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   تعليمی ادبيات در روايت زبان دستور
  )اعتصامی پروين مناظرات در شنو روايت جايگاه و روايت ساختار بر تکيه با(
  

  لیدا عزیزي -الیاس نوراییدکتر 
  

  چکیده
هاي ساختاري، زبانی  گیرد، جنبه شناسی ساختارگرا مورد بررسی قرار می آنچه در روایت

هاي ادبی و تجزیـۀ   گرایان با واکاوي کلیت متون و قالب      ساختار. و روایی یک اثر است    
بر آنند تـا بـه تعریـف        ) تا جایی که دیگر قابل تجزیه نباشد      (هاي کوچکتر     آن به واحد  

پراپ از جمله روایت شناسانی بود که با . ها دست یابند  دستور زبانی براي انواع روایت    
جزاي کـوچکتر، ضـمن بیـان      ها به ا    بررسی کلیت ساختار صد قصۀ روسی و تجزیۀ آن        

  . ها دست یافت هاي تکرار شونده، به تعریف دستور زبان روایی این قصه خویشکاري
مناظره در دیوان پروین اعتصامی عاملی است که سبب شده پروین را صاحب سبکی  

 یکی از دالیل موفقیت مناظرات پروین گذشته از  کهدهد این امر نشان می. مستقل بدانند

                                                
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه nooraei@razi.ac.ir 

   ایالمکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه naghus15@yahoo.com 

  
  ۲۹/۹/۹۳ تاريخ پذيرش                                                                                ۲۲/۵/۹۳ تاريخ وصول

   پژوهشي-نشريه علمي
   پژوهشنامه ادبيات تعليمي

  ۱۷۷ - ۲۰۳ ، ص۱۳۹۴ بهار، پنجمشمارة بيست و  ،هفتمسال 
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  ۱۳۹۴بهار ، نجمپبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۷۸
 

کارگیري زبـانی     ، تسلط و به   هاي مناظره داشته است     هایی که در شخصیت     يتنوع نوآور 
 محتوایی ناب و امروزي، خاصه در مسائل اجتماعی فرهنگی زمان  ، و صیقل یافته   سخته

 تحلیلـی و بـا بهـره گیـري از منـابع             -پژوهش حاضر به شیوة توصـیفی     . خویش است 
اي از ادبیات تعلیمـی، در   عنوان گونه به ا تکیه بر مناظرات پروین اعتصامیاي ب  کتابخانه

پردازد و سـپس در صـدد         گام اول به تعریف دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی می          
و محتواي این منـاظرات را   )مخاطب(شنو   هاي روایت   است تا ساختار روایت، موقعیت    

نتـایج پـژوهش حاضـر نـشان     . شناسی مورد بررسی قرار دهد نیز از دیدگاه علم روایت 
در مرکز روایت قرار دارد و نسبت بـه دیگـر   ) شنو روایت( در ادبیات تعلیمی   کهدهد  می

شـنو از نـوع       همچنین در مناظرات پروین گونۀ روایت     . عناصر روایت برجسته تر است    
  . شود شنو بیرونی است و گاه تبدیل به پنهان شنو می روایت
 
  هاي کلیدي واژه

  شنو، پروین اعتصامی ی، روایتشناسی ساختارگرا، ادبیات تعلیم روایت
  

  مقدمه و بیان مسأله
هـا   شناسی ساختارگرا به تحلیل ساختارها و توصیف قـوانین حـاکم بـر روایـت              روایت

استوار است و با پیش فرض قرار دادن اصل ساختار، در پی تحلیل ساز و کار ساختاري 
. توجهی ندارداثر است و به مسائلی همچون نیت مؤلف و چگونگی تحلیل خوانندگان    

پردازنـد، خـود     با استفاده از ابزارهاي بیانی به تحلیل موضـوع اثـر مـی         که ها  فرمالیست
روش پرداختن ایشان . ها را هدف شناختی خود ساختند ابزارها و فرآیند شکل گیري آن

ها در خوانش اثر از عناصر بیـانی ماننـد وزن       آن.  گذشته بود  متفاوت با به اثر نیز روش     
عناصـر  ) نحوه ترکیـب ( به عنوان عوامل سازنده شعر گذشتند و فرم     ...یتم و عروضی، ر 
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  ۱۷۹/     دستور زبان روايت در ادبيات تعليمی                                                     
  

ایـن همـان دیـدگاهی اسـت کـه       . نحوي، واژگانی و معنایی را تحلیل و بررسی کردند        
جهت احیاي اصـطالح بوطیقـا   بدین ترتیب تالش در   .ارسطو در بوتیک خود بکار برد     

  . )24: 1379اسکولز،  (ا شدهاي رومن یاکوبسن هوید  و عاقبت در نوشتهآغاز شد
اي   ذکر نکته،پیش از جلوتر رفتن و پرداختن به مباحث اصلی ساختارگرایی و بوطیقا

 و  دقیق فرمالیسم اولیـه نیـست    آنچه در دو بند اخیر آمده چهره   .آید  ضروري به نظر می   
د هاي سنتی توجه خو  چه فرمالیست.توان دید که از آن فاصله گرفته است یبه روشنی م

هـاي   نند آیخن بـاوم از چهـره       و اشخاصی ما   معطوف به فرم و مسائل صوري کردند      را  
 شاهد داد و ستدي ادبیات نو. شود رگرایی محسوب می گذار از فرمالیسم به ساختا دوره

قدرت (ساختارگرایی همان طور که با یک دست چیزي . است بین خود و ساختارگرایی
دهد، با دست دیگر چیزي از آن پس   به ادبیات می)ینقد و تحلیل اثر یعنی بوطیقاي ادب

توضیح آن که در واقع یک نقد نظـري، هـر   . گیرد و آن خالقیت هنري ادبیات است       می
قدر هم از دیدگاه نقد ادبی سودمند و خوب باشد، پیوسته ادبیـات را بـا قواعـد خـود               

ه ذوقی و خالق ن(دهد، به طوري که آن را در حد هنري مکانیکی        فرسایش و تقلیل می   
شود که عرصۀ ادبیات را از وجـود       می سبباین موضوع   . آورد  پایین می ) و خود جوش  

شاعران و نویسندگان خالق و نوآفرین ذوقی پاك کند و قواعـدي بـسازد تـا آن را در                   
 ). 101: 1389جعفري، . رك (اختیار همگان قرار دهد

 شاعران توجه موردارسی همواره  ادب ف گستره یکی از فنون ادبی در       عنوان  بهمناظره  
 متعهدي بر آن است تا با بازتاب مـسائل و    یسندهنوهر شاعر و    . و اهل ذوق بوده است    

اي تازه به روي خوانندگان بگشاید و راه و رسم حقیقی  یچهدر خویش  جامعهمشکالت 
 فـن منـاظره کـه در آن دو   .  نشان دهـد ها  آنرسیدن به کمال و انسانیت و عدالت را به          

قرار دارند، یکی از ابزارهـا و     ي متمایز از هم     یشهاندشخصیت متضاد یا داراي افکار و       
 عقاید و بسیاري ، آن افکار واسطه بهاند  صاحب نظران توانستهفنونی است که شاعران و     

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۳۹۴بهار ، نجمپبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۸۰
 

 نیـز  هایی حل این امور راه حلاز مسائل و مشکالت جامعه را به چالش بکشند و براي  
 و هسخت یکی از این شاعران متعهد با زبانی فاخر و عنوان بهعتصامی پروین ا . ارائه دهند 

