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 چکیده
علم مطالعه را شناسی ی آن است. سبکشناسانهت یک اثر ادبی، تحلیل سبکهای مهم برای شناخیکی از شیوه

ت فراوانی برخوردار یّشناسی توجه به بسامد از اهمّاند. در بحث سبکهنری و ادبی نامیدههای بیان و بررسی شیوه

-سبکی پدید ویژگی دنتوانمیاست و هر کدام از عوامل و عناصر حاضر در متون به شرط دارا بودن بسامد و تکرار 

 و احمد شوقی دو شاعر پژوهش حاضر بررسی تطبیقی سبک مناطرات پروین اعتصامی ی آن محسوب شود.آورنده

-آوریبردند توانستند با ابداع و نوت و نهضت به سر میعصر مشروطیّپروین و شوقی که در  ایران و عرب است. معاصر

و هم توانستند با ورود بودند ت پیشینیان دار سنّجای گذارند. آنان هم میراثو جاودانه از خود به گارهایشان اثری ماند

تی و نو، سبکی های سنّهایشان راه پیشرفت و ترقّی را بپیمایند و با تلفیق شیوههای سرزمینبه مرزهای تجدّد اندیشه

ت مناظرات یّه به ارزش و اهمّوهش با توجّر این پژد معاصر رونق و غنا بخشند. ادبیّاتمستقل را از آن خود کنند و به 

سطح ادبی از در مباحث آوایی و واژگانی،  :ی شاملزبان ،های سبکی این اشعار در سه سطحاین دوشاعر بزرگ، ویژگی

تاب که باز- های حاکم بر اثراندیشه ،نی و عاطفه و احساس شاعران و نیز در سطح فکریانظر علم بیان، معنقطه

 حلیل قرار گرفته است. سپس بهمورد تجزیه و ت -حوادث روزگار شاعران است ثّر از های درونی و تفکّرات متأاندیشه

 ،دیگرملل برهم ادبیّاتی گذارتأثیرو  پذیریتأثیرتا میزان  است؛شده  اشتراک و افتراق مناظرات آنان پرداخته وجوه

ی  بردارنده گیرد و در ادبّیات تعلیمی جای می ی ات پروین اعتصامی و احمد شوقی در حوزهمناظر نمایان شود.

است. مخاطب آنان عموم مردم بوده و زبانشان، زبان حال روزگار های پندآمیز اخالقی، اجتماعی، سیاسی و ...  نکته

شاعران است. ابداع مضامین نو در مناظرات هر دو شاعر وجود دارد. بارزترین ویژگی ادبی مناظرات استفاده از صنعت 

 در حدّ ،.های قرآنی، جناس و .. : تشبیه، استعاره، تلمیح و اشارهچون است. عالوه بر آن از صنایعی هم« تشخیص»

 ای به مناظرات داده است. ها به همراه مضامین نو، امتیاز ویژهی این ویژگی اند. مجموعهاعتدال بهره برده

 ک، مناظرهبستطبیقی، پروین اعتصامی،  ادبیّات، احمد شوقی :هاواژه کلید
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 مهمقدّ -1-1

ایدرستتاره،انرهبهجایینبردهبودندنیبازگشتادبیکهشاعرانباتقلیدازپیشییهایدورهدرآغازینسال

-یعصرخفقان،خودباختگیوبییمعاصرایران،زاییدهآوازهدرخشید.پروینشاعرآزادمنشوپرآسمانادبیایران

.استهایمردمروزگارشهویّتیاست.شاعریآگاهبهزمانهوشعرشمبیّندرد

داندآشفتهعبورکند.ویمییجامعهتفاوتازکنارتواندبیسنجاستکهنمیینکتهرویناعتصامی،منتقدپ

دردل جهانیوجاوچگونهسخنبگویدتا پیامخودرا رسوخکندو مسایلباریکوظریفاخالقی،کندانهدها .

کند.حدودفهمبیانمیسادهوقابلایبهگونهوگو،تاجتماعیوفرهنگیراباهنرمندیتمامباروشمناظرهوگف

وپنجقطعهازاشعاراوحالتمناظرهدارد.شصت

شخصیّت درذهنخوانندهزندهومتحرّحالتنمایشیمناظرات، ایحاکمبرسازدوزبانمحاورهکمیهارا

افزاید.اثر،پویاییوتحرّکآنرامی

جانوانساندرقالبتمثیل،مفاهیماخالقیوبانحیوانات،اشیایبیزگویدازپرویناززبانهمهسخنمی

موردنظرخودرایراترجمهکردهونتیجهبخشدسپسآنهاتکلّممیسراید.بهپدیدهمتعالیمیمعنویرادرحدّ

یابد.می

اختیاراینشیوه،استقاللباپروین»درعینحالکهمناظرهوسؤالوجوابدرادبفارسیپرسابقهاست،

هایاوباپیشینیانبهکلّیمتفاوتتحلیلوهاوشرحهاونگارگریخودرانشاندادهوچونطرزطرحآنیاندیشه

.(188تا:دانشگر،بی)«کهازدیگرانمتمایزاستلتیدارداستشعراوویژگیواصا

شکل یکیاز هامناظره تعلیمیاست. پیکرهدر»یادب کلّ بینشاعرانقرن، کسیکه تنها ما یعصر

شعرشتعلیمیاست  پرویناست، 1376)طباطباییاردکانی، داستاننتیجه (.11: از گرفتهایکه هایتمثیلیاو

ترینهایششبیهاشعارتعلیمیپیشینیاناست.عمدهشودحاویمطالبحکمیواخالقیاستوازایننظرشعرمی

پروین،درابداعمضامیننواست.شهرت

خوردامّادراینمیان،چشممیموضوعاتمختلفبهعربینیزازدیربازتاکنونمناظراتزیادیدرادبیّاتدر

نیانایبرخورداراست.ویدراینحوزهنوآوریداشتهوسبکیمتفاوتازپیشیمناظراتاحمدشوقیازجایگاهویژه

اخذکردهاست.

قالبنمایشنامهشوقی میابهابو،ایمنظومدر شخصیّت مناظرهمیلهولمصر، او با دهدو درحدود»کند.

.(1977:279ی،بطرسالبستان)«آمدهاست«شوقیّات»شصتحکایتاززبانحیواناتداردکهدر
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ساده او توصیفاتشمادّیواستروانوقابلفهم،اشعار اینمقولهمهارتزیادیدارد.حسّی. استودر

معا لیل،»مشهورشبانامیدرقصیده«الحسنالمصریابو»یاوباضهرمخاطبشطبقاتمختلفمردماست. یا

شهرتدارد.«الصبمتیغده؟

راهایشتیوشعرنو،اشعارشراسرود.شعرتیعبورکردودرمراحلمابینشعرسنّشوقیازمراحلشعرسنّ

هایاجتماعی،سیاسیقرارداد.هادرنقدرویدادعنوانیکیازمؤثّرترینزبانیزندگیمردموزبانطنزرابهآینه

ایند خالیازهرنوعگیردمیادبتعلیمیجاییودرحوزهآمیزاستوشاعرپنداشعار هجوکهنشاناز.

فیهاست،سخنزمانهاستنهمعرّتیملّتاریخوگذشتههادارد.سخنایشان،نقلفکریآنمناعتطبعوخوش

آنانبهدنبالآگاهیشخص بیدارخود. قانونکردنو عدالتو آزادی، باسالحشعساختنمردم، ربهگراییهستند.

خیزند.مییمردمبرروندوبهدفاعازحقوقازدسترفتهعدالتیوجهلمیمبارزهبااستبداد،فقر،بی

ادرپرداختنبهموضوعاتومضامینسیاسی،اناستامّنیبسیاریازنکاتبالغیاشعارشانتقلیدیازپیشی

اجتماعی،فلسفیواخالقینوپردازهستند.

