگوست یا مناظره و ساختار کلی گفتگوها به چند دسته قابل تقسیم است:
مند هستند و میان دو طرف مجادلۀ کالمی رخ میدهد؛ گاه رنگ این . گفتگوهایی که از ساختار مناظره بهره1

چنار و کدوبن، گل و سرو، انوري و اسب پیر، زیرك و   میشود:مجادله کمتر است و پرسشی به تقابل پاسخ داده  
مسیح رگزن  خواجهابله،  و  انوري  شاه،  و  کرم، پرست  و  حسود  قوال،  نجم  و  انوري  دهقان،  پیر  و  منعم  صالح، 

 ). 2دوستی و انوري (شماره
 . گفتگوهایی که مکالماتی عادي هستند: 2

و روبه، انوري و کنّاس، انوري و گوسفند، انوري و  میان دو تن پرسشی مطرح میشود و پاسخی گرفته میشود: د
و  پیرزن الل  و چوخ،  انوري  موفق،  و صفی  انوري  پیمبر،  و  انوري  بلخی،  معروف  و  انوري  پسر،  و  پدر  عاشقک، 

 )، انوري و دیگران، انوري و جهان، انوري و آسمان. 1مرد، انوري و دوستی (شمارةشاگرد حصیري، خواجه و خوش 
طرف مطرح میشود و شخص سومی پاسخ میدهد که در کل مبنایی منطقی ندارد و هدف از آن   پرسشی میان دو

 مدح ممدوح است: قطعات آز و نیاز و مکرمت.
مناظره است، زیرا  گفتگویی جمعی (همولوگ) که مبناي منطقی ندارد و معموالً هدف از آن مدح ممدوح و شبه

اهمیت تعدّد شخصیتها در این گفتگوهاست: راي و تقدیر و    هر کدام حرف دیگري را نقض میکنند؛ نکتۀ حائز
 قدر و چرخ نهم و انوري و خاك بارگاه، دیده و تارك و عقل و انوري و عالم و خرد و عشق.

 سعید   صاحب   ، مدح71؛ قصیدة  160و159ص  عصمی  احمد  مودود  امیرکبیر  مدح  در  69  قصاید:  ، در1در جلد
ص  عمربن  الوزراجالل  قصیدة  167و166مخلص،  در  در75؛   طاهر،   ابوالفتح  ناصرالدین  مدح  و  عید  تهنیت  ، 

 ، مدح147؛ در قصیدة  315ص  ناصرالدین،  صاحب  مدح  و  بروج  و  افالك  صفت  در  ،124؛ قصیدة  179و178ص
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،  165؛ قصیدة  384ص  فخرالدین،  به  انوري   ، جواب149؛ قصیدة  378ص  نعمه،  ابوطالب  مجدالدین  فخرالسادات
 335، ص  131؛ در قصیدة  335و    334، ص  130؛ در قصیدة  417و416ص  ،...  و  ترمذ  به  رفتن  و  فیروزشاه  مدح

قصیدة  337و   در  در203؛  در  502تا500ص  طغرایی،  عزیزالدین  مدح  ،  نیز   ... در2ج  و  شماره: غزل   ،   ،9  هاي 
 ،319  ؛917ص  ،277  ؛884ص  ،214  ؛882ص  ،210  ؛881ص  ،209  ؛852ص  ،154  ؛804ص   ،72  ؛769ص
 ، 411  ؛1016ص  ،332  ؛991ص  ،216و214  ؛988ص  ،202  ؛963ص  ،82  ؛954ص  ،40:  رباعیات  ؛941ص
میشود؛ اما ازآنجاکه این دیده    وشنودهایینیز گفت  1042ص  ،442  ؛1041ص  ،439  ؛ 1036ص  ،418  ؛1034ص

 قوت نیستند، از بررسی آنها صرف نظر شد.گفتگوها کوتاهند یا چندان به
مورد   ده  حدود  حدود  بنابراین  در  گفتگویند.  موارد  سایر  و  دو    57مناظره  هر  گفتگو  طرفین  گفتگوها  درصد 

درصد) نیز یکی از طرفین انوري 53انسانند و در بیست درصد نیز یکی از طرفین انسان است. در شانزده مورد ( 
قالب قطعه سروده   این گفتگوها در  با لحن طنز همراهند. هدف سیزده موردشدهاست. غالب  درصد)  43(   اند و 

درصد) به قصدهاي دیگري چون مدح و تقاضا و شکایت و ...  57اجتماعی و هفده مورد دیگر ( -گفتگوها اخالقی
انگیزهسروده شده به  گفتگوها  این  بیشتر  میتوان گفت  بنابراین  انوري سروده شدهاند؛  فردي  و  و   هاي شخصی 

ان از گفتگو و مناظره بعنوان شگردي ادبی جهت سایر موارد دربردارندة مضامین اخالقی اجتماعی هستند؛  وري 
-هاي اجتماعیطنزپردازي و تأثیر بیشتر بر مخاطب سود جسته است و در کل میتوان گفت از این میان، مناظره

 هاي عالیتري از این شگرد در دیوان انوري بشمار میروند. اخالقی، نمونه 
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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 فارسی منابعفهرست 
 قرآن کریم

 . 88-71، صص 2) 2(  نامه،)، کهن1390مریم (  نسب،فارسی، شریف کهن شعر در کالمی ارتباط
 ) منصور  فسایی،  رستگار  فارسی،  زبان  در  آن  آثار  و  ادبی  چاپ  1385انواع  دانشگاه  )،  انتشارات  مشهد:  پنجم، 

 فردوسی.
 چاپ چهارم، تهران: میترا.  )، ویرایش چهارم،1389سیروس (  شمیسا،  ادبی، انواع
( بارقه  مریم  صمصامی،  و  احمد  ذاکري،  (نظم)،  ایران  فارسی  ادبیات  در  مناظره  سبک  از  )،  1390هایی 

 .110-91، صص 4)  2شناسی نظم و نثر فارسی، ( سبک
 )، تهران: سمت.1383شناسی، وحیدیان کامیار، تقی ( ه زیباییبدیع از دیدگا

  )، کرمانشاه: انتشارات دانشگاه 1389پروین (   اعتصامی، سیدالماسی،  پروین  هاي مناظره  محتواي   و  ساختار  بررسی
 رازي.

 )، (دیداري با شاعران)، چاپ نهم، تهران: علمی.  1379چشمۀ روشن، یوسفی، غالمحسین ( 
 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: ،2 ج )،1381همکاران، (  و  حسن فارسی، انوشه، ادب دانشنامۀ
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نژاد، تهران: دفتر )، گردآوري و تدوین لی نیکول، ترجمۀ محمدعلی حسین1381دربارة دیالوگ، بوهم، دیوید ( 

 المللی گفتگوي تمدنها.پژوهشهاي فرهنگی مرکز بین
)، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر 1340(   دیوان اشعار، انوري، اوحدالدین محمد

 کتاب. 
 هرمس.   )، تهران: 1385نصراهللا (   پورجوادي،   پارسی،   ادبیات   و   عرفان   در   حال   زبان 
 )، چاپ دوم، تهران: زرین.1364العابدین ( زین فارسی، مؤتمن، ادب و شعر

 فردوس.  )، تهران:1383عروسان سخن، اسفندیارپور، هوشمند، ( 
 ، تهران: اطالعات. 1) ج 1368فرهنگ بالغی و ادبی، رادفر، ابوالقاسم ( 
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