بدیل   یبنظیر در قالب مناظراتی جذاب و         یبهایی    يپرداز یتشخص با و   تعقید از دور   به
 راه درستی و هدایت را به    دارد و   یبرمپرده از مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان خویش         

 بر آن است تا با تحلیل ساختار و محتـواي     این پژوهش . آموزد  یممردمان زمان خویش    
 ادبیـات تعلیمـی   عنـوان  بـه مناظرات پروین اعتصامی به بررسی دستور زبان روایـت آن    

 کـه   یاساس االتؤس لذا شنو آن را مورد واکاوي قرار دهد هاي روایت یتموقعبپردازد و  
  :شود که یمگونه مطرح  ینادهد  یم حاضر را تشکیل پژوهشپیکرة 

  شنو در ادبیات تعلیمی چگونه است؟ گاه راوي، متن و روایت جای)1
  شنو در مناظرات پروین از کدام نوع است؟  گونۀ روایت)2
  شود؟ یم مناظرات پروین به لحاظ محتوا و گونه به چند دسته تقسیم )3

  
  پیشینۀ پژوهش

. تشـده اسـ   هاي فراوانی انجـام   در زمینۀ اشعار پروین اعتصامی و محتواي آن پژوهش      
شـکل و   «در پژوهـشی بـه      ) 1392(آبادي و همکـاران        مثال فائزه عرب یوسف     عنوان  به

در نگـاهی   ) 1388(اصـغر فیروزنیـا       اند، علی   پرداخته» ساخت تمثیالت پروین اعتصامی   
. پردازد  می»هاي مناظرة مست و هوشیار در دیگر متون کهن       به بررسی ریشه  «فرمالیستی  

بررسی رمانتیسم اجتمـاعی    «در پژوهشی به    ) 1392 (همچنین قدیسه رضویان و همکار    
هـاي ادبـی و محتـوایی منـاظرات         زمینۀ جنبـه   در. اند  پرداخته »در شعر پروین اعتصامی   

 تمایز یـک پـژوهش از دیگـر    موجب اما آنچه  شده است   ن، مقاالت فراوانی نوشته   پروی
اي پـژوهش   نگري و تخصصی بودن آن است و از امتیازه          شود، جزئی   کارهاي دیگر می  

شناسی   ساختارگرایی و روایتجدیدهاي  حاضر این است که عالوه بر کار بست نظریه        
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  ۱۸۱/     دستور زبان روايت در ادبيات تعليمی                                                     
  

رنگ و روایـت در ادبیـات تعلیمـی و منـاظرات پـروین         با دیدگاهی تازه به ساختار پی     
  . پردازد می
  

  ادبیات تعلیمی و جلوه هاي آن در مناظرات پروین
 است، به بیان مسائل اخالقی و پند و اندرز  که از قدیمی ترین انواع ادبیادبیات تعلیمی

این نوع ادبی که در آثار بیـشتر شـاعران مـشاهده مـی شـود، متـونی را بـه          . می پردازد 
خوانندگان خود عرضه می کند که با توجه به موضوع، تاثیر به سـزایی در تفکـر، نـوع              

لیمـی  دبیـات تع   به طوري که می تـوان گفـت ا         .فراد می گذارد  نگرش و سطح آگاهی ا    
 بلکه در تمام قالب هاي شعر فارسی اعم از نظم و نثر و به        مخصوص یک قالب نیست   

  .خصوص قصاید و مثنویات راه یافته است
ضرورت پرداختن به ادبیات تعلیمی بستگی به نیاز جامعه دارد و هر زمانی بسته بـه           

ژگـی  جـان دیـویی، چهـار وی   . اقتضاي روزگار، نوعی ادبیات تعلیمی آشکار شده است      
  :براي تعلیم و تربیت در نظر دارد که عبارتند از

دیویی تعلیم و تربیت را بـه عمـدي و        : تعلیم و تربیت ضرورت زندگی است     ). الف
 و اساس آموزش و پرورش را ارتباط و انتقال فرهنگـی و     است غیر عمدي تقسیم کرده   

ی میـسر  اجتماعی دانسته است زیرا بدون آموزش و پرورش عمدي و غیر عمدي زندگ          
  .نیست
محیط اجتماعی، نقش مهم تربیتی     : تعلیم و تربیت به مثابۀ کنش اجتماعی است       ). ب

بات و روابـط اجتمـاعی و محـیط    دارد و فراگیري افراد امري انتزاعی و مجـرد از مناسـ   
  .ردی مطالب فراوانی را فرا می گ، همین مناسبات و با بلکه در متننیست
 انگیـزه هـا و کوشـش هـاي     به اعتقاد دیویی : هنمایی است ۀ را تعلیم و تربیت به مثاب    ). ج

  .مشخص نو آموز را باید کنترل و هدایت کرد و نقش راستین تعلیم و تربیت همین است
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  ۱۳۹۴بهار ، نجمپبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۸۲
 

 مورد بر ایـن نکتـه تاکیـد تـام     ندیویی در ای: تعلیم و تربیت به مثابۀ رشد است     ). د
تـا زنـدگی   . گی استورزد که تلیم و تربیت به رشد رساندن است و رشد عمق زند  می

  ).72: 1380رزمجو، (م و تربیت هم وجود داردیهست، تعل
هـاي اخالقـی و مـذهبی و    شعر تعلیمی در ادبیات فارسی در قـدیم شـامل سـروده       

 و شـد  ولی از انقالب مشروطه به بعد مسائل سیاسی و اجتماعی به آن وارد عرفانی بود 
 شاعري پروین. دادسائل اجتماعی سوق  و ادبیات را به سوي تعهد و م ساختآن را غنی تر     

 با شهامت و جرات کم نگریست و بیدار و هوشیار بود که با چشمان باز به مسائل جامعه می   
نظیر از هم رنگ شدن با جماعت تـن مـی زد، سـر تـسلیم در برابـر فـشارهاي سیاسـی و              

  .شد اجتماعی فرود نمی آورد و فریفتۀ رنگ و بوي و نقش و نگار ظاهري نمی
قش تعلیم و تربیت در انـسان سـازي و دغدغـه هـاي پـروین نـسبت بـه اصـالح                   ن

 شد تـا بـا نگرشـی    سببساختارهاي اخالقی جامعه با تاکید بر دین و فرهنگ اسالمی       
ن داروي آ و بـراي درمـان    دهداسالمی و نگاهی دقیق، درد جامعۀ خویش را تشخیص       

 پروین از سـرودن ایـن اشـعار         در واقع هدف  . پند و اندرز را در قالب شعر تجویز کند        
  .تعلیم و تربیت افراد جامعه اش بود

او قبل از آن که یک عارف یا یک       . اخالق براي پروین مقدم بر هر امر دیگري است        
زاهد یا حتی یک زن، یعنی خودش، باشد، یک معلم اخالق سنجیده مـی شـود و اگـر             

  ).89: 1370بهبهانی، (مطابق آن بود ارزشمند است و در غیر این صورت مردود است
  

  نمود آن در اشعار پروین اعتصامی ترین محورهاي اخالقی در ادبیات تعلیمی و عمده
پـروین  . نیکی و نیکویی از صفات اخالقی پسندیده اسـت        : توجه به نیکی و نیکویی    -

راه راسـت را راه نیکـویی و جـاودان          . انسان را به نیکی و درستکاري دعوت می کنـد         
  :معرفی می کند
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  ۱۸۳/     دستور زبان روايت در ادبيات تعليمی                                                     
  

