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پیش و  احتیاط  لزوم  تجربه؛  و  نفسانی؛ تاریخ  امیال  کنترل  تهدید؛  و  خطر  از  گیري 
دوازده   )از  مناظره  شش  در  تعریف،  و  نمونه استطاعت  در  بررسیقطعه(  شده،  هاي 
برهان  طرفی،  از  دارند.  را  کاربرد  بسامد  به بیشترین  و  هاي  دعاوي  زیربناي  کاررفته، 

زمینهتوصیه در  وقتهایی  همچون:  جهانهایی  زیباییشناسی،  تفرج،  شناسی،  شناسی، 
ی شناسی، سعادت، احتیاط در برابر خطرات، مبارزه با فساد حکومتی و اداري، نفحق

خرافه  خودپسندي،  و  ظلم ظاهربینی  آسیبستیزي،  عقل ستیزي،  فقر،  گرایی، شناسی 
ي دیگر اند. یافتهنشینی قرار گرفتهگرایی، رسم خویشاوندي و آداب هم گرایی، واقع لکما 

باالي شاخص  بسامد  تحقیق،  تقویتاین  »باید«،  کنندههاي  مانند  قطعیت  و  اطمینان  ي 
 « در سبک استداللی شاعر است.  »نباید«، »هیچ« و »هرگز 

 ي تولمین.گرایی، مناظره، نظریه: پروین اعتصامی، سبک استدالل های کليدیواژه 

 

 . مقدمه 1

  ی فرهنگ  ي دهایو نبا  دهایبا  ،یانجامعه، روابط انس   انسان،خویش به    خاص  نگاهبا    شاعران،

ي  هشند. رخشندکمی تصویري ادبی زبان به  با گونه آمال و آرزوهاي خود را ی،و اجتماع

مشهورترین شاعر  عنوان یکی از «، بهپروین اعتصامی»  معروف بهه.ش( 1320اعتصامی )م

شود. شخصیت  و یکی از ستارگان درخشان شعر و ادب فارسی محسوب میزن ایران  

  دوستان پدر   ،پدرحرفه و دانش    ادبی پروین از کودکی شکل گرفت و عواملی همچون

خردسا پروین  آنکه  با  ادبی  محافل  در  همل  میها  در    شد،صحبت    ي سهمدر تحصیل 

از  ییکایآمر و   تیبر شخص  روزگار شاعر،  یو اجتماع  یاس یتر تحوالت سهمه مهم  و 

بهانبوده  رگذاریتأث  او  يهشیاند که    رانی ا  ییکای آمر  يهدر مدرس  شحضورخصوص،  د. 

 دادبه، )رک.  ه است  در غرب شدل زنان  ئو مسا   یغرب  يهاشهیبا اند  يباعث آشناشدن و

ها و مقطعات  ش شاملِ قصاید، مثنويدیوان اشعار (.365:  1370کوب،نیزر؛ 3و2: 1383

دربردارندهقطعه  .است پروین،  از  هاي  یکی  است.  اجتماعی  و  اخالقی  موضوعات  ي 

اقبال   دلیل،  همین،  و  است  معنوي  و  لفظی  تصنع  نداشتن  و  او، سادگی  امتیازات شعر 

  تصنع   از  یکل به  که  است  نیا  نیپرو  شعر  زاتیاز مم  یکی. »شعر او استعمومی بسیار به  

  شود، یم  دهی د  گرانید  منظومات  در  که  هایساختگبا    مطلقاً  و  است  دور  يمعنو  و  یلفظ

   (.30:  1378  ،ياکبر)چاووش   ست«ین آشنا
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 . بيان مسأله 1. 1

با شگردي پروین، سرودن شعر  دالیل شهرت  »  از جمله  نام  مناظره،  است«  مناظرهبه   .

یِ اقدام، عملکرد، روال، فرضیه  امح  وگویی است دوطرفه که در آن یکی از طرفین گفت

ي دلیل بر دیگري  کند با ارائهآن و تالش می  اي خاص است و طرف دیگر مخالفِنظریهیا  

  شعر   است. در گوکردنوتگف با هم بحث و  يامر  در یمعن  به لغت در  »مناظره. فائق آید

  ی موضوع   برسر  را  اهن آدهد و    هم قرار  دو طرف را برابر  سنده،ینو  ای آن است که شاعر  

بر د  ی کی  انیپا   و در   کند  وادار   گووتگف  به   لیذ  : 1375داد،  )  گرداند«  غالب   ي گریرا 

  ، هاتنها میان انساننه  رسد،ه میهفتاد نمون  حدودها به  ها، که تعداد آنمناظره  نیا  (.مناظره

دهد و در قالب تشخیص و تمثیل،  نیز رخ می  جانوران و گیاهان، بلکه میان انواع اشیاء

هاي  جود سانسور حکومتی عصر رضاشاه دعاوي و توصیهشاعر را قادر ساخته تا با و

  ي ه دی عق  حی صر  انیب  »از  ياکبر   چاووش  يهگفت بهتر بیان کند.  اش را راحتاجتماعیاخالقی

  و   یتعاون  موضوعات  و  الت یتمث  و  دی قصا  در.  ندارد  م یب  مختلفه  مظاهر   در  شیخو

 . (30:  1378ي، اکبر  چاووش) است« انی نما ازیامت و ي برتر نیا  اجههم ،یاجتماع

  پروین .  استبخشیده    جان  نوعی به آنپروین در فن مناظره، شهرت خاصی دارد و به

  است؛  داشته  رواج  نیز  اسالم از  ییش   ایران   در  طریقه  این  است و   نکرده  ابداع را  شیوه   این

  را   ممتاز  پروین این نوع   و  بود  شده   زوال به    محکوم   و  متوقف  ما   کشور  در  دیرزمانی   اما 

  هادر آن   عشقی  و  شور  و  برپا کرد   مناظره  ورسمراه  در  رستاخیزي  بلکه  داد،  جان  تنهانه

 ( 124: 1381 سلطانی، سروري رک.) سازدلبریز می اندیشه  از را خواننده که نمود  ایجاد

  شخص   مناظره،  يوسیلهبه .  آورد  به حساب   هم  منطق  علم  فروع  از  توانمی  را   مناظره

اثبات  بود  خواهدقادر   را  خود  را  دعوي  مقابل  کند  و طرف    است   فنی  مناظره».  اقناع 

  منطقی،  برهان  طُرُق  برافزون   ،جهت  نیا  از  و  یاقناعي  هشیو   به  دعوي  اثبات  به  معطوف

و   فراهانی  واشقانی)  «شودمی  شامل  بینجامد،  اِسکات  و  اقناع   به  که  را  استداللی  هرگونه

 . (157 و 156: 1394 ، مهري

  یی ادگرای نهاي خود را از باستدالل«، ریشه»   ي نظریهی:  ورزاستدلل  ی هینظر  و   تولمين 

(Foundationalism  )  محسوب    فلسفه  يحوزه   در   دانششناسی  هاي معرفتیهنظر که از
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یا  )  صورت  در  مبانی ادعاهاي مطرح  داکردنیپ  دنبال بهبنیادگرایی    شود، گرفته است.می

گفتنی است متخصصان  .  است  دانش  یجهان   نظام  ی(واقع  نیقوانیا  )محتواي    و(  منطق

  ی را کانت  و  یافالطونآلیسم  هدی ا  و  ارسطو  کیستمات یس  يهفلسف   جیدرتهب  ي استدالل حوزه

  از ی، رسمیت و صحت خود را استدالل  ضعامومقدمات و   که را دهیا نیا اهنآ .ندکرد رد

صوريمستیس گذاشتند.   یفلسف  هاي  کنار  درنهایت  و  کشیده  چالش  به  بودند،  گرفته 

 (.Gronbeck, 1980: 10-11) افتی  گسترشاستدالل  رو، حوزه يازاین
ترین ابزار  تاریخی اقتباس شده است و مهمي استدالل سنتی از رویکرد گفتمانییهنظر

و طراح اصلی رویکرد    مُبدع  (Wodak)  پردازي انتقادي است. ووداکتحلیلی براي نظریه

برهانگفتمانی و  اشارات  راستاي مشروعتاریخی،  در  که  را  یا سلب  هایی  ادعاها  سازي 

به کار رفتهمشروعیت از نظم اجتماعی خاصی در متن بررسی اند، »موضع عقلی«  شده 

 (. Wodak, 2001: 74. رک) نامدمی
( تولمین  اي.  بریتانیایی  Estephan E.Tulmin  1922 -2009استفن  فیلسوف   )

ورزي است. او که  استدالل   يپرداز تأثیرگذار در حوزهکرده در کمبریج و نظریهتحصیل

 اخالق   يمسئله( بود، تمام آثارش را بهWittgensteinهاي ویتگنشتاین )متأثر از اندیشه

فیلسوف در کتابی  اختصاص داد.    یاخالق  يها ها و استدالل و برهان فهم  با عنوان  این 
  رات ییتغ  ریتأث  کند. گرچه این گروهتازد و استدالل میگرا میانِ نسبیناسشانسان  بر  انسان