توجّ نیزارزشمندیهبهنوآوریبا ایندوشاعرمعاصرایرانوعربو احمدشوقی، هایپرویناعتصامیو

ترتواندسطحهنریوارزشادبیاشعارآنانرابرجستهشناسانه،می،بررسیسبکیّاتادبیمناظراتآناندرعرصه

نشاندهد.هایآنانراهاوتفاوتها،میزانبرتری،شباهتکندوباشناساییودرنگبرآنارزش

اعتصامیوسبکمناظراتپروینتطبیقیبهبررسی،تحلیلی-رو،درپژوهشحاضر،باروشتوصیفیازاین

یموردتحلیلقرارگرفتهاست.رهادرسهسطحزبانی،ادبیوفکاتسبکیآنمختصّواحمدشوقیپرداختهشده

 بیان مسئله -1-2

نوآوریبودند پیشینیانیا پروینباآگاهیو،درعصریکهاکثرشاعرانوسخنورانبرسردوراهیتقلیداز

اوضاعفر از سیاسیشناختیکه داشتههنگیو خود مییابدکهچگومیدر،جامعه هنوزنهسخنبگوید. که داند

دمیهستندکهعادتدارندهمهچیزرابابیانیسادهوآمیختهباتمثیلبشنوند.مر

بیانی منشیندلویبا معنیو دیگران، عراقی،آفرینیمیتفاوتاز سبکخراسانیو آمیختندو با و کند

می سبکیمستقلایجاد نظرویژگی»کند. ازاز روانیواستواریرا سادگی، پیامی، فکریو معنوی، هایلفظی،

ازسبکعراقیگرفتهواحساسواندیشه بهاستادیتمامدرآنهاوپیامسبکخراسانیوشیواییرا هاینورا

.(1381:21)احمدیگیوی،«هایکهنریختهوعرضهداشتهاستقالب

ملموسمیآفریندواقعیتپروینمیتصاویریکه -یمیلمیعهاجنبهکندوبهپندهایموجودعصرشرا

اوتعلیمیادبیّاتهایویچندانراهیندارد.بخشد.ساختارشعرشسادهاستواژگانپیچیدهودشواردرسروده

گرایانه.ونکاتاخالقیوواقعاستوشعرشسرشارازپندواندرز
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هرگزبانپروین تملّاز فضایشعرشونه قبیلگربیانقمبرّاست. آنمسایلیاز در :پاکیدرونیاوستو

-شود.بیانغیرکشانبهوضوحدیدهمیدی،دفاعازحقوقمظلومانوزحمتفساد،ستایشآزاومبارزهبااستبداد

بهاروءالشّعرارگانیچونملکبزایبهاشعارشبخشیدهاستودستیاشعارشروحتازهمستقیمدرمناظراتویک

اند.قانبداناشارهکردهچندتنازمحقّ

-گوییپرداختهاست.پروینباریکمثنویبهمناظرهتردرقطعهوتیاست.بیشقالبووزنمناظراتویسنّ

گذرعمر،غنیمتشمردن،اظهار:گیرد.تشبیهاتاودرموضوعاتیچونیاریمی،بیناستوهنرمند.ازقدرتخیال

افزاید.دوروییو...برارزشاثراومی

یانوحتّرگویانسانباانساننیستبلکهاززبانهمه،پرندگان،بیچارگان،جانووتمناظراتپروینتنهاگف

پرویناعتصامیوهایمناظرهمنجربهاستقاللسبک،هااینویژگیی.مجموعهگویدجاننیزسخنمیاشیایبی

معاصرشدهاست.ادبیّاتغنای،درنهایت

.(1997:279)بطرسالبستانی،شوقیدرحدودشصتحکایتاززبانحیواناتداردکهدرشوقیّاتآمدهاست

و«طبيعة»و«ةمرأ»وصف:استمانندحسّیترتوصیفاتاومادّیوایداردوبیشوصفدراشعاراوجایگاهویژه

ازهمه .شوقیبهسادگیوروانی، گیریویازمفاهیمومضامیننودرکنارگویدوبهرهطبقاتسخنمیی...

کدامتاریخشعرعربتازمانشوقی،هیچاست.درطولکردههاومضامینگذشته،اوراازشاعرانمقلّدمتمایزقالب

اندازه شاعرانعرببه اجتماعیاز مسایل مسایلسیاسینپرداختهیویبه و فقر اق، بر عالوه او اشعار ناعاند.

.استکشورمصر،خصوصهگان،منبعبسیارغنیبرایآگاهیازحوادثتاریخمعاصرعربباحساسخوانند

هاییادشدهبهبیانخصایصسبکیمناظراتپرویناعتصامیواحمدشوقیپژوهشحاضربابررسیویژگی

دهد.رمیرادرسهسطحزبانی،ادبیوفکریموردتجزیهوتحلیلقراهاپردازدوآنمی

 سطح زبانی -1-2-1

اثرازنظرویژگی گیرد.درسطحآواییصنایعبدیعهایآواییوواژگانیموردبررسیقرارمیدراینسطح،

.صنایعیچون:جناس،شودمیشوندتجزیهوتحلیللفظیومعنویکهمنجربهایجادموسیقیبیرونیودرونیمی

.سجع،تکرار،تناسبو...

گیرد.مواردیازقیبل:سختییاآسانی،هقرارمیدرسطحواژگانی،ویژگیهایلغویونحویاثرموردتوجّ

ابیها،وجهوزمانافعال،ایجهاییکهبسامددارند،کوتاهیوبلندیجملهها،ویژگیواژهفارسییاعربیبودنواژه

1.ها،مواردحذفو...وسلبیبودنجمله

هاییکهبسامددارندمورددستهازواژهروآن.ازاینتباالییبرخورداراستیّدربررسیسبکی،بسامدازاهمّ

گیرند.هقرارمیتوجّ

                                                             
مختاریازکالسدرسسبکشناسیدکترمسروره- 1
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 سطح ادبی -1-2-2

معانیجایدارند.اینسطحباپردازد.صنایعیکهدرعلمبیانوبهبررسیصنایعادبیدراثرمیسطحادبی

نشانمی را تخیّلشاعر و قدرتعاطفه رفته، کار کردنفنونادبیبه علمبیانبارز در هایتشبیه،آرایه،دهد.

هاییکهمنجربهفصاحتوبالغتاثرشیوه،موردبحثقرارگرفتهودرعلممعانیاستعاره،کنایه،و...وانواعآن

یبررویمخاطب،ایجازوگذارتأثیرومسند،انواعجملهازنظرالیهاحوالمسند:مباحثیچونشدهموردنظراست.

....

 سطح فکری -1-2-3

اکمبراثر،حیشاعراست.بهعبارتدیگراندیشهیفکرواندیشهیاثر،نشاندهندهیمایهدرونومضامین

اثربازتابیاستازجهان اینسطح، در نظرویژگیبینیوی. غماز قبیل: شادیهاییاز آفاقییاگرایییا گرایی،

انفسی،واقع اجتماعیخردگرایی، اخالقی، مثالوگرایی،اصولدینی، ییموردبحثوبررسیقرارها...همراهبا

1گیرد.می

 االت اصلی پژوهشسؤ -1-3

 هاییدارند؟فکریچهویژگیمناظراتپرویناعتصامیواحمدشوقیازنظرزبانی،ادبیو -1

 است؟هایسبکیمناظراتآندوکدامهاتوتفاوتتشاب -2

رویداد -3 و حوادث جامعهآیا فرهنگی و اجتماعی سیاسی، روزیهای آن در شاعرها دو این ،مناظرات

بودهاست؟گذارتأثیر

 اهداف پژوهش -1-4

پیهایرهشناختنسبکمناظ -1 شوقیو احمد ویژگیپرویناعتصامیو به سطهاهایآنبردن حودر

 زبانی،ادبیوفکری.

تبیینوجوهتشابهوتفاوتمناظراتایندوشاعربزرگمعاصرایرانوعرب. -2

 ت پژوهشیّضرورت و اهمّ -1-5

قانهمنتقدانومحقّطورکهبایدموردتوجّآن،اتپرویناعتصامیواحمدشوقیسبکمناظریدربارهتحقیق

کهسبکحالیدرهاینموضوعپرداختهنشدهاست؛استودرآثارموجودبهصورتتطبیقیومفصّلبقرارنگرفته

.استتبودهوقابلتأمّلوتحقیقیّایندوشاعربزرگبسیارحائزاهمّنوومستقلّ

                                                             
1
ازکالسدرسسبکشناسیدکترمسرورهمختاری- 
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 پژوهش یپیشینه  -1-6

(،اشعار1392)«وپرویناعتصامیمضامیناخالقیدرشعراحمدشوقی»یدرپایاننامه«افرامنصور»-

موردبررسیقراردادهاست.ویپسازشرحهایموردهاورذیلتاخالقیدوشاعروفضیلت نظردوشاعررا

هشاعرراموردتوجّمتنوزیباییآنوتشابهاتفکریدوهایدرونیوویژگیپردازدهامیبهتطبیقآنابیات

دهد.قرارمی

یمناظراتاحمدشوقیوپروینمایهدرونبررسیتطبیقی»یدرمقاله«فراهانیسمیرامقیاسیوحسن»-

بهبررسیعناصرو1391«)اعتصامی درچکیدهشاعرپرداختههایایندومایهدرون(، اینمقالهآمدهیاند.

ت،مواندرز،حکپروین،پندیمناظراتمایهدرونصنعتتشخیصاستو،ینویژگیبارزمناظراتپرو»است:

.«مفاهیماخالقی،اجتماعیوانتقادیاست

رهایشع(،بهدوره1385)«هایپروینشناسانهبهمناظرهنگاهیسبک»یدرمقاله«نیکمنشمهدی»-

مطرحنمودهاست.ویپروینراصاحبیاشعارشاعراندورهتقلیدیبودنفارسیاشارهکردهو بازگشترا

ویژگیسبکفردیمی مثالو ذکر با و بههایزداند فکریمناظراترا ادبیو موردبانی، صورتمختصر

 بررسیقراردادهاست.

