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دادن عناصر    هاي نمادین، کارناوال و آشتیگیري از شخصیتپردازند و با بهره نفس می

گیري از  طورمعمول با بهرهپردازند و بهاي به نقد اجتماعی میمتضاد در فضاي مکالمه

 آفرینند.هاي خطابی، فضایی چندصدا میگزاره

 هاي نو. وگوي باختینی، مناظرههاي نمادین، کارناوال، گروتسک، گفت شخصیت   های کليدی:واژه

 

 مقدمه   .۱

بینی سنّتی ایرانیان  فرهنگی است که جهان  -ترین تغییر اجتماعیاساسی »انقالب مشروطه، 

کرد«   متحول  شرایط  (476:  1395  ،یطهماسب)را  درک  با  دوره   این  شاعران  بنابراین  ؛ 

اجتماعی و نیاز مردم به اشعاري که احساسات سیاسی و اجتماعی ایشان را ارضا کند،  

این تغییر و تحوالت     (.24:  1383  ،یلحسنرک.  )آثاري متناسب با آن شرایط آفریدند  

 شود. می  سرایی دیدههاي مختلف شعر معاصر ازجمله مناظرهدر حوزه

ي موضوعات اخالقی، سیاسی،  قالبی ادبی است که دونفر درباره  Debat»مناظره« یا  

کند.  ها قضاوت می پردازند و معمواًل طرف سوم، بین آننظر می تبادل مذهبی، قانونی به  

مباحثات   این  دیگر  )رک.   Dialogueشکل  است.«  ادبی  انواع  از  یکی  خود  که  است 

 (.مناظره لیذ: 1387 ،ادبی اصطالحات فرهنگ

ایران  ي مناظرهپیشینه بازمیبه    در  گردد و مانند دیگر انواع، مضامین، قبل از اسالم 

تحتقالب شعري  فنون  و  فرهنها  اجتماعی،  سیاسی،  تحوالت  از  تأثیر  فکري  و  گی 

جاییجنبه تا  شده،  تحوالتی  دچار  گوناگون  نظریههاي  به  گفتکه  باختین ي    وگوي 

(Bakhtin  )دراین که  شده  دورهنزدیک  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  شباهت  ي  میان 

استالینی اختناق  و  باختین  دوران  شرایط  با  داشته    (Stalin)  موردبررسی  بسیاري  تأثیر 

هاي سنّتی و معاصر  تحلیلی مبتنی بر مناظره  -نگارندگان با روش توصیفیرو  است؛ ازاین

نیمایی از    هايکرده و مناظرههاي معاصر را بررسی  هاي نوآوري در مناظرهفارسی، جنبه

اند که هم ازنظر محتوا و هم  ( را مطمح نظر قرارداده1357تا انقالب اسالمی )   1300سال  

شیوه زبان،  قاازنظر  بیان،  امروز ي  دنیاي  اقتضائات  و  مناسبات  با  ظاهري  و شکل  لب 
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  وگوها، بخشی از نظام اندیشگی خود را تبیین ي این گفتهماهنگ است و شاعر در همه

 و فضایی دیگرگون ایجاد کرده است.  

 

 ی تحقيق . پيشينه۱.۱

 پروین  هاينامهجمله: در پایاني مناظره در شعر فارسی آثاري منتشر شده است؛ ازدرباره

 ( باعنوان  1389سیدالماسی  مناظره(  محتواي  و  ساختار  اعتصامیبررسی  پروین  و    هاي 

،  ي فنّ مناظره در دو سبک خراسانی و عراقیباعنوان مقایسه(  1391اسماعیل شریفی )

مناظره  ي خود با عنوان  ( نیز در رساله1374اند. مهدي رحیمی )نشدههاي نو مطرح  مناظره
شاعر از آغاز تا پروین را    60هاي  مناظره  آغاز تا پروین اعتصامی(،  )از  در شعر فارسی