ــز  ا ــشین هرگ ــدان من ــا ب ــک ب   ي نی
  

  ، جامـه دیبـا را  خوش نیست وصـله    
  ).12: 1377اعتصامی،   (             

هنر ورزي و توصیه به آن از بن مایه هاي زیباي شعر پـروین           : توصیه به هنرورزي  -
به شمار می آید به طوري که پروین انسان را به هنر ورزي توصیه و تشویق می کنـد و     

باي هنر برترین و دست نایافته ترین متاعی است که در هیچ بازاري به بر آن است که دی
  :دست نمی آید

ــر   ــاي هن ــه دیب ــوش ک ــر ک ــه هن   ب
  

ــت     ــازار نداش ــه ب ــده ب ــیچ بافن   ه
  ).66: همان                           (

علم و دانش به وجهی که رهـایی بخـش آدمـی از             : توصیه به کسب علم و دانش     -
اوت آدمی باشد، بسیار در دیوان پروین مورد تاکیـد قـرار            چنگال بالهت خویش و شق    

  :گرفته است، پروین با عتاب قرار دادن هم روزگاران خود می گوید
  تو اي سالیان خفته بگـشاي چـشمی       

  
ــاروان را    ــازجو ک ــشده ب ــو اي گم   ت

  ).15: همان     (                         
به عنوان یک رذیله اخالقی، نسبت به پروین با تقبیح مکرر آز : پرهیز از حرص و آز

 موضع گیري  به صورت غیر مستقیماخالقیات حاکمان سیاسی و طبقات مختلف جامعه
  ).137: 1388 و پیروز، محسنی(کرده است 

  بس که در مزرع جان دانـۀ آز افکنـدیم         
  

  عاقبت رست به باغ دل ما خاري چند         
  ).80: همان  (                             

  :هیز از ریاکاري و تظاهرپر
پـروین  . در تقابل با راستی قرار گرفته اسـت       در نگرش اصالحی پروین، ریا و سالوس        

ریشۀ همۀ فسادها را در روي و ریا می داند و ما را از ریاکاري منع می کند که کـشت                  
  : حقیقت و راستی به بار نمی آورد،دروغ
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  زمانه گشت چو عطار و خون هر سگ و خوك
  

  مـشک تاتاریـست   : بر همه و گفت   فروخت    
  ).51: 1387اعتصامی،    (               

 و مـذموم که در فرهنگ ما ایرانیان کـاهلی و تنبلـی امـري     : پرهیز از تنبلی و کاهلی    
ار مانند حرکت، قانون کاز نظر وي . ناپسند است و پروین نیز آن را نکوهش کرده است

  :و پوسیدن و مردن استعالم هستی و یگانه راه مقاومت با رکود 
  کار ما گر سهل و گـر دشـوار بـود        

  
ـ  کارگر می خواسـت زیـر          ر بـود  اا ک

  ).234: همان       (                     
پـروین  . از دیگر توصیه هاي اخالقی پروین، قناعـت ورزي اسـت         : توجه به قناعت  

ص و آز توانگري را در قناعت ورزي می داند و در شعر وي قناعت در تقابـل بـا حـر              
  :قرار می گیرد

  قناعت کن اگر در آرزوي گنج قـارونی       
  

  گداي خویش باش ار طالب ملک سـلیمانی        
  ).136: همان      (                         

  تعریف مناظره
 باهم بحث کردن و نظیر کسی یا چیـزي گردیـدن، جـواب و             «مناظره در لغت به معنی      

 توجه متخاصـمین در اثبـات نظـر خـود در       سؤال کردن و مباحثه و همچنین عبارت از         
ظهار و روشن کردن حـق و صـواب          براي ا  ها  نسبتنسبتی از    از احکام و     مورد حکمی 

منـاظره بـا عنـوان     ویانی در ترجمان البالغـه از      راد .)ذیل مناظره : 1336دهخدا،  ( »است
ي شـعر، آن    هـا   صـناعت  ازجملهیکی  «بیان داشته که     کرده است و   یاد» سؤال وجواب «

ی ودر مـصراع  سـؤال جوابی بگوید یـا در مـصرعی    ی وسؤالبیتی   است که شاعر در هر    
بدیع االفکار فی صـنایع     «کاشفی در مقدمه کتاب     ). 188 :1374رادویانی،(» دیگر جوابی 

مناظره در اصطالح آن است که شاعر «. آورده است» مجادله« را به معنی  مناظره» االشعار
، سخنی بگوید و اند مناظره زیادت که با یکدیگر در مقام آن دوچیز یا یک از از زبان هر
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 :1369کاشـفی، ( »کی و تحقیر دیگـري باشـد، برشـمارد    صفاتی که متضمن بر تفضیل ی     
 موردتوان گفت که مناظره یکی از صنایع  بیان گردید میآنچه با توجه به هرحال به). 83

پردازند و  یم جواب سؤال  بههم با در شعر است که در آن دو یا چند شخصیت استفاده
  واتر بدهد، توجه خواننده و شنونده را بـه خـود           یرکانهزهرکدام بتواند جوابی نغزتر و      

 زند و یمبا بهره جستن از فریبی در سخن، از پاسخ تن «ي که پاسخ گر   ا  گونه  به دارد  یم
صوص  در خ  .) 156 :1373کزازي،( »گذارد  یوام شنیدن پاسخ    تاب و   تبپرسنده را در    

 در مناظره آنچه بیان داشت زیرا چون و چندتوان نظري قطعی و بی  ینمپیدایش مناظره 
 ، نوع هـدف   بر اساس  حقیقت مناظره    در. است   مبحث ارتباط کالمی   ،کانون توجه است  

تـوان   یممانده نیز   يجا بري که پیش از اسالم در آثار. است  یکی از انواع ارتباط کالمی    
 يدر آثـار .  ادبـی را جـست   شگردهايو یکی از نخستین صنایع نعنوا  بهي مناظره   ردپا

 درخـت  منظومـه  ، نامـه، نامـه تـسنر     جاماسـپ یش،  ابـا چون دادستان دینی، گنجـشک      
 خـاص اجتمـاعی،     مـسائل آسوریک، با توجه به اهمیتی که فن مناظره در بیان مفـاهیم             

 شاعر یا نویسنده  یکی از شگردهاي ادبی کهعنوان بهی اعتقادي داشته است از آن فرهنگ
 ، خود اسـتفاده نمایـد  و افکار اثبات عقاید برايتوانسته براي مجاب نمودن مخاطب   یم

شود بلکه  ینم تنها به نظم محدود  مناظره، توجه به این موضوعبا.  استشده  گرفتهبکار 
 یرنظ.  است جامانده زیادي در کتب منثور گذشته بر        آثار . است یافته گسترشدر نثر هم    

 منـاظره  (یـدي حم کتاب مقامات    در،  )مدعیبه   سعديجدال  ( سعدي با عنوان     تانگلس
آن  عالوه بر  .شود  یمدیده  )  مرزبان با وزیر شاه    مناظره (نامه  مرزبان در   و) منجمیب و   طب
 قطعـه  مختلف عرضـه گردیـده،   موضوعاتیافته و در مفاهیم  راهمناظره در شعر نو نیز  «
 سروده دکتر شفیعی کدکنی از دفتـر        ابانه کجا چنین شت   ب«نیما و قطعه معروف     » افسانه«

ابـراهیم  ( »ز این فن ادبی در شعر معاصـر اسـت         ي بار ها  نمونهیشابور از   ني  ها  باغ  کوچه
مناظره در آثـار و متـون بعـد از اسـالم در سـبک خراسـانی، ماننـد             ). 102 : 1392تبار،
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سـنایی،  : عراقـی  کسب  در ...ی، ناصرخسرو و   طوس ياسدرودکی، فردوسی، منوچهري،    
کلـیم کاشـانی    : نظامی، مولوي، سعدي، خواجوي کرمانی، عبید زاکانی در سبک هندي         