مهری»- سعید واشقانیفراهانیو ابراهیم مقاله« مناظراتپروینهایسبکویژگی»یدر در شناسانه

 اند.هاراموردبررسیقراردادهاظره(،مختصّاتسبکیمن1394«)اعتصامی

(،1391«)پرویناعتصامیدرگذرگاهادبیّاتتعلیمی»یدرمقاله«مهدیممتحنوگردآفرینمحمّدی»-

 اند.اخالقیّاتراازطریقمناظرهبهتصویرکشیده

یرمانسهیدوقطرهخونشعرپروینبامناظرهیتطبیقیمناظرهبررس»یدرمقاله«زادهراحلهعبداله»-

کند.پردازد؛سپسمقایسهمیهامی(،ابتدابهتحلیلمناظره1391«)قطرهخونتریللو

امّاتاکنونبهصورتتطبیقیومفصّل؛کهدرموردآثارهردوشاعربهتنهاییصورتگرفتهباوجودتحقیقاتی

بهبررسیسبکمناظراتپرویناعتصامیواحمدشوقیپرداختهنشدهاست.



 شناسی پژوهشمواد و روش -1-7

توصیفیشیوه وبراساسسبک-یاینپژوهش، شمیساودکترمحمودسیروسشناسیدکترتحلیلیبوده

فتوحیتنظیمشدهاست.

جمع روش اطّالعاتآوری کتابخانه، است. کتابای سایترایانه، و نشریّات موضوع، با مرتبط هایهای

یازبرایانجاماینپژوهشاست.،وسایلوابزارموردناینترنتی
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 شناسی سبک -2-1

 سبک تعریف -2-1-1

فارسیوعربیادبدر»ریختن.کردنودرقالبیذوببهمعن«سَبَکَ»یریشهازیعربیاستسبک،واژه

معادلالتینیآن.(1392:33)فتوحی،«اندمترادفسبکبهکاررفته،هایطرز،اسلوب،روش،سیاق،ونمطتعبیر

«style»حروف،آنیوسیلههمعنایآلتیفلزییاچوبیکهبهیونانیاستب«ستیلوس»کهخودمأخوذازاست

اند.کردهکاریمیوکلماترابررویالواحکنده

وانتخابالفاظترکیبکلماتیوسیلهکوبیانافکاربهراروشخاصاد:ستازادراصطالح،سبکعبارت

به تعبیر. بهنکاربردزبایشیوه:استازسبکعبارت»دیگرعبارتوطرز یشخصوسیلهدریکبافتمعیّن،

.(34)همان:«صمعیّن،باهدفیمشخّ

 شناسی  ی سبکتاریخچه -2-1-2

امتیازیتعریفمییپیشینه کیفیّتو افالطونسبکرا یونانورمجستجوکرد. بایددر کندکهسبکرا

دلیلایدیگربهمنداستوگویندهکالمازآنبهرهیایبهلحاظبرخورداریازالگویمناسبوشایستهگوینده

داندومعتقداستهراثریاتیکالممیوسبکراخاصیّتذامّاارسط؛بهرهاستیمناسب،ازآنبیفقداناینالگو

بهاستامّاحالاینسبکممکناستپست،متوسطیاعالیباشد.سبکخصوصیّتیاکتسابی؛دارایسبکیاست

.(1384:181پور،)امینشودبندیمیدرجاتمختلفتقسیم

نزدشعراوادباازدیربازسابقهداشتهاستوازسبکشاعریاطورپراکندهههبهسبکبفارسی،توجّادبیّاتدر»

:براینمونه.«طرزوشیوهسخنبهمیانآمدهاستطریقه،:نویسندهباکلماتیازقبیل

.(1383:275داد،)«هایکهنهکهنیاستباستانینوآمدهمهطرزینکهنتیجهیمهقیاسشیوهتب»
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اوّمیعنایسبکبرهبهبعددرکتبتذکرهبهمازعهدصفویّ لینجاییکهلفظسبکبهکارخوریموظاهراً

است الفصحا»رفته خانهدایتاستیرضاقلی«مجمع 1394)بهار، ب».(21: جدّهنخستینکسیکه یبهطور

سبکپرداخت کتابسبکءعراالشّملک؛موضوع که بود دربارهبهار کالسیکسبکیشناسیرا نثر و هایشعر

.(1383:276)داد،«درآوردتحریریفارسیبهرشته

یدربارهقاتینظریهفتادآغازکردندوتحقییدههیهوداًازنیمشناسیراحدقدان،سبکاعربی،نادبیّاتدر

.دراست«علماالسلوب»درکتاب«صالحفضل»و«سلوبالوااالسلوبية»هاتحقیقاتآنآنارایهدادند.بارزترین

تحقیقات این مسئله،کنار ربط االسلوبية»ی » بالغت»به » کتاب در محمّدعبدالمطلب که بود  البالغة»مطرح
عبابنه)بدانپرداختهاست«االسلوبيةو  ،1425 سبککلّطوربه.(198: علمی، هایمطالعهوبررسیشیوهشناسیرا

شناسیتکالسیکاست.سبکبالغتدرسنّیاندکهازبسیاریجهاتشکلتوسعهیافتهبیانهنریوادبینامیده

درحوزه زمانیکهشیوهنقدیابتدا از رواجادبیبرایمطالعهسبکمتونادبیوغیرشناسیهایزبانادبیبودو

حوزهیافت به در، رشتهعینایمستقلو دو هر زباننقدادبییحالمرتبطبا شدشناسیبدلو اینتوجّ». به ه

سال اثریاز1919ویژگیدرغرباز اسیشنسبکیبوددرباره«سوسورفردیناندو»کهازشاگردان«بالی»با

.(1383:282)داد،«شناساناروپاییقرارگرفتزبانهسایررفتهموردتوجّفرانسویبرانگیختهشدورفته

 ساز عوامل سبک -2-1-3

ف،گزینشزبانوعدولازهنجارنگرشمؤلّ:فراوانیدارد.سهعاملتیّاهمّهبهبسامدشناسیتوجّدرسبک

هایتوانبرشمرد.نگرشودیدگاهیسبکمیآورندهترینعواملپدیدازمهم،رابهشرطدارابودنبسامدوتکرار

گرایی،آفاقیگرایییابرونیابد.درونانعکاسمی،هایبیانیگزینشزبانوعدولازهنجاریهنحوفدرفکریمولّ

گیردوهمینطرزفکرواندیشه،هایزمینیوآسمانیو...ازنگرشنویسندهنشأتمیعشق،یاانفسیبودناثر

تعابیروعباراتاست.زمانیکهها،محصولگزینشخاصازواژه،دهد.سبکقرارمیتأثیرراتحتوادباوزبان

زباننقششعریدارد،هایادبیادرنوشتهامّرود؛میکارزبانبهمنظورایجادارتباطبه،تایعلمیاسمتنونوشته

درجه میییعنیاز فاصله نوشتار متونادبیباعثمیصفر گزینشواژگاندر کهعدولاگیرد. هنجارشود وز

اتّبرجسته خلّاقادبی،سازینیز آثار در لفطباشدوهمدرمحتوا. ممکناستهمدر عدولازهنجار، فاقبیفتد.

معیار هرسبکینسبتبهسبکدیگرداراییافتمیفراوانیهایمتعارفبهانحرافاز اینشود. انحرافاستو

امّاخارجازنرماست؛،ندرمقایسهباآ«صائب»رماستوغزلیکهنجاریان«سعدی»دیوانمثالًیعنیسبک.

واینهردو )شفیعیکدکنی،«سبکیعنیعدولازنرم»گویند:جاستکهبرخیدرتعریفسبکمیسبکدارند.

1379:38).

شناسی ساختاری سبک -2-1-4
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«آخمانوف»و«یرگویراودپی»مانند:میالدیدرکارکسانی1971تا1951هایشناسیساختاریدرسالسبک»

 تیلور»و یافت«تالبوت «رواج 1391)فتوحی، رویکرد،(.146: سبکبراساساین وسازتمهیدات زبانی عناصر

پردازدتاازهامیشناس،بهبررسیدرونیسازهدراینروش،سبکشوند.هایمتنیدرارتباطباهمبررسیمیسازه

هاینحویمیانآواها،واژگان،ترکیباتوساختاوبهدنبالیافتنتناسبومحتوابرسد.شکلوساخت،بهمعنا

(.146هایسبکیاثرراشناساییکند)همان:هاویژگیازدلاینتناسب؛تاهااستجمله

محوراصلیدرتحلیلمناظرات تمهیداتیآناستکهمعلومشودپروینوشوقیدرساختارشعرخودازچه،

برده بتوانکالمآنانرابهره توانستهاندتا چطور بهتعبیردیگر، داد. تحلیلساختاریقرار زبانعادیمورد انداز

.گزینآنکنندفاصلهبگیرندوزبانهنریراجای

 تطبیقی ادبیّات -2-2

 ادبیّات تطبیقی تعریف -2-2-1

ادبیّات زبانعربیآنرا در عبارت«االدبالمقارن»تطبیقیکه بابمناسباتو»:ازستاگویند تحقیقدر

به.(1391:31)غنیمیهالل،«مللجهانونظارتبرتماممبادالتومعامالتفکریوادبیادبیّاتروابطبین