هاي نسبی و مقید  اند، ولی به جنبهدرک کرده و پذیرفتهرا    یمنطق  هايل بر استدال   یفرهنگ

شمول و مستقل از بافت  ازحد اهمیت داده و عناصر مطلق، جهانبیش  استدالل بافت  به  

 (.  Toulmin, 1972  B: 5-6)رک. اند را نادیده گرفته

با مالحظه ژرفتولمین  و  استداللی  فرایند  این  نظریهي  در  فالسفهنگري  ي  پردازي 

مطلقنسبی و  به  گرا  مؤلفهارائهگرا،  مدلی شش  جنبهي  برخی  از  که  یافته  دست  ها  اي 

ي  هساد  مدل   حتی یک   که  هددمی  نشانگرایانه است. او  گرا و از برخی دیگر نسبمطلق

گفته  ورزي را در خود که همان ویژگی پیشل استدالاي مبنایی  هروش  واندتیم  مباحثه نیز

تولمین ابتدا در کتاب    استدالل مدل    (.Toulmin, 1958 A :2003)  است، داشته باشد

کننده  عقانموجه،    استداللوي، بر این باور است که هر    معرفی شد.  کاربردهاي استدالل 
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انتقاد، برابر  در  نمونهمؤلفه  سه  و مقاوم  )سه  اجباري  با حضور  ي اول( و سه  ي اصلی 

 اند از:  عبارتمدنظر  هاي  . مؤلفهداردفرعی با حضور احتمالی  يمؤلفه

  د یباها در بحث  روایی و اعتبار آنکه    هایی ها یا توصیههجی نت  :(claim)  ادعا  .الف

 تأیید شود؛  

  یی ادعاها و اساس هر بحث و  یهپانوان  عبهکه  ی قیحقا  شواهد و (:data) ها داده   .ب

  شود؛استناد می هاآن  به

زنند.  ادعا گره میی به  منطق لحاظ    به  را  هاهدادمفروضاتی که    (:warrant)  ج. برهان

عنوان برهان و مستندات  توان بههاي عقلی، نقلی، قانونی و تجربی را میاحکام و گزاره

 ادعا تلقی کرد؛ 

برهان   از  تیحماهاي دیگري که در  حقایق و برهان(:  backing)  ی برهاند. پشتوانه

ا قدرت اقناعی بیشتري  هي آنواسطههاي معتبري که برهان بهشود و گزارهاصلی بیان می

   یابد؛می

سبب آن برهان اصلی تضعیف  هایی هستند که بهداده(:  rebuttal)  یا )نقیض(ه. ردیه  

ي قانونی در یک مباحثه  نظر نگارندگان، اگر یک مادهشود؛ به  شده است و ادعا رد می

تبصره را مشروط میبرهان محسوب شود،  ماده  آن  که  این  هایی  از  کنند، ممکن است 

 دست باشند؛  

اطمينان  و. شاخص گوینده  یعبارات  ای  هاهواژها  این  (:qualifiers)های  کالم   در 

.  دهندمطرح را نشان می  ويدعا  ین او بهضمت   اي اطمینان، اعتماد، یهدرج  زانی م  که هستند  

،  »شاید«،  «قطعاً»،  «رممکنیغ »،  «احتمااًل»،  »حتماً«  :از  نداعبارت  ،عبارات  ایکلمات    نیچن

   ها.مانند این« و لزوماً» دسترسی داریم«،شواهد تاآنجاکه به»
استدالل به  باتوجه سبک  شناخت  هدف  با  پژوهش  این  فوق،  پروین  مباحث  ورزيِ 

شرحی که در بخش روش تحقیق آمده، هاي وي به  اعتصامی با بررسی نیمی از مناظره
هاي مطلوب وي در  ها و گزینشدیگر سخن، شناسایی نوآوريصورت گرفته است؛ به  

هاي متنوع عقلی،  سو و نیز استخراج برهانها از یک  ف آنهاي مختل طرح دعاوي و زمینه



ـ ـــ  184  (47پياپی) 1400بهار ، 1ی شماره   ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ

 

  کار برده است، از سوي نقلی، قانونی و غیره که در دفاع از دعاوي خود و اقناع مخاطب به
 دیگر، در اولویت پژوهش قرار دارند.  

نیز  و    کردن او در دادگاهدفاع از یک متهم  یا محکوم  درورزي در حقوق و  استدالل 
پردازان در این و نظریهمحققان    نیهمچن  و مدارک کاربرد دارد.  اعتبار شواهد  سنجشدر  

توجیهبررس  به  حوزه نیزی  فراعقالنی  آنرداپمی  هاي  چارچوب  در  که  فعاالن  زند  ها، 
اند، طور غیرمنطقی گرفتههایی را که در گذشته بهیمنند تصمکیم  یسعسازمانی  اجتماعی

 . (45:  1397 ،يریص ن و ینانیمزرک.  )توجیه کنند 
 

 ق يتحق های و پرسش روش . 2

صورت  ها بهبوده و تحلیل داده  «ايهکتابخاناطالعات از نوع »  ي گردآور  پژوهش،  دراین
  هاي پرسشبه    قصد دارد  و  صورت گرفته است   «ییو »استدالل استقرا  کیفی و با روش 

   :دهد پاسخ زیر
)فقرستیزي، سیاسی، اجتماعی، ...(    هاییهنیزمدر چه    شتر یخود را ب  يدعاو  نیپرو.  1
 کرده است؟   طرح
خود استفاده    ي دعاو  مخاطب و اثباتِ  اقناعِ  يبرا   هاییهپشتوان   و  هانبرهااز چه    يو.  2
 است؟  کرده
 دربردارد؟ ايهجی نتچه  پرویندر اشعار   ت یقطع هايصشاخ یبررس. 3
تحق  گفتهپیش  مطالب  هبهتوج  با ب  نیش یپ  قاتیو  پاسخ  سدر   شده،مطرح  ؤاالته 
 :است محتمل  ریز هايیهفرض

  و  یاخالق  بیشتر  نیپرو يدعاو  سدریم نظر  به  نیشیپ  طالعات به م هتوج با  .1ي یهفرض
 ؛ است  یاجتماع

اجمال  از.  2ي  یهفرض م  يو  که  دآییبرم  نیچن  یاعتصام  اشعار  هنمون  یمرور    ان یاز 
(  بزرگان  سخن  و  نیمعصوم  اتیروا  و  اتی)آی  نقل  و  ،یعلم   ،یعقل  ،یتجرب  ياهنبرها

 ؛است  تهاشدنظر  یو تجرب ی عقل  هاينبرها به معمواًل
  قاطع   و  آمرانه   ،یتحکم  لحن   د یمؤ  زی ن  ا هصشاخ  یبررس  سد ر یم  نظر   به  . 3ي  یهفرض

   .باشد نیپرو
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 ق يتحق   ینهي شيپ . 3

پژوهش حاضر،  تحقیق  است.  پیرامون  گرفته  صورت  مهري    و  یفراهان  ی واشقانهایی 

  «یاعتصام  نیمناظرات پرو  در   ناسانهشکسب   ياهیژگی»و  عنوان  با  خود  يهمقال( در  1394)

 ، قول   نقل  جه،ی نت  گرفتن  زه،ی انگ  انیب  هايیژگیوو    ي هنریادب  مباحثپرداختن به    ضمن

مناظره با علم منطق  ي ارتباط  درباره  يمختصر   مناظره،  هايیهآرا  تیمناظره و درنها  نِیطرف

عنوان یک برهان منطقی براي اثبات دعوي و اقناع طرف مقابل سخن  و استفاده از آن به

در  1392)تبار  یمابراه .  اندگفته   ل یتحل  وشناختی  کسب  ی»بررس   عنوان  با   خود  يهمقال ( 

  ي برا   مناظره  ارتباط  انیب  به  تنها  موالنا«  عاقل  و  مست  با  نیپرو  اری هوش  و  مست  يهمناظر

. است  کرده  اشاره  اهن آ  ارتباط  و  شاعر  دو  از  مناظره  چند  یبررس  و  یعرفان   لئمسا  همیتف

 در  مناظره   سبک  از   یی اهه»بارق  عنوان   با   خود  ي همقال  در  هم  ( 1390)صمصامی  و    يذاکر 

با    فیتعر  از )نظم(«    رانی ا  یفارس  اتیادب آن  ارتباط  و   و  سؤال   و  وردنآتحجمناظره 

در1379)ی  محب  تنها  و  ندا کرده  اشاره  جواب فارس  (  ادب  در    فن   نیا  از  «ی»مناظره 

 ذکر  هب  و  نام برده  مرسوم بوده  میروش بحث و استدالل که از قد  نیرتیرسم  صورتبه

  ی چرشانهیمد  و(  1387)  نی مجدالد.  سته اپرداخت  ارسطو،  و  افالطون  سخنان  از   ي شواهد

  خالل  از  نیپرو  يهامناظره  و  اشعار  يواکاو و    یشناختجامعه  ل یتحل  از  شتریب  هم(  1386)