اي نکرده است. نرگس  ها اشارههاي آننوآوريهاي نیمایی و  کرده؛ ولی به مناظرهبررسی  

تأملی در تحول مناظره از درخت  ي » ( هم در مقاله1395زاده )بدر و هاشم مهديمحمدي

ابی نیمایی« فقط  تا اشعار  به اتی از مناظرهآسوریک  هاي »مست و هشیار« پروین، »سفر 

»گفت و  محمدرضا شفیعیخیر«  از  کردهوگو«  ذکر  را  نیما  آمین«  »مرغ  و  به   کدکنی  و 

وگو در شعر  ي »گفت( در مقاله1382اکبر امینی )علیاند.  ها نپرداخته هاي مناظرهنوآوري

مناظره  بین  از  ایران«،  فارسی،  معاصر  شفیعیمناظرههاي  و  پروین  که  هاي  کدکنی 

کردهسیاست نقد  را  پهلوي  رژیم  گفتهاي  نوعی  روزبه اند،  محمدرضا  شمرده.  وگو 

مقاله1392) در  »نوآوري(  شفیعی ي  عرصههاي  در  مناظرهکدکنی  رضا  ي  و  سرایی« 

)زرّین مقاله1396کمر  در  گفت(  تا  مناظره  »از  کودتاي  ي  تأثیر  بر    28وگو:  مرداد 

هاي ابتهاج ثالث و ابتهاج« مناظرهي دو شعر از اخواندصدایی در شعر معاصر بر پایهچن

ي  ( در مقاله 1400اند. ویدا سبزواري بیدختی و همکاران )کرده  ثالث را بررسیو اخوان  

ي تولیمن«، ورزي در مناظرات پروین اعتصامی بر اساس نظریهي استدالل »بررسی شیوه

هاي نوآوري  یک به شیوهاند؛ اما هیچ کرده  راساس این نظریه بررسی مناظرات پروین را ب

نپرداختهدرمناظره نیمایی  درحالیهاي  و  اند؛  سیاسی  تحوالت  اهمیت  به  توجه  با  که 

وگو ها بر آثار ادبی هر دوره و جایگاه گفتاجتماعی و اثرگذاري مستقیم و غیرمستقیم آن
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-هاي نوین مناظرهسی این موضوع و کشف شیوهو مناظره در جهان و زندگی امروز، برر

 سرایان معاصر ضرورت دارد.

 

 . چارچوب نظری تحقيق ۲

 . مناظره ۱.۲

گفت یا  »مکالمه  ارائهمناظره،  و  استدالل  با  هریک  که  دوطرفه  است  براهین  وگویی  ي 

(؛ 148: 1374کوشد برتري و فضیلت خویش را بر دیگري به اثبات رساند« )رزمجو، می

گفت  پس بر  مبتنی  بهمناظره  و  است  طرفین  کشمکش  یا  و وگو  رجزخوانی  دلیل 

ساختی حماسی دارد؛ ولی باتوجه به وجود مفاهیم تغزلی، جویی طرفینِ آن، ژرفبرتري

انواع حماسی،  ها، میو شگردهاي نمایشی در مناظره  تعلیمی توان آن را فصل مشترک 

(. مناظره در ادبیات فارسی و  230:  1370  شمیسا،  .و تربیتی شمرد )رک  غنایی، تعلیمی

ترین زمان تا امروز، بیانگر  ادبیات جهان جایگاه خاصی دارد. تداوم این نوع ادبی از دیرینه 

باورهاي    اهمیت دینی و فلسفی،  اجتماعی،  بر اساس محتواي  مناظره  است.  آن  خاص 

اندیشه تضاد  و  نشان  مردم  را  افراد  گفتمیي  جزئیدهد.  پرسشوگو،  گري،  نگري، 

 شوند.  می  جویی، اثبات نظریه و استدالل و محاجّه، ارکان اصلی مناظره شمردهحقیقت

به  که  است  مناظره  نوعی  و جواب«  پرسش  »سؤال  پاسخصورت  دونفره سروده   و 

این گفتشومی عموماً یک طرف  دیگري  د.  فرد  یا  دیگر معشوق  و طرف  وگو، شاعر 

اي  ها، چیزي است که سؤال و جواب را به آرایههاي ظریف سؤال بیان زیبا و پاسخاست.  