گوید.هایمختلفسخنمیطادبیمللوزبانادبیاستکهازروابایازنقد،شاخهادبیّاتعبارتدیگرایننوعاز

هایملّیمتفاوتپذیریآثارادبیدرقلمروتأثیریوگذارتأثیرهمشترکبهبررسیاحتمالدانشیکهبایافتنوجو

د.پردازمی

-وتأثّرفراهمشدهومیاننویسندگانوآثارموردتأثیریصورتیمیسّرخواهدشدکهزمینهربررسیتطبیقید

گیرد.هایتاریخیبرقرارشدهباشد.ازطرفیمقایسهوتطبیقدربستردوزبانمتفاوتصورتمینظرپیوند

 ادبیّات تطبیقی یّتاهمّ -2-2-2

استازطریقشناساندنمیراثادبیّات» دوستیملّتتطبیقیقادر بهتفاهمو کمکهایتفکّرمشترک، ها

بنایمیراثادبیکندوآنرابهعنوانجزییازکلّبومیازانزواوعزلتفراهممیادبیّاتکند.زمینهرابرایخروج

واساسادبیّاتنهتنهامکمّلتاریخادبیّاتایننوع».(44)همان:«دهدهاقرارمیجهانیدرمعرضافکارواندیشه

تواندهاستکهمییودرکصحیحآنشناسلکهعاملبزرگیدرتحقیقاتجامعهادبیاستبنوینواستواردرنقد

.(45)همان:«هاسوقبدهدمیانانسان،نوتعاوهمسویایجادروحتفاجوامعبشریرابه

 ادبیّات تطبیقی ی پیدایشتاریخچه -2-2-3

ب پیدایشادبتطبیقی جلوههپیشاز هایگوناگونصورتعلمیجداگانه، صورتادبیّاتآندر جهانیبه

اثرگذاریوجودداشتهاستوپذیریاثر رمادبیّاتیوناندرادبیّاتتأثیرتوانبهترینآنمیازکهن.(51)همان:

اروپاییانبه،تیواجتماعیهایعلمی،صنعگیراروپادرزمینهزمانباپیشرفتچشمهماشارهکرد.درقرننوزدهم

گردی،جهانیراواننشاندادند.توسعهفیمللدیگرعالقهوآشناییباآثارعلومادبیهایگوناگونفراگیریجنبه



11 

دومقرنیهاوپیداییدوجنبشرمانتیکوعلمیدربالندگیادبتطبیقیازنیمهآثارادبیسایرملّتیترجمه

همّتپژوهشگرانیهمنوزدهم فرانسهبا ویلمن»:چوندر «ژانژاکآمپر»و«فرانسوا جذبشدآغاز آنانبا و.

بنیاننهادند.مکتبفرانسویویژگیوشرایطخاصّیبرایتطبیق مکتبفرانسویرا پرورشنخبگاناینرشته،

مان،انگلیسوایتالیانیزآثارطرّاحیکردوسردمداراینحوزهدراروپاشد.بعدازفرانسه،کشورهاییچونآمریکا،آل

باسابقهالیّتداشتند.هماکنوناینعلمعرصهفعّدراین درادبیّاتادبیوتاریختسالهدرکنارنقدیدویسحدوداً

شود.هایدنیاتدریسمیهدانشگا

 در ایرانی ادبیّات تطبیقی تاریخچه -2-2-4

سابقه» تأادبیّاتی به ایران در تطبیقی تهرادبیّاتسیسکرسی دانشگاه در راکهناتطبیقی آن برخی

ادبیّاتسنجش» توسّیدناممی« سیّاحبهسالند، بازمی1317طدکترفاطمه ایشاننزدیکبهسیگردد. پنجواز

ر)انوشی«وخطابهوترجمهباقیماندهاستمقاله 1389وانی، میانسایرپژوهش.(11: توانازگرانایرانیمیاز

انگلیسیادبیّاتشرقیبرادبیّاتتأثیرقدایرانینامبردکهبهبررسیبهعنواننخستینادیبومنت«مجتبیمینوی»

پرداخت.

 در کشورهای عربیی ادبیّات تطبیقی هتاریخچ -2-2-5

برخیکشورادبیّات دارد:چونهایعربیهمتطبیقیدر بحرینسابقه کویتو مراکش، لبنان، ا؛سوریه، امّ

بیش مصر گستردگیآندر عواملیهمقدمتو است. مصریناپلئونحمله:چونتر گسترشصنعتچاپ،،به

یآثارفرانسوی،فرهنگاروپاوبهویژهفرانسهراادبیورواجترجمه-هایعلمیایجادانجمن،هاسیسکتابخانهتأ

 کشورهایعربیو خصوصبهدر رواجدادمصر مصادبیّات». بهتطبیقیدر رشتهر باعنوانیکعلمو یجدید

.(1391:117حجازی،)«شدآغاز«محمدغنیمیهالل»با1951یفرانسویدردههریمستقیمازمکتبپذیتأثیر

درزبانعربیبهکاربرد«االدبالمقارن»ازنخستینکسانیکهاصطالح» توانخلیلهنداوی،نویسندهومی؛را

.(119)همان:«لبنانیرانامبرد-سوریمنتقد

 مناظره -2-3

 مناظره تعریف -2-3-1

حقیقتیمباحثهکردنبایکدیگردرباره،.درلغتاستمایهدرونیکیازانواعادبیازلحاظمحتواو،مناظره

ژرفساختمناظره،حماسهاستزیرادرآن،میاندوکسیا»کردناست.هیّتچیزی،یاباهمسؤالوجوابوما

بردیگریسربرتریوفضیلتبر،دوچیز اختالفخود برگیردوهرمیلفظیدرنزاعو را استداللیخود یکبا

.(1379:227)شمیسا،«شوددهدوسرانجاممغلوبیامجابمیدیگریترجیحمی
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 ی مناظره در ایران و عربپیشینه -2-3-2

درایرانقبلازاسالمدررایکهنآننمونهورانبودهاستوبازموردتوجّهادیبانوسخندیرفنمناظرهاز

آسوریکدرخت»یمنظومه مناظره« میکه است ساسانی پهلوی زبان به بز و درختخرما بین دید.ای توان

گانه شود.مناظراتپنجدرآثاراسدیطوسیدیدهمیازاسالمیادبیدرایرانپساینشیوهیتریننمونهقدیمی

 قالبقصیده در اسدیکه شده مناظراتسروده از: عجم»استعبارتند «عربو زمین»، «آسمانو و»، نیزه

یزبانفارسیازمناظراتیپایدارندهفردوسیاینحماسهیشاهنامه»«.مغومسلمان»و«شبوروز»،«کمان

،دانشگر)«ثرجاویداناشارهکردتوانبهمناظراترستموسهراب،رستمواسفندیاردرایناغنیاستازجملهمی

یمرسومیبودهاست.دراشعارنظامی،خواجویشمالوغربایرانشیوهیادبانزدیمناظرهشیوه».(185تا:بی

.(1371:24)دهباشی،«مسایلبهمناظرهگذاشتهشدهاستازیکرمانیوسعدیبسیار

پردازمعاصراست.ازشاعرانمناظرهسرودهشدههاییبامحتوایاخالقیوآموزشیمناظره،معاصرادبیّاتدر

وبهءعراالشّتوانازملکمی منویژهبهار زنده،پرشوروگیراستوجان،هایپروینظرهاپرویناعتصامییادکرد.

اوست.یانهدرگروهمینمناظراتاندیشمندرسد.شایدبتوانگفتکهارزششعرپروینبخشیدرآنبهنهایتمی

سرایییکییکهمفاخرهجاآنگرددازگوییآنانبرمییمناظراتبهمفاخرهوفرهنگعربریشهادبیّاتدر

یپرسشوپاسخدرآمد.گونههاحالتدوسویهگرفتوبهفروشیآمدبهتدریجاینفخرامتیازوبرتریبهحسابمی

توانرشأنعربنسبتبهاممدیگرمید«کسریانوشیروان»و«مانبنمنذرنع»یبهمناظرهازمناظراتقدیم

اشارهکرد.

ارسط» افالطونو رواجافکار احتمالقوشاید به کتاببینمسلمانانو یقینوجود عنوانریببه هاییبه

المحاسن» زمینه« در روزگار آن در خطکه مجادالت میابهی پرداخته وای محاورات قبیل این رواج در شد،

.(1391:347)غنیمیهالل،«نخستیناسالممؤثّربودهاستهایمناظرات،درقرن

،مانند:شوددیدهمیاج،درقالبنظمونثرلاحتجهایبسیارازادبجدلیدرشکدرآغازعصراموینمونه»

ان:)هم«ارعلی)ع(وشعرایهوادارمعاویهگانمعاویهومیانشعرایطرفداداجمیاننمایندگانعلی)ع(وفرستاحتج

348). نمونهامعادبیّاتدر نیز صر در را مناظره الشوقیّات»هاییاز تجدّ« شوقیشاعر تواندگرایعربمیاحمد

مشاهدهکرد.