  با خود    ينامهانیپا  در(  1390)  کردنوده.  اندگفته  سخن   ی اجتماع  و  یاسی اي سه شهیاند

 دو   یتجل  ها،آن   بودنیمیتعل  و  نیپرو  شعر  بر  سمیسیعناصر کالس  راتیتأث  کردنمشخص

 .  داندیم   ترپررنگ  يو يهاسروده در  رااز قدما و اخالق   دی اصل تقل

 روابط  از   اختصار هکه ب  یفراهان  ی واشقان  جز به  شده،بررسی  هاي نوشته  و  مقاالت  در

  ي وهی ش  ک ی  عنوانبهرا    فن  نیا  گرانید  اند،گفته  سخن  یاقناع   و  ی منطق  برهان   با   مناظره

  ده ش  یسع  مقاله  نیا  در.  اند نکرده  یبررس  هینظر  کی  يهیبرپا  هم  آن  و  يورزل استدال

  ي یهنظر  سبر اسا   و  اعتصامی  پروین  هايقطعه  بر  تکیه   با  مناظره  در  ورزياستدالل   يشیوه

  .شود  بررسی تولیمن

 

 



ـ ـــ  186  (47پياپی) 1400بهار ، 1ی شماره   ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ

 

 . بحث و بررسی 4

ي  گانهششهاي  ( مدل پیشنهادي خود را بر مبناي شناسایی مؤلفه1397مزینانی و نصیري )

مؤلفه این  با  متناظر  و  تدوین  منتخب،  متن  در  تولمین  پژوهشیِ  مدل  سؤال  پنج  نیز  ها 

کردهمتن طراحی  قرارگرفته،  مقاله  این  سؤاالت  طرح  مبناي  که  را  مدل  کاوانه  )در  اند 

ها متن زیر  پیشنهادي، برهان اصلی و برهان پشتوانه در یک سؤال جمع شده است(. آن 

 ي استدالل تولمینی را دارا باشد:گانههاي ششاند که تمامی مؤلفههنحوي ساخترا به
لوازم آرایشی  مربوط به    هاي کردن حیوانات در آزمایشقربانی  دیباصالح  »نهادهاي ذي

شوند ]داده[؛ درواقع،  یا کشته میشکنجه    ها حیواناتیشآزما  [. در اینادعا را ممنوع کنند ] 

[. سالمت و  1شود که این کار را توجیه کند ]برهانزمینه دیده نمیضرورتی در این  هیچ  

حیوانات صناتممه  زندگی  سود  از  از    .[ 2]برهاناست    یشیآرا  عیر  انسان  طرفی،  از 

دادن کنم انجام گمان می  . البته[ 3]برهان  بردي بیشتري میبودن برخی از حیوانات بهرهزنده

.  هاي دارویی تا حدي الزم است ]شاخص[ آزمایشها مانند  ها در سایر حیطهاین آزمایش

شود  هاي درمانی میحلباعث کندشدن روند پیشرفت پزشکی و راهتام    ت ی ممنوعچون  

 (.  57: 1397]نقیض[« )مزینانی و نصیري، 

رابطه پژوهشگر،  دو  مؤلفه  یاین  زیر میان  نمودار  با  را  تولمینی  استدالل  هاي 

شده  هاي ارائهدادهطور مستقیم، به  ي بحث بهادعا یا نتیجه  اند. طبق این نمودار،بازنمایانده

ي درخور توجه  کنند. نکتهها، این پیوند را مستحکم میمرتبط است و برهان و پشتوانه

ي برهان، پشتوانه، ادعا و ردیه  هاي قطعیت با چهار مؤلفهي شاخصدر این نمودار، رابطه

 گیرند.شده جاي میهاي گفتههنحوي که این عناصر در دل مؤلف است، به
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به مناظرهپاسخ  ابیات  تفکیک  مستلزم  مقاله،  این  پژوهشی  بهسؤاالت  منتخب    هاي 

هاي استداللی در چارچوب باال است. در این چارچوب، تمامی انتقادات، پیشنهادها، مؤلفه

گیرند؛  میخود    ها، جمالت امري و نتایج مطرح در این پژوهش عنوان »ادعا« بهتوصیه

ایم  مطالعات پیشین رجوع کردهرو، به  اي نیست؛ ازایناما، شناسایی برهان، کار چندان ساده

 دهیم.گیري قرار میها را معیار و مالک تصمیمو تعریف آن

گفتمانینظریه رویکرد  از  سنتی  استدالل  )ي   Discourse-Historicalتاریخی 

Approach« پردازي  ترین ابزار تحلیلی این رویکرد جهت نظریهمهم( اقتباس شده است و

)مزینانی،   است«  گفتمانی 81:  1396انتقادي  رویکرد  اصلی  طراح  و  مُبدع  ووداک،   .)  

برهان این  بر  را  عقلی  آنها میتاریخی، عنوان موضع  معتقد است  و  و نهد  اشارات  ها 

ادعاها یا سلب مشروعیت از نظم اجتماعی    سازي هایی هستند که در راستاي مشروعبرهان

هاي  واره را که با عنوان طرح  ر ی پذ استنتاج روند. این اشارات و مواضع عقلِی کار می در متن به 

توصیف کرد که    یی ها استدالل   از   ی بخش   عنوان به توان  شود، می ها یاد می استداللی نیز از آن 

 (. Wodak, 2001: 74.  ک ر )   کند ی م گوینده در دفاع از ادعاهاي خود مطرح  

به   اما   شوند، ی نم   ان ی ب   صراحت   با   لزوماً   عقلی   مواضع   ن ی همچن    صورت اگر 

)ب(    علت )الف( به  وجود   و )ب(   پس اگر )الف(  ی علت و معلول  ا ی  ی شرط  ي ها جمله 

می راحت   باشند،   شده   ادا   تر ح ی صر   صورت به  آن تر  )رک توان  کرد  شناسایی  را  .  ها 

Reisigl, M., & Wodak, R, 2009: 102 .) 

کرده است: اگر    را بیان  ی موضع عقل  پانزده  ز، ی آم ض ی تبع   ي ها گفتمان   ل ی تحل  ضمن   ووداک 

یک کنش، رفتار، گفتار، یا اقدامی خاص را تأیید کند، پس باید آن را انجام    اي موضع عقلی 

 اند از: شود. مواضع عقلی مدنظر عبارت دادن آن نهی می داد. در غیر این صورت، انجام 

گیري از[ خطر یا  . ]پیش4. تعریف؛  3فایدگی و ضرر؛  . بی2. مزیت یا سودمندي؛  1

. ]رفع[ فشار و سنگینی؛  8گویی؛  . مسئولیت و پاسخ7  . عدالت؛6دوستی؛  . انسان5تهدید؛  

. 12. ]استناد به[ اعداد و ارقام؛  11. واقعیت؛  10. ]صرف بهینه[ امکانات مالی و پول؛  9

حق و  ]تجربه[؛  13مداري؛  قانون  تاریخ  عرف[؛  14.  ]و  فرهنگ  سوء  15.  با[  ]مقابله   .

 (.196-195:   1396 ،ینانی. مزرک)استفاده 
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نمونه1396)  مزینانی میان  از  نیز  گردآوري(  امام  هاي  کالم  از  در شده  علی)ع( 

مجموع  البالغهنهج در  این    22،  از  است.  کرده  وتعریف  شناسایی  را  عقلی    22موضع 

گردد،  شان خودداري میبوده که از بیان  موضع، هشت نمونه با فهرست ووداک مشترک

 ي زیر بدیع هستند:اما چهارده نمونه

.  5افراط و تفریط ممنوع؛  .  4اتمام حجت؛  .  3عذر مقبول؛  .  2وري؛  هی و بهرهبازد.  1

نفسانی؛    امیال طرد   هواهاي  گروهی؛  .  6و  و ضرورت؛  .  7دِین  . 9اجماع؛  .  8اولویت 

.  13توازن کار و دستمزد؛  .  12پیامد نیکو؛  .  11. وجوب/ فوریت زمانی؛  10استطاعت؛  

 (. 187:  1396، صداقت )رک. مزینانی. 14انصاف از خود؛  

  هاي پروین اعتصامی، بهدر پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل چند قطعه از مناظره

یک از مواضع مذکور در سبک شاعر دیده شده یا اینکه  شود که کداماین مهم پرداخته می

گذاري مواضع  این دو فهرست افزوده است. در همین راستا، »نام  را به  هاییوي، چه برهان

شناسایی تحلیلعقلیِ  متن  در  باتوجهشده  وجود(  صورت  )در  نیز  و به  شده  پیشینه 

نمونهنام داده گذاري  و  متن  در  که  بدیع  وضع هاي  با  و  شده  مشاهده  خاص  هاي 

باتوجهاصطالح و  جدید  یک  موضوعکالنبه  هاي  میهاي  )رک.  گفتمان صورت  گیرد« 

Reisigl, M., & Wodak, 2009: 4) 

 

 های پروین اعتصامیمناظره. تحليل 1.4

هاي پروین در چارچوب مدل تولمین توصیف و تحلیل خواهند  در این بخش، مناظره

مناظره از  هریک  ابتدا  در  کار،  این  براي  بهشد.  منتخب،  میهاي  ارائه  که  نحوي  شود 