 و وصال شیرازي و  قاآنی هاتف اصفهانی،     وطالب آملی، در دوره بازگشت کسانی چون      
ي بهـار، دهخـدا، پـروین    الـشعرا  ملـک یژه در دوره مشروطه در آثار بزرگانی چـون          و  به

 ایـن  اسـت، اما آنچه شایسته توجه   استرفته کار  به وفور  بهی  اعتصامی و عارف قزوین   
مناظره کار بردن فراوان نوع ه  به سبب ب که کسانی چون اسدي طوسیوجود بااست که 

 کمـان، شـب و روز، مـغ و         زمـین، نیـزه و      و آسمانعرب و عجم،     (گانه  پنجمناظرات  «
همچنـین   و   )149: 1382،  مجـو رز(» اند  یدهنام، مبتکر فن مناظره در شعر دري        )مسلمان

خواجوي کرمانی که سه رساله مستقل در فن مناظره دارد، این پروین اعتصامی است که 
ي رسا وتولّدي دیگر را براي مناظرات شیوا   و استي بخشیدها دوبارهبه مناظره زندگی 

  .  استزده رقمادب فارسی 
  

  مناظره در شعر پروین
املی است که سبب شده پروین را صـاحب سـبکی           مناظره در دیوان پروین اعتصامی ع     

دیـوان   «کند کـه  میالشعراي بهار در مقدمه دیوان اشعار پروین بیان       مستقل بدانند، ملک  
آن دو یکـی  ترکیبی است از دو سبک شیوه لفظی معنوي، آمیخته بـا سـبکی مـستقل و             

اي   ناصرخسرو و دیگر شیوه شعراي عراق پـارس کـه شـیوه    شیوه خراسان است خاصه   
 کـه  دهـد   این امر نـشان مـی      .) بهار مقدمه :1377،  اعتصامی(»بدیع به وجود آورده است    

ایی کـه در  هـ  گذشـته از تنـوع نـوع آوري    ،یکی از دالیـل موفقیـت منـاظرات پـروین      
 ، و صـیقل یافتـه   کـارگیري زبـانی سـخته       ، تسلط و به   هاي مناظره داشته است     شخصیت

  . جتماعی فرهنگی زمان خویش استمحتوایی ناب و امروزي، خاصه در مسائل ا
کارگیري تجارب پیشینیان در فن منـاظره       پروین با آگاهی از پیشینه ادب فارسی و به        
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جذبـه   اي در کالبد مناظره بدمد و آن را در قطعـات زیبـا و پـر           توانسته است روح تازه   
 پروین در سرودن مناظره از حیث کمیت و کیفیت از همـه پیـشینیان          «. استحکام ببخشد 

ابـداع او در مـضمون و انتخـاب طـرفین منـاظره از اشـخاص، موجـودات         . فراتر است 
) 1387:159قـدمیاري، (» جان یا موضـوعات انتزاعـی اسـت         جاندار، گل، گیاه، اشیاء بی    

داراي سه بخش خاص است وضع، نقـیض و داوري یـا نتیجـه     «بیشتر مناظرات پروین    
زنـد،   مـی  گوید، الف ود سخن می در بخش نخست یکی از طرفین مناظره از خ        .معمول

سپس در قسمت دوم طرف مقابل به طرح . نماید ، دیگري را مالقات می   کند  شکایت می 
 قسمت سوم یـا آخـرین   .پردازد  حل یا دفاع از خود می       جواب و رد آن معنی و بیان راه       

و  شامل نکات اخالقی و اجتمـاعی    ،تناسب مقام   بخش، استنتاج خود شاعر است که به      
کشد و از خالل آن عواطف انسانی، نیروي     و احیاناً به درازا می    ت  آمیز اس    حکمت نگاه  

  ).160: همان (»شودتخیل وقت تفکر پروین مشهود می
  

  دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی
ایـن  . شده است تشکیل) شنو روایت(راوي، کنشگر و مخاطب : هر اثر ادبی از سه سطح     

هاي روایی با سطوح مختلف   به وجود آمدن گونهموجبسه سطح در تقابل با یکدیگر      
  . شود آن می
  
  
  
  

  سطوح اثر ادبی: 1شکل شمارة 

  دنیاي 
 مخاطب راوي متن روایی
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پـردازد   ترین حالت به روایت می در ساده«راوي به گفتۀ ریمون کنان عاملی است که       
همچنـین  ). 32: 1388لولـه،  (» ورزد  یا در خدمت برآوردن نیازهاي روایت مبادرت مـی        

ترین شـکل     شنو عاملی است که در ساده       روایت«: گوید  می» شنو  ایترو«وي در تعریف    
شـنو ممکـن اسـت در      روایـت ). 32: همـان (» گیـرد   تلویحا مورد خطاب راوي قرار می     

که شخصیتی داستانی در روایت  شده باشد و یا آن  سطحی باالتر از روایت نخست واقع    
شنو درون    را روایت    و دومی شنو برون داستانی      ژرار ژنت اولی را روایت     «نخست باشد 
هر داسـتان اعـم از   ). Genette,1972: 34 & Todorov,1981:54(»نامد داستانی می

  . زبان بنیاد و مصور داراي سه بخش فوق است
شـنو    روایـت «و  » متنـی   شنو درون   روایت«: شنو در داستان وجود دارد      دو گونه روایت  

راوي تنهـا بـه   «:  بـه تعبیـر ژنـت   . بـین ایـن دو گونـه تفـاوت وجـود دارد          ؛»متنی  برون
 تواند مستقیم خطاب کند که با او در یک سطح روایی قرار داشته باشد یمشنویی  روایت

تواند مخاطب سـازد   یمشنوي برون داستانی را     بنابراین راوي برون داستانی تنها روایت     
سـخن  توانـد   یمـ شـنوي درون داسـتانی    همچنان که راوي درون داستانی تنها با روایت 

 و  ی مربوط به درون داستان است     متن  درونشنو    روایت). Genette,1972:123(» بگوید
 .ها را خطـاب قـرار دهـد    کی از شخصیتاست که در درون داستان، راوي ی   آن هنگامی 

  :در دیوان پروین آمده است» دزد و قاضی«مثال در مناظرة 
ــست    ــار ت ــدا ک ــان و پی   دزدي پنه

ــی  ــر حکــم داور م ــم ب ــو قل ــري ت   ب
  

ــست    ــار ت ــه در انب ــال دزدي جمل   م
ــري مــی مــن ز دیــوار و تــو از در   ب

  ). 199: 1373اعتصامی، (                
هـاي    گـردد و چـون یکـی از شخـصیت           برمی» قاضی«به اسم   » تو«در این بیت واژة     
هـاي    آیـد زیـرا یکـی از شخـصیت           حساب می   به  متنی  شنو درون   داستان است، روایت  

در مقابـل در بیـت زیـر از دیـوان        . د خطـاب قـرار داده اسـت       داستان، دیگري را مـور    
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متنی است و هر مخاطبی را که شروع به خوانـدن مـتن         شنو آن برون    ناصرخسرو روایت 
  :شود کند بدون موقعیت زمانی، مکانی و جنسی شامل می

  چو تو خود کنی اختـر خـویش را بـد          
  

  اختـري را    مدار از فلک چشم نیـک       
  ). 123: 1385،ناصرخسرو            (

گیرد و شخص خاصـی را مطمـح          متنی را دربرمی    شنو برون   روایت» تو«در این بیت،    
  . نظر ندارد