 نگاهی به زندگانی پروین اعتصامی -2-4

 پروین اعتصامی معرّفی -2-4-1

 25پرویناعتصامی، بهجهانگشو1285اسفند دیده تبریز پدرشیوسفاعتصامیدر مد. ببهقلّآشتیانی،

العدالهازشاعراننمقدّمحسیدخترعبدال،ازادیبانومترجمانبنامعصرخودبودومادرشاختر«الملکاعتصام»

بانیبودازدواجکردامّابهعلّتعدمدرکهمسرباپسرعمویپدرشکهافسرشهر1313قاجاربود.درسالیدوره
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بهبیماری،1321ماهونیمازهمدیگرجداشدند.دراوایلفروردینماهبعدازدو،ایدرونیوافکارپروینازدنی

ابدرودگفت.پیکرشچهارسالگیزندگیرودرسی،فروردینهمانسال16وپسازدوازدهروزدرشدحصبهمبتال

پدرشدرآرامگاهخانوادگیدرشهرقمبهخاکسپردهشد.درکنارمزار

 پروین ادبی زندگی -2-4-2

پدرشکهبهزبان یافت. راه ششسالگیبهمحافلادبیپدر طکاملهایعربیوفرانسویتسلّپرویناز

هاسالیبهنظمآنرادرخرد،پروینگرداندبرمیآوردوبهفارسیمی،قطعاتزیباولطیفیازکتبخارجیگردداشت

تربیت،وآمدداشتندبهار،دهخداو...بهآنرفت:اشخاصیچونکرد.ویدرمحیطادبیوعلمیکهتشویقمی

هایداخلوخارجازایرانهمراهپدربودوبهاینترتیببافرهنگایرانیوغربیآشنایییافت.مسفریافت.درتما

دخترانیآمریکاییزبانانگلیسیرادرمدرسهویمقدّماتعلومرانزدپدرآموختوتحصیالتتکمیلیو

تهرانگذراند.پسازفراغتازتحصیلمدّتیدرهمانمدرسهبهتدریسمشغولشد.درنخستینروزهایسال

پرویندعوتدرباررابرایمعلّیکارمندکتابخانه1315 یپهلوینپذیرفتوهرگزمیملکهدانشسرایعالیشد.

.نشدظواهروتجمّالتیفریفته

 پروین آثار -2-4-3

و...قصیده،قطعهشعر،درقالبمثنوی،قطعه248یپروین،دیواناشعاراوستکهدارایاثرچاپشدهتنها

شعرهایششهرتدارد.نمونهاز65حدودتربهدلیلسرودننوعمناظرهدرباشدوبیشمی

 عصر پروین -2-4-4

استشاهیایراندرعصرمشروطهورضاپروینازشاعرانبرجسته درایندورانمیزاننارضایتیعمومی.

تجدّدکمکمیاندیشهیاقتصادی،اپیچیدهافزایشیافتومقارنباتغییراتاجتماعیوسیاسیغربیوتحواّلت

گامباجریانمشروطه،هایپیدایشانقالبدرکشورایجادشد.برایناساسهمیایرانراهیافتوزمینهبهجامعه

گیراست.نتیسمدرآنچشمایادباروپاییوبهویژهجنبشرمکندکهتأثیربرجستهدبیّاتسربرمینوعجدیدیازا

میانانقالبمشروطهشباهت آثاررمانتیکموردتوجّیهایبسیار همترجمانایرانوانقالبفرانسهسببشدتا

ساختارکهنطبقاتیآن،اندکاندکرنگباختوقرارگیرد.باتغییراتاجتماعیواقتصادیایران،شکلفئودالیو

اشرافیو مجامع از ضرورتزمانه، تبع فارسیبه عرصهشعر در تمام شوری با و شد خارج هایمختلفدربار

اجتماعیهاینشینشد.شاعرباتکیهبرعواطفواحساسات،بهزندگیمردمپرداختودغدغههاهماجتماعیباآن

کهابتدادرنثرو«گراییسیاسیواجتماعیواقع»اصلیسرودنشعرشد.بهعلّتهمینینگیزهلفردی،اومسای

ادبیّ پدیدآمد، شعر )امینمحسوبمی«یادبیایرانتریندورهاجتماعی»اتاینعصرسپسدر شود :1384پور،

293-311).
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دنیایفریبنده بود. عصریکهدیکتاتوریبرمردمسایهافکنده دهشتاست. عصردروغو یپروینشاعر

یتمدندروغیننشدوباایشاعرآزاده،فریفتهتآشفته.درچنینوضعیّکردغرببهاسمتجدّددرکشورتکاپومی

فریادخاموشخود،حقایقرابرمالساخت.

 احمد شوقی نگاهی به زندگانی -2-5

 شوقی فیمعرّ -2-5-1

درقاهرهمتولّدشدپدرشازتبارکرد«الحنفی»ایبهنامدرقبیله1868درسال«حلیماحمدبنعلیبناحمد»

یکاملبردهدنیابهرههخدیوازمالومنالربذلتوجّوبهخاطاستواجموفّقیداشتهومادرشترکبود.ویازد

مانعازآن،اایننوعزندگیامّ؛زندگیدردرباررانیزداشتیایثروتمندرشدکردوتجربهادهبود.شوقیدرخانو

هاغافلشود.سرانجامپسازعمریتالشدرراهکسبعلموتقویتنشدکهازفکرمردمعادیومشکالتآن

کشورهایعربیدرچهاردهماکتبرذوقشعریورفتوآمدبینمصروکشورهایغربیومسافرتبهترکیهو

قلبامیرالشعرایدنیایعربازتپیدنافتاد.1932سال

 شوقی زندگی ادبی -2-5-2

مکتب سالگیبه چهار شیخصالح»شوقیاز یکمدرسه« یکه شد؛ وارد مدرسهقرآنیبود یسپسبه

تحصیالتکهپانزدهسالگینرسیدهبودرفت.ویبه،کهدرآنزمانبهمدرسهمبتدیانمعروفبود«وّیهیالخد»

متوسطهرا سالابتداییو مدرسهبهپایانرساندودرشانزده شدوبهگیبه یحقوقراهدهکشدانینظامیوارد

تحصیلیتدوسالبرایادامهنامهکسبکند.ویبهمدّجابافراگرفتنعلمترجمهتوانستدانشیافت.درهمان

چنینبهکشورهایانگلستان،الجزایروشهرهایدّنغربازنزدیکآشناشد.اوهمدرفرانسهماندوبامظاهرتم

تیبهاسپانیاتبعیدشدوبعدازباریازدانشوتجربهبهمصربازگشت.مدّهباکول1891هانیزسفرکرد.درسالآن

.بهمصربازگشتدوباره،لجنگجهانیاوّ

ویاز»است.یدنیایعربوعصرنهضتدرقرننوزدهواوایلقرنبیستماحمدشوقیازشعرایبرجسته

-بودکهپرچمتجدیدرابهدستگرفتتاراهاستادخویشراادامهدهد.اوراپدرنمایش«سامیبارودی»شاگردان

تئاترقرارودرخدمتکردزیرانخستینکسیبودکهشعرراازبندهایگرانشآزاد؛اندهایمنظومعربیدانستهنامه

(.1391:116دیوعربی،)عباسزاده،محمّ«داد

فرانسه،موضوعاتمختلفادبیّاتناروپایی،آشناییباعلمحقوقوآگاهیازفرهنگوتمدّتأثیرشوقیتحت

شعرعربیواردکردوتوانستبااستعدادونبوغیاخالقیرابهعرصهاقتصادی،اجتماعی،سیاسی،فلسفی،دینیو

هایعصرجدیدایجادکند.پیوندیاستواربینمیراثکهنونیاز،شگرفخویش
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                                                        شوقی آثار -2-5-3

میانشعرایعربکمترشاعریاستکهشعریبهروانیشع آثاریبهدر فراوانیاوداشتهباشدرشوقیو

.آثارشوقیعبارتنداز:(116:)همان

 .درچهارجلد«شوقّیات»دیوانشعرموسومبه -

 .فاطمیانشاملتاریخاسالموبزرگانآنتا«دولالعربوعظماءاالسالم»ارجوزه -

،مجنونلیلی،قمبیز،مصرعکلیوباترا»یهستندوعبارتنداز:ششنمایشنامهکهازآنمیانپنجاثرتراژد -

 .استکمدی«الستهدی»ششمیننمایشنامهبانام.«علیبکالکبیر،عنتره

 عصر شوقی -2-5-4

نغربوارتباطباتمدّیکهدرنتیجههابود.نهضتییآغازنهضتیفراگیردرتمامزمینهشوقیدورهیدوره

هایعلمیوصنعتیحاصلشد.آگاهیباپیشرفت

کهناعرانونویسندگهایعربیراهیافت.شااروپاییبهسرزمینهایفرانسهبهمصر،اندیشهیهاززمانحمل

وبروندآوریمناسبدیدندتابهسمتوسوینوزمینهرا؛دردورانرکودوانحطاطادبیقرارداشتندتااینزمان