تبدیل   پاسخمیادبی  این  پایهکند.  بر  اغلب  خیالها  امور  نهادهي  بنیاد  با    انگیز  شده، 

گرفتن از تضاد اندیشگی شاعر، نوعی    سبب سرچشمههاي بدیعی همراه است و بهآرایه

هاي سؤال و جوابی، (. مناظره146: 1380دربردارد )رک. عقدایی، هاي هنري را از برهان

بهرایج مناظره  بیشتر در غزل ترین نوع  هاي عاشقانه و  ویژه در سبک عراقی هستند که 

به منظومه غنایی  اکثراً عاشق و معشوقکار می  هاي  مناظره  اینروند و طرفین  گونه  اند. 

کردن حریف و...  خوانی، سرزنش رقیب، مجاب  ها با نوعی خودستایی، قهر، رجزمناظره
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هاي سؤال و جوابی بر اساس افعال »گفت« و »گفتا« و سایر مشتقات  همراه هستند. مناظره

 ند.  اشدهفعل »گفت« سروده 

 

 وگوی باختين  ی گفت. نظریه۲.۲

اي  هترین چهرهاندیش گذار منطق مکالمه، از ژرف(، بنیان1975  -1895میخائیل باختین )

به باختین  دوران  است.  بیستم  قرن  اروپایی  خودکامهفرهنگ  حکومت  حزب  دلیل  ي 

به شوروي  شادي کمونیست  پراختناق،  عصري  استالین،  اندیشهویژه  از  تهی  هاي  ستیز، 

مکالمه دنیایی  و  ماهیت  دموکراتیک  بر  تأکید  با  باختین  چنین شرایطی،  در  است.  گریز 

هاي اجتماعی و ایدئولوژیکی تقسیم کرد. وي با  ه زبانتاریخی و اجتماعی زبان، آن را ب

ستاید که از زبان مرکزگرا اجتناب  ي اجتماعی زبان و گفتار، متونی را می پذیرش وجهه

نمایش کنند و زبانی چندالیه و مرکزگریز را که صداهاي اجتماعی گوناگون در آن به می

تین هرسخنی مخاطبی دارد و عنصر اساسی  ي باخعقیدهکنند. بهمی شود، ارائه گذاشته می

هاي پرسشی،  ي طرف مقابل است. گزارهي دیگري یا تجربهوگوي واقعی، مشاهدهگفت

بر ماهیت گفتترین گزارهامري و ندایی برجسته وگویی سخن  هاي خطابی هستند که 

 (. 20:  1384داللت دارند )رک. پژوهنده،  

شود و نوعی فهم تازه،  می  ون ما جاريوگو جریانی از معنی است که در در»گفت

وخلّاقانه به  بدیع  مشترک  همینمی  وجودي  سیمانی    آورد.  یا  چسب  مشترک،  معناي 

چسباند. در دیالوگ ضرورتاً هریک از طرفین  شود که افراد و جوامع را به یکدیگر میمی

اند، به معرفت  یافته  ها دست آنها یا اطالعاتی را که پیشاپیش به  کنند تا اندیشهنمیکوشش  

  کنند« )خانیکی، کوشند چیزي را با مشارکت یکدیگر خلقکنند؛ بلکه میمشترک تبدیل  

1387  :172  .) 