سؤاالت پژوهشی  به  ها مشخص شده است. باتوجهناللی، شناسایی و نوع آهاي استد مؤلفه

شده است که مضمونِ دعاوي و  هاي طراحی  این پژوهش، پس از هر مناظره نیز جدول 

تفکیک و در  اند، به  گذاري و تعریف نشدههاي طرفین مناظره را که در پیشینه نامبرهان

 هند. دهاي خبري و عام نشان میقالب گزاره
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 سپيد و سياه  یه. مناظر1.1.4 

ي اشعار خود اهداف تربیتی متعالی و متنوعی را دنبال کرده است. جا يجاپروین در  

»میسرچشمه که  دارد  باور  گفت  پور  ر توان  در  پروین أ اخالقیات  تربیت  و  تعلیم  س 

دوستی، بیگانه  (. این مناظره، خواننده را به176:  1390پور،  « )سرچشمهاعتصامی قراردارد

 کند: دلی و نفی نژادپرستی دعوت مییک
  دــ ینپر یــ ول پر، اراست ــ یه بـ ببام الن         يروازـــ پ يواـ ه اندر سحر ،يکبوتر

 دیرساست کز آن طعنه بر دلش چهمبرهن   وز     سجان  یدور،ناوک  از پرش بر دیرس

   دـ یبدر یو رگ  يد ــ ی ام يهگسست رشت        یتن  گشت  نزار ،یشکسته شد پر و بال

   دید کبوتر يرنجور چه ت،ــگش  ب ی طب        یــ ه زاغ ـ ذشت بر در آن النه، شامگگ 

   دیکوش بس ش،یخو  ماریراحت ب  يبرا      ساخت  ی بانیبرفت خار و خس آورد و سا

  دیز پرده کشــ ان سبـ درخت  يهاگز بر  روزن و بام      به تا د،ـ یم دــ ه ست ــ هزارگون

   دـ یچ  هـ شاخ ز ياوهی باغ، کرد ره و مبه      ودــرب آب شــ یمنقار خو  به ار،ــب یز جو 

  دــ یه شنـ دربان      طعام داد و نوازش نمود و نال یـــادر و گهـپدر شد و گه م یگه

 دـ یو رنج، دردمند ره یز درد و خستگ       يا روزـه تـــ فا ک ـــ ه بار جــ مه نببرد آ

 [برهان  ،]دادهدیس طلبک گانگان،چهیب  ياری  را به  و ت     ]ادعا[      اهیس   به  را  دیگفت:چه نسبت سپزاغهب

 ]ادعا[دیسف و اهـ یت س ــ د خدمــ نکن یتفاوت      ]ادعا[ است  یکرنگیو اتفاق  ما ت یبگفت: ن

 ]داده[دیاست و ور  یبسان تو، در تن رگ و پمرا             ست یوندی خرد، مهر و پ  دلِرا چومن، به  و ت

 ]برهان[  دیکه جد  ایاست عهد،    میکه قدم،گریچه ب            ]ادعا[شاخص د ی با   ی کدل ی   ن یی آ   و   صحبت ي صفا 

 ]برهان[ دــ یه خزـ کنج خانبه  شاخصدینبازمان کار       ]ادعا[رفت شاخص د ی نبا   خبر ی نزد سوختگان،ب   ز 

 ]برهان[ دیفرق،گر زرسرخ و گر آهن است کلچه      ]ادعا[جهد به غرض، گشودن قفل سعادتست  

 (133-132:  1390 ،ی)اعتصام

هاي زیر  شده در جدول ي بررسیهاي طرفین مناظرهدر ادامه، مضمون دعاوي و برهان

ي مباحث، تعیین خواهد شد. شایان  تفکیک طرفین دعوي )کبوتر و زاغ( ثبت و زمینه  به

ها یا دعاوي  ها ثبت شده، از بطن دادههایی که در جدول برخی از برهانذکر است که  

 مطرح در مناظره استنباط شده است:
 



ـ ـــ  190  (47پياپی) 1400بهار ، 1ی شماره   ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ

 

 ی سپيد و سياههای مطرح از زبان کبوتر در مناظره: دعاوی و برهان1جدول

کبوتر
 نژادپرستی اي وجود ندارد.هاي سپید و سیاه نسبت و رابطه. بین انسان1  دعاوي   

کردن  . موضع عقلی عذر مقبول: تا کسی تو را نخوانده، یاري1  ها برهان

 او الزم نیست.
  اخالق

دهد،  برهانی که از سوي کبوتر طرح شده است و پاسخی که زاغ بدان میبه  باتوجه

نوعی شاهد تقابل عقل و احساس در شعر پروین هستیم. این همان اصل اساسی است  به

به با  شعر وي رنگ و بوي رمانتیسم اجتماعی می  که  از این مکتب،  دهد. پروین متأثر 

اش را پیرامون محور  هاي اجتماعیآل هاي متعدد، ایدهتأکید بر اخالق و در قالب داستان

کند و خواهان عدالت، مساوات و دوستی در نظام اجتماعی است  بشردوستی مطرح می

نوسر،   و محمودي  زیر،  103:  1392)رک. رضوانیان  در جدول  مبنا،  بر همین    شاهد (. 

 کند:  که موضع عقلی عذر مقبول را تعدیل می میهست زاغ  طرف از شدهمطرح ي هابرهان
 ی سپيد و سياههای مطرح از زبان زاغ در مناظره: دعاوی و برهان2جدول 

زاغ 
 

ي 
دعاو

 

 ؛ نیت ما اتفاق و یکرنگی است. 1

 را بیاموزند؛ صفاي صحبت و آئین یکدلی همه باید   .2

 کاهد؛ نمی. تفاوت رنگ پوست از ارزش و اعتبار ذاتی انسان 3

 توجه گذشت؛ سوخته است نباید بی. از کنار کسی که دل 4

 شود. . درهاي سعادتمندي بدون جهد و خدمت مخلوق باز نمی 5

 وحدت/ اخالق 

 دلی/ اخالق هم 

 برابري/ اخالق 

 دلی/ اخالق هم  

 گراییسعادت

برهان
 ها 

 دوستی: »نیت ما اتفاق و ...«؛ . موضع عقلی انسان 1

 »زمان کار...«؛  :عقلی افراط و تفریط ممنوع. موضع 2

 وري: »چه فرق گر...«؛ . موضع عقلی بازدهی و بهره 3

 . موضع عقلی عدالت: »تفاوتی نکند خدمت ...«؛4

 جهد«؛ »گشودن قفل سعادت به  :. موضع عقلی پیامد نیکو5
خبر نباید  . موضع عقلی رفع فشار و سنگینی:»ز نزد سوختگان بی 6

 رفت«. 

 اخالق 

 قتصاد/ سالمتا

 اقتصاد/ اخالق

 اقتصاد/ اخالق

 اخالق 

 اخالق 

مخلوق خداوند  کند که کلید سعادت، خدمت به  شاعر با بیان این ابیات، توصیه می

وپی برابر  است و چون سیاه و سفید نیز هر دو مخلوق او بوده و در خلقت قلب و رگ

سعادت هستند. در همین زمینه، وي از  هستند، در ارزش ذاتی نیز برابر و مشمول قانون  
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عنوان ردیه یا نقیضی بر ادعاي کبوتر مطرح زبان زاغ مواضع عقلی یک، چهار و پنج را به

شنودي است تمثیلی  وي »بازي زندگی« که گفتها در مناظرهکند. مضامین این برهانمی

 زبانی دیگر تکرار شده است: بین عدسی و ماش نیز به

 ه تفاوت که ماش یا عدسی است ـچ         زند، خواهد پختپ یهرچه را م...  