  
  با تأکید بر گونۀ ادبی مناظره دستور زبان روایت در ادبیات تعلیمی 

 گوینده و یـا  ،هاي ساختاري در ادبیات فارسی  عنوان قالبی از قالب     در ادبیات تعلیمی به   
پـردازد و هنـر را بـراي تـرویج             تعلیم و آموزش به آفرینش اثري مـی        صدق  به  نویسنده  

بوسـتان و گلـستان سـعدي از    . گیـرد  اخالق و فکر و اندیشه و هدف خود به کـار مـی    
آن دسته از آثار ادبی که به : دیگر  عبارتی  بهیا . هاي برجسته ادبیات تعلیمی هستند نمونه

است و به هـدف تعلـیم و تربیـت      علمی و اعیاجتم یا اخالقی هاي   آموزه ها  آنمحتواي  
 عربی است به معنـاي آمـوزش   تفعیلتعلیم، مصدر باب . شود شود اطالق می   آفریده می 

ترین انواع ادبی است کـه        ترین و قدیمی    در اصطالح، ادبیات تعلیمی یکی از مهم      . دادن
  بهعام این اصطالح از بدو پیدایش به دو معناي خاص و . هدف اصلی آن آموزش است

 بوده اما بعدها معناي عـام       توجه مورد معناي خاص آن بیشتر      درگذشته . است رفته کار
  :اي یافته است العاده آن اهمیت فوق

هایی بوده که به آموزش       ادبیات تعلیمی در معناي خاص خود شامل دستورالعمل        -1
عري از ، شدست  این ازترین نمونه  قدیمی. یک فن یا هنر خاص اختصاص داشته است  

هاي خود را در کـشاورزي بـه         است که تجربه  ) قرن هشتم قبل از میالد    (هسیود یونانی   
شـود کـه موضـوع آن مـسائل           در معناي عام به آثـاري گفتـه مـی         . آموزد  برادر خود می  
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 .  است جز آنی، اجتماعی، پند و اندرز، حکمت واخالقی، عرفانی، مذهب

یند، منظور ادبیات تعلیمی در معناي عـام  گو امروزه وقتی از ادبیات تعلیمی سخن می  
 در سـرودن شـعر تعلیمـی متـأثر از     زبـان  فارسـی رسـد کـه شـاعران        به نظر مـی   . است

 اثـر  نامه آفرین.  بودشده نوشتههایی باشند که قبل از اسالم در دوران ساسانیان       اندرزنامه
 مانـده   بـاقی هـا  نهایی پراکنـده از آ   منظوم رودکی که بیتدمنه و  کلیلهبوشکور بلخی و  

 جامانـده  بههاي تعلیمی است که در زبان فارسی دري  ترین نمونه منظومه   است، از قدیم  
. رك (اسـت  نخستین اثر منظوم و مستقل فارسی در اخالق، پندنامه نوشیروان            اما است

  ). 45و 34: 1381انوشه، 
. ترین اهداف این پـژوهش اسـت   تعلیمی یکی از مهمشناخت ساختار روایی ادبیات     

هاي روسـی بنیـان نهـاده       شناسی ساختارگرا ابتدا توسط فرمالیست      آغاز توجه به روایت   
رومـن  . اصوال هر متن روایـی داراي سـه موقعیـت راوي، پیـام و خواننـده اسـت              . شد

ن راوي و دهد، هر کـنش ارتبـاطی بـی     تر ارائه می    صورت جامع   یاکوبسن در مدلی که به    
  :داند اي به شرح زیر می مخاطب را دري عوامل سازنده

  
  
  
  
  
  
  

  ).91: 1380سجودي، (
 رمزگان

 مجراي ارتباط

 موضوع

 پیام
 گیرنده فرستنده
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 کـه بتوانـد    م براي ایـن  این پیا.فرستد را براي گیرنده می      پیامی   فرستنده در این الگو   
درك  موضوع باید براي گیرنده قابـل .  باید به موضوعی یا مصداقی اشاره کند    مؤثر باشد 
بیان گردد و در این میان رمزگانی نیز وجود دارد که باید بـراي   رت کالمیصو  باشد و به  

رمزگزار و رمزگردانی یا فرستنده و گیرنده مشخص باشد و سرانجام به مجراي ارتباطی 
 برقـرار کننـد     دهد میان خود ارتباط کالمی        نیاز است که به خواننده و گیرنده امکان می        

  ). 109: 1380سجودي، (
ن الگوي ارتباطی رومن یاکوبـسن را دسـتاویزي بـراي تحلیـل سـاختار               حال اگر ای  

هاي سـاختار   قسمت خوبی مشاهده خواهیم کرد که تمامی      ادبیات تعلیمی قرار دهیم، به    
مثال در ابیات زیر از مناظرات پروین         عنوان    به. شود  فوق در متن ادبیات روایی دیده می      

  :آمده است
  دیده را چـون عاقبـت نادیـدن اسـت      
  جهد را بسیار کن عمر انـدکی اسـت        

ــا   ــو ب ــد رف ــر را بای ــرد  عم ــار ک   ک
  

  به که نیکـو بنگـرد تـا روشـن اسـت        
  کار را نیکو گزین فرصت یکی اسـت       
ــرد    ــسیار ک ــاهنر ب ــم را ب ــت ک   وق

  ). 217: 1373، اعتصامی              (
یرنده در قالب ادبیات تعلیمی براي گ   صورت کالمی   را به   در این ابیات فرستنده پیامی    

آنچه در دستور زبان روایی ادبیـات تعلیمـی بـه      ). استفادة مفید از عمر بردن    (فرستد    می
شنو  در ادبیات تعلیمی روایت. شنو و پیام است آید، ارتباط روایی راوي، روایت چشم می

دهد زیرا تأکید اصـلی در   در مرکز ارتباط قرار دارد و محور اصلی ارتباط را تشکیل می      
اسـت و راوي او را در نظـر دارد تـا پیـامی          ) مخاطب(شنو    ر روي روایت  این ساختار ب  

  . همراه یک نتیجه به وي انتقال دهد 
ساختارگرایانی همچون گریمان و پراپ عقیده دارند که در پس هر داستان یا متن روایـی   

  :یک مرحلۀ عقد قرارداد شامل سه موقعیت ساختاري به گونۀ زیر قابل ترسیم است
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  .مراحل عقد قرارداد در داستان: )4(شکل 
  

 مـثالً  .هـا اسـت     همـان قـرارداد بـین شخـصیت       » تأثیرگذاري«در این الگو منظور از      
 فالن کار را xکنند که چنانچه شخصیت   قراردادي منعقد میy با شخصیت xشخصیت 

شـده   آن کار به نحو مطلوب انجام) داوري(چنان چه بعد از قضاوت    ) عمل(انجام دهد   
مـثالً در زنـدگی روزمـره    . د، فرد انجـام دهنـدة آن عمـل پاداشـی دریافـت نمایـد          باش

 فالن مبلغ را بـه تـو   ،درستی انجام دهی گوییم اگر فالن کار را به که به کسی می     هنگامی
عنـوان   اکنون ما در این جستار در پـی آنـیم تـا ایـن الگـوي سـاختاري را بـه                    . دهم  می

بر  روایت در ادبیات تعلیمی قرار دهیم و با تکیه          آویزي براي تشریح دستور زبان        دست
اگـر از بـاب     . یـابیم    نوعی قرارداد ساختاري براي ایـن قالـب ادبـی دسـت             این الگو به  