وگو، وگو حل مسئله یا رفع مشکلی عملی است. سازوکار انجام گفتهدف از گفت

ترتیب  بدین  فهم سخن »دیگري« است، نه حمله به »دیگري« و نقد او و دفاع از »خود«،

اي است که طرفین آن براي حل یا رفع مسئله یا مشکل  وگو، مکالمهگفت گفتتوان  می
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وگو فهم  پردازند. در فرایند گفتمبتال به هر دو طرف، به فهم و نقد سخن یکدیگر می

شود و نقد من سبب وضوح مدّعا یا  ساز نقد آن سخن ازسوي من میسخن تو، زمینه

تر آن رهنمون  تر سخن تو و نقد دقیقها مرا به فهم عمیقشود و اینمی  قوّت دالیل تو

همان:   .شود )رکتر میترتیب حل یا رفع مسئله یا مشکل نزدیک و نزدیکشود و بدینمی

گیرد و صداي نویسنده  شکل می(  Carnival)  وگویی کارناوال (. در این فضاي گفت173

گیري از کارناوال  رسد. ازنظر باختین با بهرهه میبه موازات صداهاي دیگر به گوش خوانند

)و   می(  Grotesqueگروتسک  جامعه،  بر  حاکم  شرایط  ترسیم  خندهازطریق  اي  توان 

 همگانی و گفتمانی چندصدا را آفرید.  

 

 های معاصر. نوآوری در مناظره۳

هاي  مناظرهشود که  ها مشخص میي آنهاي سنّتی و معاصر و مقایسهبا بررسی مناظره

وگو سروده صورت گفتتأثیر اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اغلب بهمعاصر تحت

از فضاي مناظره بهشده اغلب  وگو حرکت  سوي قلمرو وسیع گفتاند. شاعران معاصر 

سوي تعامل است. ي این حرکت بنیادي، پرهیز از جدل و سیر از تقابل بهاند که الزمهکرده

 وگو الزم است.هاي بین مناظره و گفتوضوع، تشخیص تفاوت براي تشریح این م 

 

 وگو . مناظره و گفت۱.۳

تفاوت مناظره و گفتدرباره  االقتباساساس در   آمده  ي  میانوگو  دو    است: »محاورات 

اقتباس علمی با یکدیگر  انضمام مقتضا حدس هر دو  از  بود که  تا    مستفید  میسّر شود 

دو صاحب   تمام و مناظره میان باشند و به اعتباري متعلمی هریک به اعتباري جز معلمی

رأي متقابل بود که هر یک متکفّل بیان رأي خود باشند. مباحثه استکشاف غامضی بود  

آنکه غرض معاند اظهار    طریق تعاون، اما معانده امتحان و مغالطه باشد؛ ااّلکیف ما اتفق به

نقصان مخاطب و تفخیم او بود و غرض ممتحن اکتشاف قوت او در استعمال حجت«  

گفت449- 448:  1326نصیر،  )خواجه طرفین  هدف  پس  روشن  (؛  موضوع  وگو،  کردن 
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که هدف مناظره، تضعیف و  بحث است نه فخرفروشی و تخریب همدیگر، درحالیمورد

نهادن بر یکدیگر بیمی ندارند و  کنندگان از عیب  رو مناظرهتخریب همدیگر است؛ ازاین

وگو، رسیدن به روند. چون هدف از گفتمی  تا خرد کردن شخصیت طرف مقابل پیش

وگو که  پذیرد. در گفتي اشتراک است؛ پس طرفِ دیگر آن را با کمال میل مییک نقطه

که در مناظره شود، درحالیمی   اي محترمانه انجاموط به عصر عقالنیت است، مباحثهمرب

  شده است و اگر جدالی هم انجام تعیینکه متعلق به فرهنگ استبداد است، نتیجه ازپیش

ي این است که این اسلوب مربوط  دهندههاي مناظره نشانشود، صوري است. ویژگیمی

 ي فرهنگ چندصدایی است. وگو ویژهکه گفتحالیصدایی است؛ دربه فرهنگ تک

 

 های معاصر وگو در مناظرههای گفت. مؤلفه۲.۳

ویژگی  و  گفت معانی  تحت هاي  و  متغیّرند  زیست وگو  تحوالت  و  بوم تأثیر  اجتماعی  هاي 

میان تعامل  می   هاي  تغییر  اجتماعی  ازاین کنشگران  اجتماعی  کنند؛  کنشگران  اندازه  هر  رو 

وگو  کنند، براي گفت وگو بیشتر تالش  ي گفت باشند یا نسبت به مقوله عقالنیت بیشتري داشته  

تازه  کارکردهاي  و  خانیکی،  معانی  )رک.  کرد  هر  177:  1387تري کشف خواهند  انجام   .)