 نی که خاروخسی است کیتو گمان م           دــانجز تو در دیگ، هرچه ریخته

 یز تو بهر ملتمسی است خ و ت ــجس        تــ زحمت من براي مقصودي اس

 سی در دیار خویش کسی است ـهرک        ه هست محترمست»ر هرک»»کارگ

 ( 93:  1390)اعتصامی، 

  نبود   بهتوجهخود را دارد. با  ریتفس  زین   د«یو »نبا  د«ی»با  يهاشاخصاز طرفی، کابرد  

  در   د«ی»شا  ترمعتدل را با شاخص    د«ی »با  قاطع  شاخص  توانیم  ،یتفاوت در وزن عروض

 .کرد  نیگزیجا گرید طرف را در   د«ی »نشا با د«ی »نبا  زین و طرف کی

هاي  آید که آیا این اعتناي پروین بر برهاندر اینجا، این سؤال درخور تأمل پیش می

گوید، لحن او را آمرانه و کوبنده کرده عقالنی است که حتی هنگامی که از اخالق می

بررسی  این سؤال به  عصر او یا عواملی دیگر. پاسخ به  هم  ياست یا جوّ حاکم بر جامعه

ز دارد؛ هرچند، این لحن کوبنده در کالم مخالف، یعنی کبوتر نیز  ژرف و چند جانبه نیا

 شود.  مشاهده می

نوعی کالم او را  پروین جمالت کبوتر را هم در قالب سؤال مطرح کرده است و به  

تقویتبه با شاخص  کند. شایان ذکر است که  ي قطعیت همراه میکنندهصورت ضمنی 

کند«  تأثیر بیانی آن را نیز در مخاطب تشدید می»طرح جمالت خبري در قالب سؤال،  

(. البته، »از چنین سؤاالتی که پر از هیجان است، طعن و کنایه نیز  79:  1396)مزینانی،  

  ي شده، طرح گزارهبررسی  ي(. در همین مناظرهGalperin, 1977 : 245شود« )فهم می

کس طلبید؟« که متضمن  بیگانگان چهیاري  یاري نطلبیدم« در قالب »تو را به    »من تو را به

ها است و نیاز به یادآوري است  ( نیز هست، از همین نمونه2( و )1برهان یک در جدول )

 برد.  که پروین از این شگرد فراوان بهره می
 



ـ ـــ  192  (47پياپی) 1400بهار ، 1ی شماره   ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ

 

 نظر کوته  يه. مناظر2.1.4
اجتماعی عناوینِ ، دستگیري بهنگام از نیازمند و نفیِ نژادپرستی و برابري  در این مناظره

آید. شاعر در این مناظره با زبانی مجازي و  شمار میهاي پروین به کلی دعاوي و توصیه
 کند: موضوعی رمانتیک، خودبینی و خودخواهی را نفی می

 خبر است؟ ]ادعا[ ه پروانه ز من بیـز چـک]داده[      وز و گدازـشمع بگریست گه س
 وي هربرزن و کویش گذر است ]داده[ـنگذشت]ادعا[،آن که همی     سسوي من  به

 پا و سر است]برهان[ ق آنست که بیـعاش   ]ادعا[   سودا بودشاخصدوصدسرش،فکربه

 ایوان و در است ]داده[م، به ـــاي     که ترا چشهـــي پر سوختهـــت: پروانـــگف

 و، صدره بتر است ]داده[ـــ روزم از روز ت پاي تو فکندم دل و جان ]داده[      من به

 ي پروانه، پر است ]داده[ هــه پیرایــم و دم نزدم ]ادعا[      گر چــود سوختــپر خ

 نگفتن، هنر است ]ادعا[  شاخصهیچوزم       سوختن،  ـس ن میـــه م ـــکس ندانست ک

 است ]برهان[ی دید؟      تو که بر آتش خویشت نظر ـا خواهــا ز کجـــ ش مـــآت 

 د؟      آن که سر تا قدم، اندر شرر است ]برهان[ ـــه آب افشان ـــو، چـــبه شرار ت 

 د دگر است؟ ]داده[ ــن، چه امیـاک      دگر از مـــردم خ ـــ گسوزم و میبا تو می

 ت شمع ز شب تا سحر است ]داده[ ـپر پروانه ز یک شعله بسوخت ]داده[       مهل 

 ش من بیشتر است ]داده[ــ س، آت ــ نف رم       هرـ ت پیششاخص بسیسوي مرگ از تو 
 ت ]ادعا[ ـ ر اســنظ ردم کوتهــ ت مــن       صفـــود گفتـــخویشتن دیدن و از خ

 ( 77:  1390)اعتصامی، 
شده، همگی مرتبط با بافت  هاي طرحخورد، دادهچشم میطور که آشکارا به  همان

 صورت مجازي تعبیر شوند:بهتمثیلی مناظره است و بهتر است 
 نظری کوتههای مطرح از زبان شمع در مناظره: دعاوی و برهان3جدول 

شمـــع 
 

  
 دعاوي 

 آید؛دیدار من نمی من توجهی ندارد و به  . پروانه )عاشق( به  1
بی 2 سوداهاي  پروانه  به  .  فقط  )باید  دارد  سر  در  شماري 

 معشوق فکر کند(. 

 احساسی/ تعاملی 
 احساسی/ تعاملی 

. عاشق مدعی باید در خدمت معشوق باشد و برایش جان  1 ها برهان
آمیز از موضع  توان تعریفی اغراق بدهد. البته، این گزاره را می 

 عقلی صداقت تلقی کرد. 

 اخالق اجتماعی 
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ي »حقیقت و مجاز« است.  منطقی یا تکمه   ي گفته، دنباله ي پیش رسد، مناظره به نظر می 

ي »حقیقت و مجاز« که از اوصاف عاشق  گویا، پروین خود نیز متوجه بوده است که در مناظره 

بار دیگر  که یک این موضوع داشته است. چنان   بعدي به گوید، نگاهی تک حقیقی سخن می 

نظر« نیز تکرار  عنوان مقدمه در »کوته ( به   3بعدي را از زبان شمع )رک. جدول این نگاه تک 

بدان پاسخ گوید: فقط این عاشق نیست که باید صادق باشد، بلکه معشوقه نیز  کرده تا خود 

 باید عاقالنه با موضوع برخورد کند و عوامل دیگري مانند »استطاعت« را نیز در نظر گیرد: 
 نظری کوتههای مطرح از زبان پروانه در مناظره: دعاوی و برهان4جدول

پـروانـ 
 ه 

  
 دعاوي 

راه عشق  1 در  من  دم .  و  دادم  را  همه هستی خود 
 نزدم؛ 

کس حتی معشوق از درد، رنج و سوختنم با  . هیچ2
 خبر نشد؛

 . در راه عشق و غم هجران نباید نالید و شکوه کرد؛ 3
 نظري است. . خودبینی و خودخواهی از کوته4

 احساسی/ تعاملی 
 احساسی/ تعاملی 
 احساسی/ تعاملی 
 احساسی/ تعاملی 

 
 ها برهان

. موضع عقلی کنترل امیال نفسانی: کسی که فقط به  1
می به  خود  نسبت  بیاندیشد،  دیگران  توجه حال 

 خواهد شد؛ 
 »به شرار تو چه ...«؛  :. موضع عقلی استطاعت 2
 . موضع عقلی فوریت زمانی: »سوي مرگ از تو ...«. 3

 
 اخالق

 سالمت/ اقتصاد 
 سالمت/ اقتصاد

اي دیگر حقیقت عشق و محبت را موشکافی  نظر، از زاویهي کوتهپروین در مناظره

دارد. ها را از خودبینی و خودشیفتگی برحذر میویژه، معشوقکرده است و مخاطب به

سوخته و رنجور، ضمن توصیف عشق با  پروین از زبان پروانه در نقش عاشقی پروبال 

طور کلی، نکوهش  کند. بهي معشوق را رد میانهطرح سه برهان منطقی، ادعاهاي خودبین

 عنوان نمونه: نظري در مواضع دیگري از اشعار شاعر نیز تکرار شده است؛ بهکوته

 جز تیمارخـــواري بگفت: اي دوست، مهر از کینه بشناس        ز ما نآید بــــه 

 ــــازگـــاري گه ناس توشه ساز و بــــرگ دادم         نکردم هیـــچبــــهر بی

 ( 188:  1390)اعتصامی، 
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ي تمثیلی »برف و بوستان«. آن هنگام که بوستان از  این ابیات برشی است از مناظره

کند، برف در پاسخی با بیان قاطعِ آثار و پیامدهاي درازمدت  آثار ظاهري برف شکایت می

 کند. نگري دعوت میاندیشی و آیندهژرفبارش خود، او را از ظاهربینی برحذر داشته و به  

هاي  هاي مربوط به آن باید گفت که در تمامی مناظرهي لحن پروین و شاخصدرباره

یک از طرفین  ي قطعیت و اطمینان در زبان هیچکنندههاي تضعیفشده، شاخصبررسی

به   نمیمناظرات  شاخصچشم  با  کوبنده  و  قاطع  لحنی  هم  باز  درعوض،  هاي  خورد. 