صراحت مشاهده خواهیم نمود که سه  شناسی در گونۀ ادبی مناظره وارد شویم به       ریخت
عبـارت    به .خورد  یدر ساختار این قالب به چشم م      » تأثیرگذاري، عمل و داوري   «مرحلۀ  

هاي نویسنده در ادبیات تعلیمی وجود دارد که در ادبیات  دیگر نوعی هدف در پس گفته 
یعنـی در  این هدف همان مرحلۀ داوري است    . دشو  غنائی، عرفانی و حماسی دیده نمی     

، اگر ایـن  )مرحلۀ قرارداد : (گوید  طور پوشیده به خواننده می      ادبیات تعلیمی نویسنده، به   
 عنـوان    بـه ). مرحلـۀ داوري   (، سعادتمند خواهی شد   )مرحلۀ عمل (را انجام دهی    کارها  

اي از ادبیات تعلیمی این سـه مرحلـه    عنوان گونه  مثال در بیت زیر از بوستان سعدي به    
  :شود خوبی مشاهده می به

 عمل

 داوری یرگذاریتأث
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  انـــدازة بـــود بایـــد نمـــود بـــه
  

ــرد آن   ــت نب ــود  خجال ــود و ب ــه ننم   ک
  ). 134: 1376سعدي،    (                  

 گویـد  مـی ) مخاطـب (از باب نـصیحت بـه خواننـده     ) سعدي(در این بیت نویسنده     
وقـت   هـیچ ) مرحلـۀ عمـل  (اندازة گلیمـت دراز نمـایی      اگر پایت را به   ) مرحلۀ قرارداد (

توان گفت در ادبیات تعلیمی همیـشه   پس می). مرحلۀ داوري (زده نخواهی شد      خجالت
مربـوط  ) مخاطب(شنو  هفته است که مستقیم به روایت   نویسنده ن  ریک پیام در پس گفتا    

هاي ادبی، مخاطب در مرکز سـاختار دسـتور    است و به همین دلیل برخالف دیگر قالب  
بر گونۀ ادبـی منـاظره    چون موضوع این پژوهش تکیه. زبان روایی این قالب وجود دارد   

 زبان روایـی ایـن   اي از دستور در شعر پروین اعتصامی است، در اینجا به تشریح نمونه         
  :پردازیم قالب در ادبیات تعلیمی می

  به جغد گفت شبانگاه طوطی از سر خشم        
  آیـی   ز گوشۀ عزلت بـرون نمـی      چرا  

ـین   است چشم روشن   نبستهجز تو     کسی به    ب
  جواب داد که بر خیره شوم خواننـدم       
  در آشیانۀ ویـران خـویش خرسـندیم     
  به عهد و یکدلی مردم اعتباري نیست      

  وخت جز ستم پـروین    طبیب دهر نیام  
  

  گونه زیـست سـرگردان      که چند بایدت این     
  شـوي پنهـان   چه اوفتاده که از خلق می  

  جز تو نکردست در خرابه مکان       کسی به 
ـان     ز من به کس نرسیده است هیچ         گونـه زی

  چه خوشدلیست در آباد دیـدن زنـدان       
  که همچو دور جهان سست عهد بود انـسان        
  به درد کشت و حدیثی نگفت از درمان       

  ). 231: 1373اعتصامی،   (                
شده است، نویسنده در پس متن    در مناظرة فوق که از دیوان پروین اعتصامی انتخاب        

 را بـه   ی اخالقیخواهد در قالب تمثیل و از گفتگوي دو پرنده، پیام ادبی قرار دارد و می  
  :گیرنده منتقل کند
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مناظره خواننده از محوریت خاصی برخوردار      در ساختار ادبیات تعلیمی و نوع ادبی        
است و قـصد نـصیحت   ) خواننده(شنو   نویسنده توجه به روایتیاست زیرا هدف اصل   

شنو در نوع ادبی  آید که گونۀ روایت حال با این اوصاف این سؤال پیش می. وي را دارد
 در بیرون مناظره در دیوان پروین از کدام گونه است؟ در پاسخ باید گفت چون خواننده

نهفتـه   پردازد کـه در پـس آن پیـامی          از جهان متن حضور دارد و به تولید اثري ادبی می          
 آن از يشنو  نظر ندارد، بلکه روایت   درشنو مشخصی را      گونه نویسنده روایت    است، این 

بدون توجه بـه  ( متن نماید     خواندن  که شروع به    را اي  گونۀ بیرونی است و هر خواننده     
اي مـتن   توان مناظرات پـروین را گونـه   پس می . شود   شامل می  ،)کانزمان، جنسیت و م   

را ) واقعـی (، یک خواننـدة تـاریخی       )واقعی(روایی دانست که در آن نویسندة تاریخی        
متن روایی یـک نـشانه بـه        «: به تعبیر میکی بال   . دهد  صورت پوشیده خطاب قرار می      به

ة آن خواننـده اسـت و در درون ایـن       رود که فرستندة این نشانه نویسنده و گیرنـد          شمار می 
اي دیگر، یعنـی   اي را براي گیرنده اي دیگر، یعنی فاعل گوینده یا راوي، نشانه       نشانه فرستنده 

در شـکل زیـر   ). ,12:1977Mike Bal(»فرستد که داسـتان مـدلول آن اسـت    شنو می روایت
  . پردازد پروین در جایگاه نویسندة تاریخی، به نصیحت و پند خوانندة تاریخی می

  
  
  
  

  محتواي مناظرات پروین اعتصامی
 یابیم که او از مکاتب فلسفی آگاه نیست و قصد تبلیـغ  با تفحص در اشعار پروین درمی   

 پیام اخالقی
 خواننده: نویسنده

 خوانندة پنهان← روایت نیوش ← راوي←مؤلف پنهان  تاریخیخوانندة تاریخیمولف 

 متن روایی
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از شعر  مبلغ افکار جدید است و  ترویج مرام و مسلک خاصی را ندارد بلکه خطیب وو
ن با مضامینی نو شعر پروی. و هنر خود تنها چشم به اصالحات اخالقی و اجتماعی دارد  

 او مدافع . ممتاز است نسبت به دیگران اقران خوددلسوزي به حال بینوایان عالقه و و با
طـور     به غم زحمتکشان و کشاورزان و     حقوقی رنجبران و رنجدیدگان و شریک درد و       

یـک نـوع   «در اشـعار پـروین،      . بختـان اسـت     خالصه سخنگوي پرشور و پابرجاي تیره     
هاست که در  قدیمی غناي و  قناعتلحن این همان    .ف نهفته است  تنگی و مالل خفی     دل
. »اعتراض مالیم بیـان گردیـده اسـت    طلبی  زیادهغنه  هاي پروین خزیده و با یک         یدهنش
مهر مادري  «شدن را نداشته ولی      پروین هرچند تجربه مادر   ) 541/ 3: 1382آرین پور،   (

 »ران در اشـعار پـروین هویداسـت       جـانو نیز مهربانی به     یتیمان و  نسبت به تهیدستان و   
  ).593: 1372صفا، (

ها را  ها سعی دارد تمام انسان    آن  مایه بیشتر اشعار پروین تعلیمی است و در تمامی          بن
نکات اخالقـی را در اشـعار مـؤثر و دالویـز، بـا      « او .خواند فرا دوستی به محبت و نوع  

 نمینـی (» کـرده اسـت  پود اشـعارش تنیـده شـده اسـت بیـان           و آزادي کامل که در تار    
ویژه در مناظرات انسانی کـه در آن دو طـرف منـاظره       در مناظرات پروین به   ). 33:1361