ي شناسنده،  منزله ه ي ارتباطی، یعنی »گوینده« ب گانه وگو مستلزم ایفاي نقش عناصر سه گفت 

 ي فرایند شناسایی است.  منزله وگو« به شده و »جریان گفت ي شناخته منزله »شنونده« به 

 شدن با پرسش . شروع ۱.۲.۳

ترین  دهد. ازنظر او پرسش، از مهمباختین به طرح مسئله و پرسش اهمیت خاصی می

هاي  ( و گزاره93:  1378هاي تداوم مکالمه و بیان حضور دیگري است )رک. احمدي،  پایه

مهم  گزارهپرسشی،  تداعی ترین  گفتکنندههاي  فضاي  در  ي  هستند.  کالم  در  وگویی 

گفتمناظره هر  معاصر،  پرسشهاي  با  بینشوگو  از  حاصل  مختلف  مختلف  هاي  هاي 

 شود: نسبت به شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی یا جهان هستی آغازمی
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ی خدنگ ترا من نشانه!/ ... با من سوخته در چه عاشق: ای فسانه، فسانه، فسانه!/ ا

ای؟ مادرت که؟  کاری؟ چيستی! ای نهان از نظرها!/ ای نشسته سر رهگذرها!... تو که

 ( 5۲: ۱۳70پدر که؟ )یوشيج، 

 ( 504رسد باران؟ )همان: قاصد روزان ابری، داروگ! کی می

از  پره شب است؟/  مقصودی  چه  تو  تالش  در  نزدیک!/  ساحل  چه  ی  من  اتاق 

میمی رنج  این  کزو  دل شب  این  در  من  خواهی؟/  راه  به  هرکس  چرا  پس  زاید/ 

 (  5۱0آید؟ )همان:نمی

 های خطابی. وجود گزاره۲.۲.۳

شنیدن قطعاً کمتر از گفتن نیست وگفتن و   وگو مستلزم »شنیدن« است و اهمیتهر گفت

 هاي خطابی است:  وگویی، سرشار از گزارهشنیدن مستلزم »مخاطبه« است؛ پس هر گفت

نرمک اشکی افشاندن )اخوان  خوانی/ خوشا با خود نشستن، نرمکرک جان! خوب می

 ( 6۲: ۱۳8۱ثالث،

 ( 66اینجاست؟ )همان:  پرسم کسیهای!... می کسی اینجاست؟/ هال! من با شمایم،

 . لزوم زبانی خاص ۳.۲.۳

گفت هر  نمونه  براي  براي  است؛  نیاز  قالبی مخصوص  و  کلمات  با  زبانی خاص  وگو، 

 گیري از زبان محاوره و عامیانه براي بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی: بهره

غوغا بود و  ها//... هرچه  کرده راه// مرغکان سرشان به زیر بالها گمها در سينهآه

اند// جای رنج  ها شستهها از آسيا افتاده است// دارها برچيده خونها// آبقال   وقيل

کوب قوی//  های آسماناند// مشتها// پشکبنهای پليدی رسته و خشم و عصيان بوته

ی پست  زنان یا آشکار// کاسهست// یا نهان سيلیگون رسوا شدهست و گونه واشده

شدهگدایی بی  /ست/ ها  خوان  و  بود  خالی  آش  خانه  بود//  آنچه  و  نان//  و  آب 

 ( ۲0سوزی نبود )همان: دهن
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 . برخورداری از آزادی و اختيار 4.۲.۳