ت گرفته شده است. بیان دعاوي و انتقادات  خدمبه    بسیو    هیچ،  دوصدي  کنندهتقویت

تر هم گفته شد و بعضاً حاکی  هاي تأکیدي )ابیات هشت تا ده( که پیشنیز در قالب سؤال 

ابزار درخور مالحظه247:  1997از هیجان و طعن و کنایه هستند )رک. گالپرین،   ي  (، 

خورد. گویا میچشم  ورزي و نقادي پروین به  دیگري است که بارها در سبک استدالل 

بدیهیات عقالنی  توجهیِ مخاطبِ مخالفِ باورهاي خود را به  وي با این سبک و سیاق، بی

 گیرد. سخره میو منطقی به 

 ی دو قطره خون . مناظره3.1.4

هاي  شیوهاي پروین حاکی از این مهم است که وي به  اي از مناظرهبررسی و تحلیل نمونه

مناظ  یا چند  میان دو  زاویهمتفاوتی  از  اي  ره، همچون تشریح و بسط موضوعی یکسان 

ي این روابط هستند، پیوند  متفاوت و طرح موضوعی متفاوت در بافتی یکسان که ازجمله

ي دو قطره خون به بر بررسی استداللی مناظرهبرقرار کرده است. در این زیربخش، افزون

 اهیم پرداخت:هاي پیشین نیز خوچگونگی پیوند بینامتنی آن با مناظره
 گهِ مناظره، یک روز بر سر گذري / اید میان دو قطره خون چه گذشت شنیده

 ام اینجا، ز دست تاجوري ]داده[من اوفتاده / اي؟آن دیگري، تو خون کهیکی بگفت به

 پا چو نیشتري ]داده[ز رنج خار، که رفتش به  / بگفت، من بچکیدم ز پاي خارکنی 

 ایم اگر هریک از تن دگري ]داده[چکیده / چه غم]برهان[، ایم هردوجواب داد ز یک چشمه

 کند اثري ]برهان[تفاوت رگ و شریان نمی / اند ي خون در پیاله یکرنگقطره شاخصهزار

 ي بزرگتري ]ادعا[ویم یکی قطرهبیا ش  /]برهان[ کوچک چه کار خواهد خاست؟يز ما دو قطره

 رهروان ز هرخطري ]برهان[  شاخصچنیناند  که ایمن  /]ادعا[  به راه سعی و عمل، با هم اتفاق کنیم  
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 اي بجوي و جري ]داده[گذر کنیم ز سرچشمه  / در اوفتیم ز رودي میان دریائی 

 شهی،من ز پاي کارگري]داده[دست    توئی ز/ است]ادعا[شاخصبسیگفت، میان من و تو فرق  بخنده

 خوش است اشک یتیمی و خون رنجبري ]ادعا[ / منی شاخصچو براي همرهی و اتحاد با  

 آتش آهی و آب چشم تري ]داده[مرا به  / مطبخ شه، پخته شد همیشه طعام ]داده[ ترا به

 چراکه در دل کان دلی، شدم گهري ]برهان[   / بخرد ]برهان[    شاخصهزار کسملک حقیقت،  مرا به  

 هنري ]ادعا/ برهان[ شاخصچنیني خون را، بود کدام قطره / قضا و حادثه، نقش من از میان نبرد

 پیداست کشتی ظفري ]ادعا[   شاخص همه،   ز ساحل / دریاست شاخص  دوصد در این عالمت خونین، نهان  

 شوق رهائی، زنند بال و پري ]داده/ ادعا/ برهان[اگر به  / ز قید بندگی، این بستگان شوند آزاد

 ي غارتگري فتد شرري ]داده/ ادعا/ برهان[ خانه اگر به / خون دل نخورند   شاخص قدر این زن،  یتیم و پیر 

 ]داده/ ادعا/ برهان[زدش تبري  مجازات،می اگر که دست / وبار نداشت برگ شاخص هیچ درخت جور و ستم،  

 اگر نبود ز صبر و سکوتش آستري ]داده/ ادعا/ برهان[ / ي بیداددوخت جامهنمیسپهر پیر، 

 زور از او بتري ]داده/ادعا/برهان[جاي او ننشیند به به  / اگر که بدمنشی را کشند بر سر دار

 (192-191:  1390)اعتصامی، 

سیاه« در باب  ي »سپید و  مرور اجمالی این مناظره حاکی از پیوند موضوعی آن با مناظره 

ي »مست و هشیار« در باب هیأت دولِت  دوستی، از یک سو و نیز مناظره برابري، عدالت و نوع 

ي دو قطره خون، خون تاجور  حاکم و وضعیت معیشتی رعیت از سوي دیگر است. در مناظره 

به به   خارکن  خون  و  شاهزادگان  و  شاهان  از  طبقه   نمایندگی  از  و  نمایندگی  کارگران  ي 

درباره فرود  جامعه  می ستان  بحث  هم  با  یکرنگی  و  اتفاق  اتحاد،  امکان  و  ي  دعاوي  کنند. 

 ها نیز ثبت شده است: ي طرح آن هاي زیر، خالصه و زمینه هاي هر طرف در جدول برهان 
 ی دو قطره خون های مطرح از زبان خون تاجور در مناظره: دعاوی و برهان5جدول 

خــون تاجـــور 
 

 اجتماعی کنم در انجام امور و مقابله با خطرها با هم متفق و متحد شویم. پشنهاد می .  1 دعاوي 

 

 

 

 هابرهان 

 جنس، همرنگ و... هستیم؛ . مسئولیت خویشاوندي: ما هر دو هم 1

 اند؛ ي خون در پیاله یکرنگ . موضع عقلی اعداد و ارقام: هزار قطره 2

 ي کوچک چه کار...؟ . موضع عقلی رفع فشار و سنگینی: ز ما دو قطره 3

 

 رهروان ز هرخطري.  اند چنین. موضع عقلی خطر و تهدید: ...ایمن4

 طبیعت

 ریاضیات 

فرهنگ/ 

 سیاست 

فرهنگ/ 

 سیاست  
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به   تاجور  بیت ششم خون  از طبقهدر  به نمایندگی  اذعان  اجتماعی خود، ضمن    ي 

طلبد و دست اتحاد  ها یاري میناچیزبودن خود بدون اتفاق با دیگر اقشار جامعه، از آن

کند. هرچند این ادعا بر چهار برهان تجربی و طبیعی استوار است،  سوي ایشان دراز میبه

ناپذیري ظلم و تعدي  یل متعددي از جمله سوءاستفاده، مسئولیتدال اما از جانب خارکن به

 شود. جو، که در جدول پنج ثبت است، پذیرفته نمیي حاکم و سلطهطبقه

ي دو قطره خون معتقد است که پروین با  ي مناظره( نیز درباره1386چی )مدیرشانه

وستی میان زبردستان و نبودن دهاي طبقاتی در این مناظره به ممکننابرابريتصریح به  

بودن اتحاد شاهان تاجور و غارتگران ستمگر با کارگران، رنجبران و زیردستان و ناممکن

میزحمت اشاره  و  کشان  سکوت  و  صبر  کنارگذاشتن  را،  اینان  رهایی  راه  و  کند 

 داند. پیشگان میبردارکشیدن و مجازات خونین ظالمان و ستم
 ی دو قطره خون از زبان خون خارکن در مناظرههای مطرح : دعاوی و برهان6جدول 

خــون خـارکـن 
 

ي 
دعاو

 

 . میان خون تاجور و خون خارکن فرق بسیار است؛  1

 . خوش است من با اشک یتیمان و خون رنجبران متحد شوم؛ 2

. در ملک حقیقت، من محبوب بوده و توجه هزاران نفر را به  3

 کنم؛  خود جلب می 

 است؛ است که حاکی از پیروزي .دوصد حرف ناگفته دردل من 4

 . براي آزادي و رهایی از بند باید مشتاقانه تالش کرد؛ 5

 گیرند؛  خوردگان آرام می گران، یتیمان و سال . با نابودي غارت 6

 و قوانین ناحق اعتراض کرد؛ احکام  . باید به 7

 . درخت جور و ستم بارور شده و باید آن را قطع کرد؛ 8

 کند؛ تر می . صبر و سکوت مظلوم، جور و بیداد را گسترده 9

شان  ها براي امثال و اذناب . قیام علیه بدمنشان و مجازات آن 10

 شود. در آینده درس عبرت می 

 اخالق سیاسی  

 اخالق سیاسی 

 گرایی حق

 

 امیدبخشی

 ستیزي ظلم

 ستیزي ظلم

 ستیزي ظلم

 ستیزي ظلم

 ستیزي ظلم

 ستیزي ظلم
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برهان
 ها 

خوي انسان را تحت تأثیر  و نشینی خلق نشینی: هم . موضع آثار هم 1

 دهد »چراکه در دل کان دلی شدم گهري«؛  قرار می 

 . موضع عقلی تعریف: »گوهر + هنرمند«؛ 2

. موضع عقلی تاریخ: »قضا و حادثه برتري و هنر مرا ثابت کرده  3

 است«؛ 

 بخرد«؛   هزارکس کوي حقیقت،  . موضع عقلی اعداد و ارقام: »مرا به 4

 شوق رهائی، زنند بال و پري«؛ . موضع عقلی پیامد نیکو: »اگر به 5

 ؛ گویی: »اگر ... پرسشی کند پسري« . موضع عقلی مسئولیت و پاسخ 6

ي غارتگري فتد  خانه . موضع عقلی رفع فشار و سنگینی: »اگر به 7

 شرري«؛  

عقلی مقابله با سوءاستفاده: الف. اگر که دست مجازات،    . موضع 8

زدش... ب. اگر نبود ز صبر و سکوتش... و ج. اگر که بدمنشی را  می 

 کشند ... . 