بینی شـناخت واقعیـت اجتمـاع و طبقـات مختلـف جامعـه، راه        انسان هستند، با روشن   
مـست  کشد، قطعه  خوبی به تصویر می درست و درك صحیح از مسائل روزگارش را به     

که دوران سیاه دیکتاتوري رضاخان با همه مظاهرش پروین را  نیز چنین است و هوشیار
پروین نیز مانند سـایر شـاعران       ). 1392:106ابراهیم تبار،  (دارد  باز نمی   از حقیقت گوي    

بوم هدفش از شعر گفـتن تنهـا ایجـاد یـک دیـوان شـعر از                  و بزرگ و متعهد این مرز    
سـت کـه نیمـا یوشـیج     پروین همان شـاعري ا . موضوعات مختلف و متنوع نبوده است  

  در .نماینده و نماد مردم دردمنـد روزگـارش        خواهد، او فرزند زمان خویش است و        می
ترین دوران  عمده. صداي اشعار پروین، صداي ناراحتی مردم از هیأت حاکم است«واقع 
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. آور دیکتـاتوري گذشـت     زندگی کوتاه تمام زندگی هنري او در دوران سیاه و وحشت          
 در گـرایش او بـه    باقی گذاشـت و زیاديخواه در آثار پروین تأثیرات نا این دوره، خواه  

انعکاس این دوره به شکل منفی در آثـار او  . تأثیر نبوده است طرف تصورات عرفانی بی   
ت بـه علـ    اینکه پروین زن بود و.ن افزوداالبته باید عامل طبقاتی را بد . بروز کرده است  

اجتمـاعی   گونه فعالیت سیاسـی و  امکان هیچ ایران وضع خاص زنان در اجتماع آن روز   
نداشت و دنیا و مسائل زندگی را نـه از راه یـک مـشاهده عینـی بلکـه تنهـا از خـالل              

 راه دیگـري بجویـد،   داد کـه  مجموعه آن چیزهایی که در دسترس بود به او اجازه نمـی       
  ).72: 1332، دریا گشت( »کرد جستجو می

  
  یمحتواي مناظرات انسانی پروین اعتصام

در مناظرات انسانی پروین، بیش از هر چیزي به مـسائل و دردهـاي اجتمـاعی جامعـه               
در حقیقت مناظرات انسانی پروین، آینه تمام نماي اوضاع حاکم بـر   . شده است   پرداخته

خواري، پایمال کردن حقوق مظلومان، فساد        هاي چون رشوه    دهنده پدیده   جامعه و نشان  
کمان و مسئوالن جامعه، فقـر و تنگدسـتی طبقـه پـایین     خردي حا درباریان، نادانی و بی   

عنـوان شـاعري متعهـد      پـروین بـه  .  هستداران و جز آن عه وبرتري و رفاه سرمایه   جام
پروا و خالی از تصنع  زبانی بی کشد و با همواره درد و رنج مردم جامعه را به تصویر می    

  .سازند یهمه رنج و بدبختی م این شود که با می زبانی گویاي مردمی
  
  فقر و تنگدستی مردم در رفاه و آسایش حکومتیان)1

نظام دیکتاتوري، حکومتی است که خود را از چارچوب قوانین و مناسـبات اجتمـاعی             
این نظام هم به صورت غیر قانونی قدرت را در اختیار می گیرد و            . بیرون نگه می دارد   

عنوان رضا شاه به ). 28: 1349، آیور(هم نمی تواند جانشینی قانونی براي خود بیندیشد 
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 به قدرت رسید و ،رئیس قوة مجریه با نقشه هاي بیگانگان و با زیر پا گذاشتن قانون اساسی   
پروین در ابیاتی کلی . در دو دهه با سرکوب، ترور و کشتار مخالفان بر مسند قدرت نشست         
 :و مبهم به قتل و غارت و شکنجه کارگزاران اجرایی اشاره کرده است

  ا را به رخت و چوب شبانی فریفتـه اسـت      م
  

  برنـــد حاصـــل مـــا را دگـــران مـــی
ــل  ــاران و گ ــم ب ــیل  از غ ــرف و س   وب

ــدگی  ــش ز درمانــ ــه درویــ    خرقــ
  

  این گرگ سالهاست که با گلـه آشناسـت    
  )1377:65، اعتصامی   (       

  زحمـت مـا رحمـت بـی مدعاســت    
  قامــت دهقــان، بهجــوانی دوتاســت
   گاه لحاف اسـت و زمـانی عباسـت         

  )همان   (                                 
 

وقتی جامعه اي را فساد فرا گیرد، متولیان دین نیـز از            : زهد دروغین و ریاکارانه   ) 2
بسیاري از کارگزاران دینی در عصر شاعر با سوء استفاده . این آلودگی مبرا نخواهند بود    

ز دیـن، کـارکردي سـود    از جایگاه و شان خود و احساسات و اعتقادات دینـی مـردم ا             
پروین به عنوان یک مسلمان معتقد که بیشتر بـه فکـر دیـن     . مدارانه را انتظار داشته اند    

  :بود، از فسادي که دامنگیر زاهدان شده و آنها را به ریا واداشته پرده بر داشته است
ــود    ــسته ب ــرم ب ــه درش، روز ک   آنک
  نفس تو چون خودسر و محتالـه شـد        

   نیـست  طالعت بی صدق وصف هـیچ     
  

ــشود      ــد گـ ــق نتوانـ ــل در حـ   قفـ
  زهد تو چون کفـر دوصـد سـاله شـد        

  همه جز روي و ریـا هـیچ نیـست           این
  )223 :1377، اعتصامی(                 

  

 بـا اشـعار زاهدانـه و اخالقـی کـه در           ،با این که پروین از طبقۀ فرادست جامعه بود        
 سوي دین اصیل و متعـالی      ارزش هاي دینی ریشه داشته بر آن بود تا اذهان مردم را به            

  .معطوف و ضرورت دین داري را براي مردم بیان کند
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  خواري در جامعه پدیده رشوه) 3
ــی ــرم م ــهب ــن جام ــور   م ــش ع    دروی

  
  گفت دیناري بده پنهان و خـود را وارهـان         

  
  دانی غنـی اسـت      حق بر آن کس ده که می      

  

  زور گیــري بــهتـو ربــا و رشــوه مـی    
  )226 :1377، اعتصامی(               

ـار نیـست      شرع کار:گفت    کار درهم و دین
  )190: 1377،  اعتصامی    (          

  گر سراپا حق بود مفلس، دنـی اسـت    
  )1377:273،  اعتصامی(                

پـروین انـسان هـا را بـه پرهیزگـاري و      : دزدي آشکار و دزدي پنهان در جامعه   ) 4
دمـی مقـام واالیـی دارد و از امکانـاتی     آدوري از دزدي دعوت است و از دیـدگاه وي       

مقامی . برخوردار است که می تواند با بهره گیري از آن ها به جایگاهی واال دست یابد               
 بلکـه بـا پـاالیش روح میـسر      یاري ابزار و عناصر مادي دنیـایی       آن نه به   هکه رسیدن ب  
  .خواهد بود

عمـل دزدي را     ،در مناظره دزد قاضی با وصف اینکه شخصی که دزدي کرده اسـت            
هاي اصـلی دزدي را نـشان      علت و ها  مرتکب شده است اما پروین سعی دارد که ریشه        

اینکـه    حقایق تلخی را که نشانگر وضعیت نابسامان اجتماعی را گوشزد کنـد و              و دهد
با گرفتن رشوه تغییر    دزدان حقیقی کسانی هستند که خود در منصب قضاوت هستند و          