توانبهمواردزیراشارهکرد:دستبهخلّاقیّتبزنند.ازویژگیهایبارزاینعصرمی

 .یناپلئونبهمصرحمله -

 .هایدرونیمملکتعثمانیبحران -

 .تالشمردمبرایرهاییازاستعمارواستبداد -

 .تالشبرایآزادی -

 .دعوتازاستاداناروپاییسیسمدارسوتأ -

 .سیسچاپخانهگسترشصنعتچاپوتأ -

 .پیدایشمطبوعات -

 .هاییازگروهجوانانبهاروپااعزامهیأت -

.آثارغربییترجمه -

یدارشد:دادبیپیهاسهمکتبدرجامعهباوجودایندگرگونی

-  کسانیبودندکهشعرشانبرمیراثادبیکهناستوار آثاردودرعینبومخضرمین: اثرتماسبا حالدر

 ها،دستبهابداعزدند.دودیگرفرهنگتجدّ

رویکارآمدند.آنانشورشیهمه«جبرانخلیلجبران»کسانیچونلکاران:بعدازجنگجهانیاوّافراط -

 .غربیگرایشیافتندادبیّاتجانبهعلیهادبقدیمبرپاکردندوبهطورکاملبهزندگیو
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.پرداختندهایاجتماعیوانسانیشعرمیدرکنارایندوگرایش،مکتبسومیهمایجادشدکهبهجنبه -

.(112)همان:ازنمایندگاناینگرایشهستند«أبوریشهعمر»و«سعیدعقل»اشخاصیمانند

مشهورتریننمایندگانمک«شوقی» مخضرمین»تباز نهضتا« عصر حیاتدر در را مرحله سه ستکه

 سرشاعری پشت یمرحله-1گذاشت: تقلید پیشینیان، مرحله-2از جدید،ی به قدیم از انتقال

.یتجدیدونوآوریمرحله-3

 



 

 

 فصل سوم:

 بحث و بررسی
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 شناسی مناظرات پروین اعتصامیسبک -3-1

شیوه ویژگیهایمهمبرایپییکیاز تحلیلسبکبردنبه براساسزبانویشناسانههاییکاثر، آثار

-یآنبهآورندهوجودشودتااثرهنریشناختهشودوبههاییکهموجبمیهایادبیوفکریاست.ویژگیویژگی

عنوانصاحبسبکمعرفیگردد.

یعنی برخی»سبکپروینسبکیاستآمیغی، قالبو دید طرفیاز مضامینیدرویژگیاز هایواژگانیو

گاهطرحمسایلروزگارشاعر،حالتنمایشیودفیازدیهایسبکیکهنوکالسیکاستوازطریشاخهبرگیرنده

بافتکالمورسوخبهدرونشخصیّتمحاوره واجدشاخصهایداشتنوحرکتدر هایسبکینویندرشعرها،

.(1376:192)طباطباییاردکانی،«فارسیاست

چبءعراالشّملک مستقلو پروینرا سبکشعری عراقیدرهار، و قصاید دوسبکخراسانیدر از شده یده

استقاللاندیشهمیاتمناظروقطعات پروینباگزیدناینشیوه، نشانمیداند. دهد.چگونگیبرداشتیخودرا

شیوه و آنمعناها بیان نگارگریی و تحلیها و شرح و درلها پروین زبان است. دگرگونه پیشینیان با او، های

آفرینیاست،کثرتوتفرّقرابهتاستحکاماست.تناسبکهیکیازعواملزیباییمناظراتساده،روانودرنهای

طبعیالمثلبرایظرایفزبانیوخوشویتوانستهازضرب.اوتمثیلاسترساند.ساختاراشعاروحدتوانسجاممی
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امّازبانویبازهمشیرین؛شودکاربرددراشعاراودیدهمینهوغریبوکمکهناکهواژگداینستفادهکند.باوجوا

یاعالییکاثرهنریاست.عاطفهوخیالبههمگرهخوردهوافکاراوومتیناست.ازنظرادبی،اشعاراونمونه

.تشبیهاتمحسوسبهمحسوس،معقولبهمحسوساستوجذّابنشیندلنایاتاوبسیاراست.ککردهرامجسّم

کند.اینتربهخوانندهمنتقلمیتر،تشبیهاتبلیغوی،معانیعمیقوباریکرابهسادگیهرچهتماموازهمهمهم

آفرینیاست.هایالزمزیباییازشرطلذّتدریافتپیام

امحورتفکّرپروین،روحانسان،جاودانگی ایمانبهخدا، قدروجبرعتقادبهرحمتوفضلخداوند،قضاواو،

توصیفمیدرقالبمحسوسات،عواملقلبیومعاست.وی اشعارواقعنویرا یاوکهتصویرزندگیگرایانهکند.

اجتماعی؛استاطرافشهایانسان حاوینکاتاخالقی، انتقادیاست. تجربیاستدر»و عینیو افکارشگاه

اتشتقدیریوذهنیاست.اعتقاداوآناستکهزندگیهایمردمو...وگاهتفکّربرخوردبازندگیاجتماعیودرد

1387)دیوان،«انسانبازتابرفتاروکرداراوست دراینبخشسبکمناظراتپرویندرسهسطحزبانی،.(24:

.شودازاشعارویذکرمیهاییبرگزیدهادبیوفکریبررسیشدهوبههمراهنمونه

 سطح زبانی -3-1-1

هایاثردردوبعدآواییوواژگانیموردبررسیقرارگرفتهاست.ویژگی،دراینسطح

 سطح آوایی -3-1-1-1

هاییاستکهکالمشگردیمجموعه،بدیع».استیاینسطحبررسیصنایعبدیعلفظیومعنویدرحیطه

«بخشدکندویاکالمادبیرابهسطحواالتریازادبیبودنتعالیمیکالمادبیمیعادیراکموبیشتبدیلبه

-آورندیاافزایشمیوجودمییقیکالمرابهصنایعیاستکهموسیبدیعلفظیبحثدرباره.(1373:11ا،)شمیس

سازییاتجنیسوروشتکرار.جنسسازییاتسجیع،روشهمروشهماهنگ:رتندازدهندکهعبا

افزونمی» موسیقیمعنویکالمرا کنندوآنبراثرتناسباتوبدیعمعنویبحثدرشگردهاییاستکه

-ییکیازوجوهتناسبمعناییبیندویاچندکلمهبرجستهمیطورکلّیبینکلماتاستوبهروابطمعناییخاصّ

.(14)همان:«شود

دستهازصنایعبدیعلفظیوروبهآنیبرخورداراستازاینخاصّیّتاهمّهبهبسامدازدربررسیسبکی،توجّ

شود:معنویکهدرمناظراتکاربردزیادیدارنداشارهمی

 جناس  -1

هم» جناسیا روشجنسروشتجنیسیا از سطحکلماسازییکیدیگر در جمالت،هاییاستکه تیا

موسیقیبه افزونمیمیوجودهماهنگیو را موسیقیکالم یا سی)شم«کندآوردو 1373ا، بهچندنمونه.(39:

:شودجناسدرسطحکلمهکهدرشعرپروینبسامددارداشارهمی
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اختالفیناسغیرج- مناظرهبهترتیبتام، صاحبکاه»هایدر ومورخوار، مور عنکبوت، مرغدلوگللو ها،

:«پروانه،بلبلوگل،رفوگرباخویشتنوشانهوآینهگرفتارومرغسحر،شمعو

ق،پتتتازمتتتاتتتتتتتتمرهبنمتتتودازحتتتتتتتعل

تتتتوچییستتتتکتتتارگونتتتهشتتتد،کارمتتتاایتتتن

سرفشتتتتاندپتتتتاداشتتتتتدرپتتتتیتتتتتامتتتتور

رنتتتتگزانببتتتردیمایتتتتنگتتتتلبتتتتیآبو

چیستتتتتتتراندانستتتتتتتیمایتتتتتتنمعمّتتتتتتا

یارهتتتتتتتتتتادورافتتتتتتتتتتتادهزبتتتتتتتتتتزم

جتتتتایاشرونتتتتدهروزوشتتتتب،امّتتتتانتتتته

ایستتتتتتوختهپتتتتتتریگفتتتتتتتپروانتتتتتته

نکوستتتترویختتتوشوبتتتویهمتتتهجتتتا

انتتتتد،خلتتتتقافتتتتتادهگردیتتتتدهچتتتترختتتتتا

کشتتتیزحمتتتتمتتتردمنمتتتیبتتتارهرگتتتزتتتتو



(1387:54)دیتتتوان،زمتتتایتتتاراازاو،یتتتاریقتتتدرتو

(55)همتتان:چیستتتمتتاختتالیاستتت،دربتتارتتتوبتتار

(121)همتتان:یعزلتتتنمانتتدچتتونتوانتتددرگوشتته

رصتتتتتتتهبتتتتتتترویکتتتتتتتردتنتتتتتتتگعکتتتتتتته

کیستتتتتویتتتتنکتتتتهبتتتترمتتتتابرتتتتتریدادیتتتتش

(134)همتتتتان:خارهتتتتاختتتتویکتتتتردهبتتتتاجفتتتتای

(135)همتتتان:پتتتایاشچنتتتان،امّتتتانتتتهدونتتتدههتتتم

(155)همتتان:استتتدرکتتهتتتراچشتتم،بتتهایتتوانو

(165)همتتان:ستتمناستتتهمتتهجتتاستترووگتتلویا

(175)همتتتان:استتتتگردیتتتدنهتتتاازآنایتتتنفتتتتادن

(188)همتان:موستتتتارجتاکتهکشیمبهآنمیماشانه



جوانفقیرباپیر،محتسبومست،ذرّهوخورشید،نرگسوگتلختودرووآبو»هایجناسغیرتام،زایددرمناظره-
:«آتش
نتتتتتتتتنشدباممهربانبهدهر،هیچکسی