 اخالق/تجربه
 

 تجربه

 فلسفه/تجربی 
 

 ریاضیات 

 فرهنگ/سیاست

 فرهنگ/سیاست

 فرهنگ/سیاست
 

 فرهنگ/سیاست

وريِ پروین مشهود است. وي در  سخن  شده، نهایت ایجاز، هنر وي بررسیدر مناظره

ازاي هر بیت، حداقل یک داده، یک توصیه و یک برهان  شش بیت آخر از زبان خارکن به

عنوان نمونه، در ابیات »به حکم ناحق هرسفله، ...« و »درخت جور و طرح کرده است؛ به

 هاي زیر درخور شناسایی است: ستم، هیچ ...« مؤلفه

 شوند؛ حکم ناحقِ قضاتِ سفله، خلق کشته میبه الف. داده:

 : مردم باید پرسشگر باشند و مسئولین دولتی را بازخواست کنند؛ ( 7ب. توصيه )ادعای  

دولت یا حکومت مسئول وضعیت موجود است    گویی:ج. برهان مسئوليت و پاسخ

 اي انجام دهد. و وظیفه دارد اقدامات شایسته

 حکومت، برگ و بار گرفته است؛ درخت جور و ستم  الف. داده:2

 باید ستمگران را مجازات و درخت ظلم را قطع کرد؛  (:8ب. توصيه )ادعای 2

: اگر شخصی، نهادي یا کشوري از طرف مسایل  ج. برهان رفع فشار و سنگينی2

باشد، آنخاصی مثل ظلم و ستم فرادستان زیر   براي کاهش این فشارها  فشار  باید  گاه 

 کار شد. دست به
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صورت  هایی است که به همین ترتیب، دعاوي پنج، شش، نه و ده نیز حاکی از داده   به 

هاي دیگر در ابیات ده تا سیزده با صراحت  اند. این در حالی است که داده ضمنی ارائه شده 

ظلم و  هایی را که مربوط به اند. این مقایسه نشانگر آن است که گویا پروین داده مطرح شده 

اجتماعی بوده، در قالب تلویح و  هاي سیاسی ها و نابسامانی و نابرابري   ستم حکومِت زمان 

هایی که در جمالت شرطی و منفی، نهفته  کرده است. او با ظرافت تمام از تضمن تضمن بیان  

هاي  هاي سیاسی، توصیه است بهره گرفته تا در شرایط حاکم، بتواند بدون طرح صریح داده 

ي برخی حقایق نیز دیده  اي پروین، بیان صریح ولی گذرا درباره ه در سروده   خود را بیان کند. 

به  می  زیر،  بیت  گویا  در  شود.  که  را  امالکی  رضاشاه  که  دارد  اشاره  تاریخی  گزارش  این 

 خریده است: زور از مالکین می   بهاي ناچیز یا به خواه او بوده، به هاي دل مکان 

ملک شهان  چه  کنند؟از   ستانی 
 

 کلبه تو را اکتفاست؟یک    از چه به 
 

 ( 63:  1390)اعتصامی، 

رسد، حاکی از لحن  ده نمونه می   هاي قطعیت نیز که حدودًا به عالوه، بررسی شاخص به 

ها و راهکارهاي مطرح  ي نخست و لحن امیدبخش او در توصیه قاطِع این شاعر در ابیات نیمه 

هنري«، »دوصد دریا«، »هزار    ي پایانی است )به کاربردهاي »ز ساحل همه«، »چنین در نیمه 

 برگ و بار نداشت« دقت شود(. قدر خون دل نخورد« و »هیچ کس بخرد«، »این 

 ی روح آزرده. مناظره4.1.4

جهانِ درحال گذر  توان دید که او اندیشمندانه بهجاي اشعار پروین آشکارا میدر جاي

تأمل و  کرات با بیان ادبی و زبان تشبیه، مخاطب خویش را بهنگرد و بهپیرامون خود می

می  وا  دوراندیشی  و  حیات  گذرابودن  این  در  باتوجه تفکر  و  »...پروین خردمندانه    به دارد. 

پیر آموزه  دینی و  به هاي  از نگاه معصومین  را می وي  پذیرد و همه را  جهان، واقعیت مرگ 

 (.  71:  1393زاده،  پور و مرجع نماید« )شریف ي درست از فرصت می نیکی و استفاده دعوت به  

او نمود دارد. وي در چنین توصیه تعلیمی  هاي عقالنی و اخالقی پروین در اشعار 

تصویر کشیده است    یر و پیر خردمندي را بهوشنود جوانی فقي »روح آزرده« گفتمناظره

 گوید: ستیزي، نیروي جوانی، اغتنام فرصت و قضاوقدر الهی سخن میو از نفس
 روزگار، مرا روي شادمانی نیست ]داده[به / به شکوه گفت جوانی فقیر با پیري
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 مرگ قانعم، آن نیز رایگانی نیست ]داده[ به  / بالي فقر، تنم خسته کرد و روح بکشت 

 روز بالهاي ناگهانی نیست ]ادعا[سیاه /کسی بمثل من اندر نبردگاه جهان 

 که خیرگی مکن، این بزم میهمانی نیست ]داده[  / گرسنه بر سر خوان فلک نشستم و گفت 

 ادعا[مرا خبر ز ره و رسم مهربانی نیست ]  / مهربان نشد با من شاخصکسهیچبه دهر، 

 از آن خوشم که سپنجی است، جاودانی نیست ]ادعا[ / خوش نیافتم از روزگار سفله دمی 

 ه پرتگاه جهان، جاي بدعنانی نیست ]ادعا/برهان[ک  / به خنده، پیر خردمند گفت تند مرو

 ره گریز، ز تقدیر آسمانی نیست ]برهان[/ دست قضاست ها به سررشتهشاخصهمهچو بنگري،

 در این معامله، ارزانی و گرانی نیست ]ادعا[ / ه رایگان بخشندایست سعادت ک ودیعه

 غریق نفس، غریقی که وارهانی نیست ]برهان[ / گرداب نفس دون مفکن ]ادعا[ دل ضعیف به

 ي جوانی نیست ]ادعا[سود، چو سرمایه شاخصهیچکه / چو دستگاه جوانیت هست، سودي کن

 زمان خستگی و عجز و ناتوانی نیست ]برهان[ / ز بازویت نربودند تا توانائی 

 جز حکایت آشوب مهرگانی نیست ]داده[به / به دفتر گل و طومار غنچه در گلزار

 از بهر سرگرانی نیست ]داده[  شاخصهمهوجود سر،  / اند]ادعا[ بهر خوشی نساختهشاخصهمهتن،  بناي

 نهانی نیست ]داده[ سپهر سنگدل است، این سخن / ز مرگ و هستی ما، چرخ را زیان نرسد

 (104-103:  1390)اعتصامی، 

ها و گرسنگان جامعه سخن  خانماننمایندگی از فقرا، بیدر این مناظره، جوان فقیر به  

بُعد عقالنی شخص  گفته و از حال و روز خود نزد پیري خردمندي که گویا جلوه گر 

هاي زیر خالصه  جدول هاي هر طرف در  کند. دعاوي و برهانپروین است، شکایت می

 ها نیز ثبت شده است:ي طرح آنو زمینه
 ی روح آزرده های مطرح از زبان جوان فقير در مناظره: دعاوی و برهان6جدول 

جـوان فقيــــر
 

 

 

 دعاوي 

 روزتر و فقیرتر در دنیا کسی نیست؛ . از من سیاه1

 ام؛دلیل فقر، خوار و سرافکنده . به 2

که  3 این خوشم  از  برمی .  »سپنج«  مانند  عمر  زود  این  و  جهد 

 گذرد و این فقر و خواري پایان خواهد یافت؛ می

همین دلیل، از احساسات و  کس با من مهربان نبوده، به . هیچ 4

 دانم.آداب مهربانی چیزي نمی 

 شناسی فقراروان 

 شناسی فقراروان 

 شناسی فقراروان 

 

 شناسی فقراروان 

 .....   .........................................  ها برهان
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رسد، در این مناظره، پروین قصد داشته است  نظر می که از جدول باال پیدا است، به  چنان 

نمایندگی از این قشر، به  فقر نظر کند و از زبان جوان فقیر به    شناسی به ي روان از دریچه 

ي شوم و آثار آن بر روح و روان آدمی اشاره کند. او در این شعر از  پیامدهاي این پدیده 

افسرده، منزوي و جامعه جوان  افرادي  ارائه می هاي فقیر، تصویر  از یک گریز  سو،    دهد که 

 اند!  یک نرسیده هیچ   آرزوي مهربانی و از سوي دیگر، هواي مرگ دارند که البته هنوز به 
 ی روح آزرده های مطرح از زبان پير خردمند در مناظره: دعاوی و برهان7جدول 

پیــر خردمنــد 
 

 

ي
دعاو

 

. با اندیشه و تأمل سخن بگوي و عمل کن که خطرات زیادي 1

 در پرتگاه جهان، در کمین تو است؛ 

 بختی و سعادت امري است باطنی نه اکتسابی؛. خوش 2

 . از امیال نفسانی و آرزوهاي دور و دراز دست بردار؛ 3

 ي بزرگی است؛ . از نیروي جوانیت بهره بگیر که سرمایه4

 گذرانی نیست. صرفاً خوش . هدف از خلقت 5

 گراییعقل

 