  . کنند  حکم صادر میمتمکن،به سود افراد ظالم ستمگر  ، سندسازي وو تحریف احکام
ــی  ــم داور م ــر حک ــم ب ــو قل ــري ت   ب

  زنـی   گـردن داري و حـد مـی       ه  حد ب 
ــور   مــی ــش ع ــه دروی ــن جام ــرم م   ب

ــودم مــوزه و ــن رب ــشت و م ــد ط   نم
  

ــن   ــوار و زم ــو از در  دی ــري مــی ت   ب
  زنــی گــر یکــی بایــد زدن صــد مــی

  زور بــه گیــري تــو ربــا و رشــوه مــی
  ك و حکــم ســنددل، مــدر تــو ســیه

  )226: 1377،  اعتصامی   (             
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کنـد کـه چگونـه بـا      پروین با زبان تند برنده، حاکمان و متصدیان جامعه را نقد مـی     
  . کنند خواهند و به مردم ضعیف، ظلم می کاري تمام منابع را براي خود می دزدي و دغل

ــریمن   ــه اه ــن محکم ــردم ای ــد م   ان
  یـن  د وشـرع اسـت   آنکه سحر حامی  

   الشــه خوراننــد و بــه آلــودگی   
  

  دولــت حکــام، ز غــصب و ریاســت  
  اشک یتیمـانش گـه شـب غذاسـت        

ــه ــوده پنجـ ــت آلـ ــشان دواسـ    ایـ
  )63: 1377،  اعتصامی(                

 ، قاضی که باید حکم شرع را اجرا کنـد   ،اش   فرزند ناآزموده   و در مناظره قاضی بغداد   
قـضاوت را تنهـا کـسب داراي بیـشتر           وهدف از    آید  برمیدرصدد کسب منافع خویش     

 هرکس که تمکّن مالی بیشتري ز راه راي دادن به سود ظالم باشد و هرچند که ا  . داند  می
  :کند دهد و به فرزند خویش توصیه می داشته باشد حق را به او می

  خوش گذشت از صید خلق ایام مـن       
  کس ده که میدانی غنی است      حق برآن 

  

  نون دام مــچــبنــه  اي پــسر دامــی  
  پا حق بود مفلس، دنی اسـت       گر سرا 

  

 سیاسی و دینـی و  -پروین از نظر گرایش به مسائل اجتماعی: در انتها می توان گفت 
او نخستین زنی است که سرودن شعر را به انتقاد اجتماعی بدل      . اخالقی بی مانند است   

رات هشدار مناظ. کرد و به زبان تمثیل و شیوة مناظره، اشعار اعتراض آمیز خود را سرود
دهندة پروین رنگ و بوي مسائل اجتماعی زمـان وي را دارد و چـون آینـه اي بیـانگر                    

  .شرایط روزگار زندگی وي است
  

  تحلیل محتواي مناظرات حیوانی در اشعار پروین اعتصامی
شاید یکی  . استلحاظ تعداد، بیش از سایر مناظرات او         این قسم از مناظرات پروین از     

ر تعداد و همچنین شمار ابیات این نـوع از منـاظرات پـروین آزادي            از دالیل افزایش د   
گونه مناظرات  عملی بوده است که پروین توانسته است از حیوانات و نمادگرایی در این
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اي طوالنی دارد  سخن گفتن از زبان حیوانات و اشیاء در ادب فارسی سابقه. به کار ببندد
 کـرده تر مناظرات، راه را بـراي پـروین بـازتر    این امر خود عالوه بر دلپذیر کردن بیش        و

  بتواند هرچه بهتر و با تأثیرگذاري بیشتر، اوضاع نابسامان جامعه را در بوته نقد       تااست  
  . بدیلش برساند  نغز و شیوا به خوانندگان سخنان بی قرار دهد و پیام خویش را لفافه

پـردازد و مباحـث    یدر این قسمت از مناظرات، پروین بیشتر به مباحـث اخالقـی مـ    
اداري حاکم بـر جامعـه بیـشتر در منـاظرات         اوضاع سیاسی و   ،انتقادي درباره حکومت  

  . اند انسانی پروین نمایان شده
اي فـردي هـستند    گونـه   کار رفته در مناظرات حیوانی پروین به      ه  ازآنجاکه نمادهاي ب  

ی که بر پایه نماد، یها ها را با آنچه در فرهنگ نمادها و فرهنگ       نباید انتظار داشت که آن    
گونه که کزازي در کتاب رؤیا، حماسه و اسطوره بیـان    آن. اند، تفسیر کرد    شده  پیکربندي

تـر،    کـه نهادینـه   انـد آنگـاه   نخست نمادها به شمار کسان، گوناگون و پراکنـده      «: کند  می
رهـا   شمارشـان بـه شـمار تبا   گراینـد  میها به ژرفاها      شوند و بیش از رویه      تر می   نمادین

ی دگرگـون   یاگر روند درونی شدن در نمادها همچنان بپاید به نمادها         . پذیرد  کاستی می 
دوراز  هاي بشریرابهها و یافتهترین آزمون   ترین وبنیادي اند و ژرف    خواهند شد که جهانی   

   )163 :1390،کزازي(. »تابند رنگ نژادتباربازمی
  
  نتیجه

ر زبان روایت و قواعد ساختار پیرنگ در شناسی ساختارگرا به دنبال کشف دستو    روایت
هاي روایی است که با تکیـه   ادبیات تعلیمی یکی از گونه قالب     . انواع متون روایی است   

آنچـه در   . رگرا داراي دستور زبان روایی مختص خویش اسـت        اشناسی ساخت   بر روایت 
اصـل  کلیت دستور زبان روایت این قالب ادبی با تکیه بر مناظرات پـروین اعتـصامی ح    

شود، این است که بر خالف قالب حماسه و غنا در ادبیات تعلیمی همواره تاکید بـر         می

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۲۰۱/     دستور زبان روايت در ادبيات تعليمی                                                     
  

است و همواره محوریـت در سـاختار سـه گانـۀ ایـن قالـب بـا                  ) شنو  روایت(مخاطب  
شـنو   از طرف دیگـر در منـاظرات پـروین اعتـصامی همـواره روایـت       . شنو است   روایت

  . گردد ي ناشناس میبه پنهان شنونی است و گاه تبدیل از نوع بیرو) مخاطب(
دست آورد دیگر پژوهش حاضر این است که با تکیه بر نمودار ارتبـاطی یاکوبـسن،       

نویسنده، پیام و مخاطب در گونۀ ادبی مناظره و در ادبیات تعلیمی به          : همواره سه عامل  
 اخالقی از طـرف  خورد به طوري که گاه به طور صریح و گاه با رمزگان پیامی              چشم می 

  . شود نویسنده به مخاطب منتقل می
آورد و هرکدام   می پیش رو به نمادگرایی    از   در مناظرات حیوانی و نباتی پروین بیش      

بـر  . دهد هاي انسانی قرار می  بینی  ها و جهان    نباتات را مظهر و نماد انسان      از حیوانات و  
س داراي ارزش   ک  همه چیز و همه     اي را طراحی کند که در آن      آن است که مدینه فاضله    

توان سـخنان کـسانی چـون     خوبی می   و احترام است در این قسم از مناظرات پروین به         
  . سهراب سپهري را شنید

  
  منابع 

  . زوار:تهران، از نیما تا روزگار ما .)1380(.آرین پور، یحیی  -1
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11: 41 - 24.  
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ش ، سال دهـم،  فصلنامه بهارستان سخن، مست و هوشیار پروین با مست عامل موالنا    
24: 119- 98.  
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