رویگفت:مستی،زانسببافتانوخیزانمی

راهینیتمههمقصداست،کهگرددعیانزتتتن


تاسمعنیایدوصدسبزههرگلونهانبههر


بتتتتتودماریشتتتتتمتتتتتنوقتتتتتتیازکتتتتتار






(195)همان:تتتنیسمهربانیتمرسورزرهتتتراخبتتتم

(218)همان:هموارنیسترهت،تننیرفتراهت:جرمتتگف


(277)همان:یتآسانشودبهآسانتکهتتتتتنهمشکلاس


(154)همان:رایتمعانساینتهنداندکتتتززمانتتتتتبهج


(231)همان:ارتزشمنزمانتتتتمایتتتتتهبیرونتتتتتتازچ


:«خانهصاحب،نرگسوگلخودروودزدوهاگلصاحبدلو»هایجناستامدرمناظره-

روانروشتتتتتتتندلصتتتتتتتاحبالغتتتتتتترض،



شدمرهتتخیایّامهرچهیرهتتتتخیمتتتتتبهچش



(134)همان:رواندوشدتتتتتردهچیتتتتلپژمتتتتآنگ



(153)همتتتان:رویمهربتتتانیرایمتتتنندیتتتددیتتتده
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شتتتتدپتتتتابتتتتهدربنهتتتتادوبتتتتردیتتتتوار



(62)همتتتتان:شتتتتدادوخفتتتتتهزانبیتتتتدارتتتتتتتفتدر



 تکرار  -2

تکراراستآفرینیموسیقیشعروکالمیکیازعواملزیبایی«تکرار» لذّت،. بخشیبهکارجهتتأکیدو

بهمی یکچیزیارود. تکرار دآورخودآناستعبارتیدیگر، 1391)وحیدیانکامیار، )واجهاتکرارصامت.(17:

یاین.مجموعهبسامدباالییدارد،عارپروینمضموندراشهاونیزتکرارصفت،ها،ضمیرهاها،قیدآرایی(،اسم

منجربههنجارتکرارها، سازیمناظراتویشدهبرجستهگریزیوشگردیاستکهعالوهبرهماهنگیآوایی،

:شودهااشارهمیهاییازآنرزیربهنمونهداست.



 هاتکرار صامت -

:«ومژگانومردمکچشمعالمونادان»هایدرمناظره«س»تکرارصامت

هبتتاغتهبتتتتتتلواللتتتتتگتارواناستتتتتتتتک

متتتهکنتتتتتتتیچتتروگیتتتتاشبتتتتبتتتتتگف
نترویتتدل،پرهتستتیویتودیتتچهوایدلنفس

تاشاستتتتتبوصتتتتتبایشجتتتتترساستتتتتستتتتتبزه

(1387:161)دیتوان،تتتگهعسساسانتهسحردزدوشبک
(259)همتتتان:خودپرستتتتیدندیوپرستتتتیاستتتت،بتتتترز






:«عالمونادانوسپیداروتبر»هایدرمناظره«ر»تکرارصامت-

راحتتتتتآنرارستتتتدکتتتتهرنتتتتجبتتتترد

رهآزادگتتتتتتاندگتتتتتترراهتتتتتتیاستتتتتتت

ستتترمتتتارابتتتتهستتتربستتتیسوداستتتتت



ختتتتترمنآنرابتتتتتودکتتتتتهبرزگتتتتتراستتتتتت

گتتتتتتتراستتتتتتتترااشتتتتتتتارتیدمردمتتتتتتتی

(161)همتتتان:رهمتتتاراهتتتزاررهگتتتذراستتتت



(233)همان:هازپاردازامسالسخنرانتد،نتباییمرینیستتترازیدیراهنتتترافتتتتتتز،سامرو



:«طوطیوجغد،دزدوفقیروذرّهوخفّاش»هایدرمناظره«ش»تکرارصامت-

بتتسارزوکتتهگشتتتتبتتاهزبانتتگزشتتتتتتو،

شتتتمعروشتتتنکتتتردورفتتتتآهستتتتهپتتتیش

شتتتتتومگتتتتتربتتتتتاخیتتتتتالشنیتتتتتزتتتتتتوأم



(251زغالشومتو،بسخانمانکهشدویران)همان:

(61)همتتتتان:تگیشدرعجتتتتبشتتتتدگربتتتتهازآهتتتتت

(58)همتتتان:نهتتتمزاندیشتتتهچشتتتمختتتویشبتتترهم



:«گلوخاک»یدرمناظره«گ»،«خ»تکرارصامت-
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شتتتتتویمآختتتتترکتتتتتارهمگتتتتتیختتتتتاک

مشتتتتتوایمتتتتتنکتتتتتهگتتتتتلصتتتتتدبرگم

گتتتلرخستتتتاریاستتتتتبتتتتابرگتتتتلبتتترگ



وکوستتتتتچتتتتوآنختتتتاککتتتتهدربتتتترزنهتتتتم

ستتتتتتکتتتتتهتتتتتتوصتتتتتدبرگیوگیتتتتتتیصدرو

(184)همتتان:ختتاکوخشتتتیکتتهبتتهبتترجوباروستتت



بلبلوگل،موشکومادرش،عاقلودیوانه،»هایدرمناظرهتکرار اسم و قید- رفوگربابلبلوگلسرخ،

:«خویشتن،دزدوفقیروزندانیباخویشتن

داردعیبتتتتتیوعلّتتتتتتهتتتتترگلتتتتتی

یتتتینیستتتتتنهایبندهشایستتته

بهتتتتترمعشتتتتتوقهبمیتتتتتردعاشتتتتتق

عشتتتتقآناستتتتتکتتتتهدردلگنجتتتتد

رهنمتتتاکتتتهراهتتتزناستتتتبستتتاای

جتتتاللانتتتدرجتتتاللمتتتنهمتتتیبیتتتنم

بهشتتانتدربهشتتمنهمیبیتنم

زدنستتتوزنوکنتتتدنایتتتنهمتتتهجتتتان

بینتتتددگتتترمتتتن،چیتتتزینمتتتیچشتتتم

استتتتستتتردارد،ستتتر،هتتتزاراندردستتتر

فکنتتتتدپتتتتاامازدوشضتتتتعفپیتتتتری

دوستتتتتتتتردارمزدوستتتترادشتتتمنان

آستتتتترگتتتتاهگتتتترددابتتتترهوگتتتتاه

ستتتنگ،دیتتتوارستتتنگ،درستتتنگزمتتتین



خداستتتتتتعیتتتتتبوبتتتتتیعلتتتتتتگتتتتتلبتتتتتی

(169)همان:تتتستتنهاالتتتیوتقتتدّس،تتتتتحقتع

استتتتتستتتتخناستتتتتایتتتتنستتتتخنکتتتتاربایتتتتد،

(165همتتیبتتردهتتناستتت)همتتان:کتتهآناستتتستتخن

(171)همتتان:رنتتگختتوشکتتهجتتانفرساستتتبتتسای

بینتتتتیبتتتتهجتتتتزوهتتتتموخیتتتتالتوچتتتتهمتتتتی

(71)همتتان:چتتهبینتتیبتتهغیتترازختتاکوخشتتتتتتو

استتتتتکنتتتتدنستتتتوزنگتتتتورختتتتود،بتتتتانتتتتوک

روشتتتتتناستتتتتتچشتتتتتم،کتتتتتارستتتتتوزنکتتتتتار

استتتتتتتتتتن،دوصتتتتدنتتتتوشونتتتتواخواهتتتتد،تتتتتن

(175)همتتان:یافتتتادناستتتپتتاگفتتتمایتتندرسز

(176)همتتان:استتتدشتتمندستتتی،وقتتتتنتتگدوستتت

(63)همتتتتان:زدرگتتتتاهیبتتتتامآویتتتتزمشزگتتتته

(51)همتتتتان:کتتتتار،تنتتتتگوفضتتتتاودلوفرصتتتتت





کمان،بازوماکیان،زاغوطاووس،دیواروپایه،محتسبووسوزنورفوگر،تیر»هایدرمناظرهیر تکرار ضم-