 گراییواقع

 ستیزي نفس

 جویی  فرصت 

 گراییکمال 

برهان 
 ها

 . قضا و قدر الهی: »ره گریز، ز تقدیر آسمانی نیست«؛ 1

 . موضع عقلی کنترل امیال نفسانی: » غریق نفس، ...«؛ 2

 . موضع عقلی خطر و تهدید: » که پرتگاه جهان، ...«؛ 3

 پیامد نیکو: »...کشف حقیقت ...«؛ . موضع عقلی 4

 . موضع عقلی وجوب/ فوریت زمانی: »زمان خستگی و عجز و ...«؛  5

 . موضع عقلی استطاعت: »چو دستگاه جوانیت هست، ...«.  6

 بینی فلسفه/ جهان 

 اخالق 

بینی  فلسفه/ جهان 

 بینی فلسفه/ جهان 

 بینی فلسفه/ جهان 

 سالمت  

شود، اما  دنیاي روان، عواطف و احساسات جوان فقیر میبا وجود اینکه پروین وارد  

ي جوانی«،  گویند، الجرم، با درنظرگرفتن »سرمایههنگامی که از زبان پیر خردمند سخن می

چربد و این بار،  هایش میتوانایی و سالمتیِ مدعی، خردِ وي نیز بر عواطف و ظرافت

اضع عقلی، استطاعت و فوریت  موبرخالف »اشک یتیم« و »قلب مجروح«، با تمسک به  

کند؛ هرچند او این مهم  دادن جامعه و ارکان حکومتی خودداري میزمانی، از مقصر جلوه

را نادیده نگرفته و در مواضعی دیگر در باب نقش این دو )جامعه و حکومت( در پیدایش  

 عنوان نمونه:این پدیده سخن گفته است؛ به

 کی دهد عرض فقیران را جواب اي رنجبر        دهدحاکم شرعی که بهر رشوه فتوي می

 ( 140)همان: 
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به اعتصامی گاهی در چند شعر مجزا  نظر    پروین  ابعاد متفاوت  از  موضوعی واحد 
هاي خویش را مطرح نموده که فقر یکی از همین موضوعات است. شاعر  کرده و توصیه

ها توانایی  ه در وجود آنتواند بپذیرد جوانانی کدر این مناظره و نیز اشعار دیگرش نمی
 ي دیگران بنشینند:امید کمک و صدقهو سالمت جسم هست، به 

 ي ما، سود ما ت جز از مایهـ ا            نیسـبر نشد از روزن کـس، دود م
 اي هـا نـــروم بــــر در بیگانـاي            ت ام و در و خانـــهـام بساخته

 ایم و تو عار کار            مــــا هنر اندوختهبهکنی، من  سخن تکیهتو به 

 ( 229)همان: 
ي  جبر الهی در محدوده وضوح نتیجه گرفت که پروین به  توان به از طرفی، از این مناظره می 

ي خاکی باور دارد و نافِی اختیار عملی نیست  چگونگِی خلقت و حیاِت موقِت انسان در کره 
انسان تفویض کرده است. او در موضعی دیگر نیز از زبان  که خداوند در چگونه زیستن به  

فرزندش که فقر، ظلم و ستم را نیز ناشی از جبر زمانه دانسته و از چرخ  پدري پیر در پاسخ به  
 کند: کند، ضمن رد این باور چنین بیان می گردون و قضا و قدر شکایت می 

 ت ـنه کار قضاس ي زور استپیر جهاندیده بخندید کایـــــن         قصه
 مردمی و عدل و مساوات نیست         زان، ستم و جور و تعدي رواست 

 (63)همان: 
هیچبه بدون  و  پروین  همیشگی  لحن  با  خردمند،  پیر  این  شاخص    هرحال، 

تجربی متعددي بنا نهاده است. او  هاي عقلیهاي خود را بر برهاناي، توصیهکنندهتضعیف
جوان   و  میاز  نفسانی  هواهاي  از  پرهیز  با  و  بپذیرد  را  حیات  این  گذرابودن  خواهد 

نیافتنی، خود را براي نیکوترین پیامدِ ممکن، یعنی سعادت اخروي آماده آرزوهاي دست
کند. وي، در او گوشزد میکند. این پیر پیامدهاي مسیري را که جوان در آن قرار دارد به 

 گوید:ها چنین میجوانفرتوت به موضعی دیگر، نیز از زبان پیري 
 توانی، مده رایگانی متاعی که من رایگان دادم از کف         تو گـــر می

 ی         کــه در خواب بودم گه پاسبانی ـاز آن بـــرد گنج مرا، دزد گیت         
 ( 203)همان: 

 ها دانستن آدمی در بعضی امور و سپردن آندر بحث قضا و قدر، پروین ضمن تسلیم
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ي آدمی  به قضاي الهی و در مقابل مختار دانستنش در برابر امور دیگر، معتقد است اراده
تواند در برابر قضا و تقدیر الهی مقاومت کند؛ اما، قدرت او حتی براي مقابله  گرچه نمی

 نیز در برابر رهزنی شیطان کارآمد است.با نفس و قواي آن و 
 

 گيری . نتيجه5
ها؛  ي الف. شناسایی برهان اي پروین اعتصامی از سه جنبه ي حاضر، قطعات مناظره در مقاله 

هاي قطعیت تحلیل شده و شرح کامل آن  ها؛ ج. شاخص ي آن ب. شناسایی دعاوي و زمینه 
ي  برهان )موضع عقلی( در نمونه   32ها،  در چهار قطعه آمده است. در راستاي شناسایی برهان 

تعداد، هشت برهان:  اشعار شناسایی   . توالی سختی/  2. ضرورت نظافت؛  1شد که از این 
نشینی؛  . آثار هم 6ي خویشاوندي؛  . عالقه 5. تعادل در عرضه و تقاضا؛  4. ُحب جمال؛  3سستی؛  

هاي وي،  تر، مبتنی بر عقاید، اندیشه و توصیف دست قوي . فنا به 8. قضا و قدر الهی؛ و  7
گذاري موجود در  نمونه( بر مبناي تعاریف و نام 25ها ) هان گذاري و تعریف و سایر بر نام 

پیشینه، شناسایی و استخراج شدند. از نظر بسامد، هریک از مواضع الف. تاریخ و تجربه؛ ب.  
گیري از خطر و تهدید؛ ج. کنترل امیال نفسانی؛ د. استطاعت؛ ه. تعریف  لزوم احتیاط و پیش 

هاي الف. وجوب و فوریت زمانی  امد را دارند. برهان شده بیشترین بس در شش مناظره استفاده  
گیرند.  ي دوم قرارمی ( در رتبه %   33/ 6وري هرکدام با بسامد چهار نمونه ) و ب. بازدهی و بهره 

همین ترتیب، مواضع الف. صداقت؛ ب. پیامد نیکو؛ ج. مقابله با سوء استفاده؛ د. رفع فشار؛    به 
( در رتبه  %   25و ضرر نیز هرکدام با بسامد سه نمونه )   فایدگی ه. توالی سختی/ سستی؛ و. بی 

انسان سوم هستند. مواضع عقلی عالقه  الهی،  دوستی، عدالت،  ي خویشاوندي، قضا و قدر 
گویی با بسامد دو نمونه شناسایی شدند.  قانون و حق، واقعیت، اعداد و ارقام، مسئولیت/ پاسخ 
ع، ضرورت نظافت، ُحب جمال، تعادل  مواضع عقلی فرهنگ، توازن کار و دستمزد، اجما 

تر، فایده و سودمندي، عذر مقبول، افراط و  دست قوي نشینی، فنا به عرضه/ تقاضا، آثار هم 
 تفریط ممنوع نیز هرکدام یک بار دیده شدند.  

برهان طرفی،  گفتهاز  توصیههاي  و  دعاوي  زیربناي  و  اساس  از  شده  بسیاري  هاي 
 ی،  ــشناساري، وقتـید از: همـ انها عبارتهـد. این زمینـان ف قرار گرفتهـ هاي مختلزمینه
 شناسی، نفی نژادپرستی و  شناسی، تفریح و تفرج، عشق و تالش مادرانه، عشق، حقجهان
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 ی،  ــالق حکومتــظاهربینی، وحدت، برابري، کسب تجربه، احتیاط در برابر خطرات، اخ
شناسی و  ستیزي، امیدبخشی، روانخرافهستیزي،  مبارزه با فساد حکومتی و اداري، جرم

گرایی، نکوهش خوپسندي، گرایی، واقعستیزي، کمال گرایی، نفسشناسی فقر، عقلآسیب
سؤال سوم تحقیق، نیز پس از  نشینی. در پاسخ به  راه و رسم خویشاوندي و آداب هم

می مناظره  بهبررسی حدود سی  بسیار  پروین  که  کرد  اظهار  مجموع  در  از  ندتوان  رت 
ها استفاده معنی با ایني قطعیت مانند »شاید« و »احتمااًل« یا همکنندههاي تضعیفشاخص

شاخصمی عوض،  در  تقویتکند.  »هیچ«،  کنندههاي  »نباید«،  »باید«،  نظیر  قطعیت  ي 
»هرگز«، »همیشه«، »بس«، »بسی«، »جز«، »بارها«، »مگر )بجز(«، »همه« و »هر« در سبک  

 بسامد هستند.  استداللی او پر
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