 :«مستوگلوخاک

آشتتتتتکارتتتتتتونهتتتتتانرابیتتتتتنمومتتتتتن

گتتتترددجتتتتداآنتیتتتتریکتتتتهمتتتتیمتتتتناز

ازجتتتتترمتتتتتنازجتتتتتویآوریروزیتتتتتتو

انتتتدرابتتترایمشتتتورتاینجتتتانخوانتتتدهمتتتا

هتتتتیچکتتتتستتتتتورانگرفتتتتتازتتتتتوآزادی

(97)همتتتان:هتتتزارمتتتندانتتتیامّتتتایکتتتیمتتتیتتتتو

(65)همتتان:دانتتمکتتهرقصتتددرهتتواچتتهمتتیمتتن

(131)همتتتان:ازدرمتتتنآگتتتهباشتتتیازبتتتاموتتتتو

،فلتتتتتکپیتتتتترراغناستتتتتتمتتتتتاوفکتتتتترمتتتتتااز

(182)همتتان:یصتتیّاددرقفاستتتمتتاراهمیشتتهدیتتده

گرآناستکهلحنپرویندرمناظراتلحنخطابیاست.ویبادرابیاتباال،نشان«تو»و«من»تکرارضمایر

دهد.تکرارضمایر،عالوهبرکندوبااینعطوفتاوراموردخطابقرارمیدلیمیدردیوهممخاطبخودابرازهم
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پیشتتتتترفتنکتتتتتردتتتتتتوکتتتتتارتتتتتتواز









(177)همتتتان:ریدرایتتتنکتتتاراستتتتدیگتتتینکتتتته

 







 هایی که در مناظرات بسامد دارندمضمون -

مردمکومژگان،موشکومادرش،آینهوشانه،کودکوحکیم،»هایدرمناظرهطمعنکوهش حرص و آز و 

:«موشوگربهوگلزردوگلسپید

نتتتتتتتتتدآزمکتتتتتتتتختتتتتویشرادردمن

نتتتتمکسیهتقوادامنزانکشتآز،

گشتتتماگتترپتتیهتتوسوآزختتویشمتتی

وهواستتتکشتتتیباندرآنستتفینهکتتهآز

بیتتاکتتهحتترصدلوآزدیتتدهرابکشتتیم

استتتتیردامهتتتتواوقتتتترینآزشتتتتدن



(172)همتتتان:کتتتهنتتتههتتتردردراامیتتتددواستتتت

(189)همان:تتترفوسیستهتشاینهدرید،هچونمجااین

(852: \گردیتتدن)همتتانکنتتوننبتتودمتترادیتتدهجتتای

(217)همتتان:دثتتهرا،ستتاحلوپنتتاهینیستتتغریتتقحا

(245)همتتتان:وجتتتود،فتتتارغازاندیشتتتهونیتتتازکنتتتیم

(249)همتتان:هاستتترستتوائیماگتتردمتتیواگتترقتترن



عالمونادان،کرمپیلهوحلزون،»هایدرمناظرهمضمون کار و تالش در مقابل حرف زدن و عمل نکردن

:«آبوآتش،موشوگربهودوقطره

لچوبادهواستتتتتتعمیتتتتبیهتتتتگفت

استسعیوعملتتتقدرکسیرانکتتتبگف

یاارگرتتتتتهکتنی،بتتتتویکتتتتچنددع

متتتتتافروزیبروصفاحتصلایترکهبیا

 و سعی راه اتّبه هم با کنیمعمل، فاق



محتتتاب (162)همان:راستتتتتتیزآستتتتکمتتتتترهرا

قدرکاستناستتتتپویالتتخ رورشتنز (168)همان:

گفچتتهی نیست چتتگه کتتتته ون تتتتردار (232)همان:

(245)همان:متسازکنیرگوبل،فکرتتیوعمبهراهسع

ک خطری هر ز رهروان چنین ایمنند ه (274)همان:



مناظرههاناسازگاری چرخ گردون، زمانه و ستم آن برزگروگل»هایدر نرگسوگلخودرو، وخاک،

:«فرزندش،طوطیوجغدونرگسوالله

نتتتتتتتتتیدهتترمکتتتتتتتردوستتتکیتتهبتت

گشتتتممتتنازصتتباوچمتتنبتتدگماننمتتی

آرزوستتتتتتدهتتتتتر،چتتتتتهداریتتتتتمزآن

(184)همتتان:کتتهگهتتیدوستتت،دگرگتتاهعتتدواستتت

(153)همتتتتان:زمانتتتتهدردلتتتتمافکنتتتتدبتتتتدگمانیرا

(158)همتتتان:آنچتتتهکتتتهبینتتتیمزگتتتردون،جفاستتتت
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طبیتتبدهتترنیاموختتتجتتزستتتم،پتتروین

تدتتتتونیزرستتبریختختونمنونوبتت

(253ان:)همتتبتتهدردکشتتتوحتتدیثینگفتتتازدرمتتان

(187)همان:ستزنگیتیهمارهنیشتریترهدستهتتتتب



ابروگل،بلبلوگل،زندانیباخویشتن،ذرّهوخفّاشوکودک»هایدرمناظرهمضمون معامله و سود و زیان

:«یتیموپیرزنگوژپشت

پژمتتردهبتتودتتتازهگلتتیدوشوقتتتصتتبح

سبکستارشتدزقیمتتختویشکتهآنبکاست

ستتتتودپشتتتتیمانمازکتتتتردهامّتتتتاچتتتته

اشتربتتتنظتتدلوصتتاحبنتودروشتتتتتتوختت

ود؟تتتسخنازراستیچهسپروینبهکجروان،

(241)همتتان:متتندیتتدمایتتنمعاملتتهورنتتگبتتاختم

(247)همتتان:ایتتمازایتتنمعاملتتهترستتیدهوگتترانشتتده

(51)همتتتتتان:افتتتتتروختمدادودودچتتتتتوآتتتتتتشبر

(58)همتتان:فّاشتاستختتتندنابینتتتتتتودازپتتتتهستتتتچ

(183انکسیکهنرنجدزحترفراستت)همان:تتکوآنچن



گلوخاک،عالمونادان،اشکوگوهر،گلزردوگلسپید»هایدرمناظرهبینی و خودخواهیدنکوهش خو

:«ومژگانومردمکچشم

صتتتبحدم،تتتتازهگلتتتیختتتودبینگفتتتت:

نظیتتترمتتتدانرهبتتتیتتتتتتتتتختتتویشراخی

خویشتتتتنختتتواهراچتتتهمعرفتتتتاستتتت

متتتتتنگهرنتتتتتابوتویتتتتتکقطتتتتترهآب

اشتتتتکبخندیتتتتدکتتتتهرخبتتتترمتتتتتاب

دادبتتتتههتتتتریتتتتک،هنتتتتروپرتتتتتوی

بتتدینشتتکفتگیامتتروزچنتتدغتترّهشتتویم

متتتراحتتتدیثهتتتواوهتتتوسمکتتتنتعلتتتیم



(183)همتتتان:امدرپهلوستتتت؟کتتتزچتتتهختتتاکستتتیه

(162)همتتتان:متتتادردهتتتررابستتتیپستتتراستتتت

(163)همتتان:یعجتتبراچتتهبتترگوگتتلاستتتشتتاخه

متتتتتتنزازلپتتتتتتاک،تتتتتتتوپستتتتتتتوپلیتتتتتتد

بتتتتتتتیستتتتتتتبب،ازخلتتتتتتتقنبایتتتتتتتدرمیتتتتتتتد

(226)همتتتان:آنکتتتهدروگتتتوهرواشتتتکآفریتتتد

(248)همتتان:پژمردگتتانفتترداییمچتتوروشتتناستتتکتته

(258)همتتتتان:پستتتتندیدنهنتتتتروراننپستتتتندندخود



مناظرهتی و استقامتدعوت به بلند همّ مژگان»هایدر شاهدوشمع، مردمکوبرفونرگسوالله، و

:«بوستان
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Abstract:  

one of the important ways to understand a work of literature is stylistic analysis of 

it. Stylistics is called to study ways of artistic expression and literary science. In terms 

of stylistics, considering the frequency has great impotance and each of the elements 

in texts, on condition of having a repetition and frequency can be considered stylistic 

features of its creator. This research is to investigate comparative debates style of 

Parvin Etesami and Ahmad shawqi the famous contemporary Iranian and Arab great 

poets. Parvin and shawqi that lived during the downturn and constitutional literary 

movment could with their innovation,have left an indelible mark and eternal from 

themselves. They were the tradition heritage of predecessers and with entering of 

modern ideas to their land border they could cross the path of progress and prosperity 

and by combining traditional and modern practices they created independent style that 

belonged to them and brought prospe rity and wealth to contemporary literature. In 

this study due to the debate significance to these tow great poets, stylistic features of 

these lyrics in three languages were analyzed which includes phonetic and vocabulary, 

literature level from the point of view of eloquence, meanings and emotions and 

feeling of the poet and in the intellectual level, thoughts that were dominiant to art 

work that were reflection of inner thoughts and thoughts of poets that were influenced 
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