توان هیچ فکري را به وگو نمیوگو مبتنی بر آزادي و حقّ انتخاب است. در گفتگفت

مادرم آورده از قزوین«، ي »این دعا را  کرد؛ براي نمونه در منظومهطرف مقابل تحمیل  

ي اثرگذاري دعا در برآوردن حاجت و هاي مختلف، آزادانه نظر خود را دربارهشخصیت

 کنند:میآزادي زندانی بیان  

گوید/  هفتِ صبح جمعه باید خواند/ راست گفت مادرت، اما/ یک روایت هفت می

شروع از هفت قها یکی هفتاد هم گفته.../ تو  یک روایت هم چهل هفته/ از روایت

کن، بعدش چهل بعد از چهل، هفتاد بعد هم تا هفتصد، نوميد، شيطان است!/... پيرزن  

گفت:/ هفت صبح جمعه من، پيش از نماز صبح و بعد از آن/ این دعا را با وضو  می

شد... دعا را داد/ ... باید بخوانم، او به من گفت/ بعد از آن دیگر یقين آزاد خواهی

تاج عرب بر سر/ و نگاهی  خان!« / و گرفت آن را/ ميرفخرا، آن سيهلی»کو، ببينم، گرگ

استکانی عينکش، بر چشم ناباور/... ميرفخرا، شورخند شيطنت  بر دعا افکند/ از پس ته

خندی شوخش اندر چهره، شادان گفت:/ »بچه ها! مژده!  پرتوفکن بر روی.../ چشم

ی شادی است/ این دعای  ین مایهخان هم مرخص شد! ...راست گفته مادرت، اگرگلی

نظير است و مجرّب، خط آزادی است/ این دعا واضح بگویم، از  خاص زندانی/ بی

 ( ۲47 :۱۳8۱اخوان ثالث،امام هفتم ما مردم شيعه است/ که اسير حبس هارون بود )
 کند:  می درنهایت »میرفخرا« آزادانه با این موضوع مخالفت

های آزگاری را که  ا از اوست/ سالهم که گویند این دع  )ع(جعفربنحضرت موسی

ی زندان  دین ملعون بود/ عاقبت هم گوشهی زنجير آن بیدر زندان هارون بود،/ بسته

 هارون مرد!« )همان(

 . ارتباط بينامتنی با اساطير5.۲.۳

گفت بر  مبتنی  اشعار  دورهدر  و  شاعر  بین  رابطهوگو  اساطیري،  برقرار هاي  بینامتنی    ي 

خواند و با هاي اساطیري را در شعر خود فرامیها و شخصیتشاعر، اسطورهشود و  می

 کند: وگومی گفتها آن 
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پس از او گيو بن گودرز/ و با وی توس بن نوذر/ و گرشاسپ دلير، آن شير گندآور/  

 ( ۱۳7  :۱۳8۱اخوان ثالث،و آن دیگر )

سربرکرد، گفتی  همه امشاسپندان را به نام آوازدادم ليک/ به جای آب، دود از چاه  

آن هفتدیو می مگر  نيست؟/  مقدس  آذر  ایزدی  فروغ  دیگر  مگر  آه/  انوشه  گفت: 

 ( ۱4۳خوابشان بس نيست؟ )همان: 

کرد )همان: ها میتو پنداری مغی دلمرده در آتشگهی خاموش/ ز بيداد انيران شکوه

۱44 ) 

 های چندوجهی. کنش6.۲.۳

پیچیده و گوناگونی رخوگوي دو یا چندطرفه، کنشدر فرایند هرگفت دهد که  میهاي 

وگو ها باشد؛ براي نمونه ممکن است قصد یک طرفِ گفتتحلیلگر گفتمان باید متوجه آن

 ها باشد: تحقیر، حمله، دفاع از خود، سازش یا دریدن حریم

باشد/ یک فریب ساده و کوچک/ آن هم از دست عزیزی    هی فالنی! زندگی شاید همين 

داند...  خواهی/ آه! ...آه! اما/ او چرا این را نمی که تو دنيا را/ جز برای او و جز با او نمی 

دانم چرا طاووس من  شاتقی هم آدمست، ای داد بر من، داد!/ ای فغان! فریاد!/ من نمی 

بيچاره هم در این را نمی  ست آخر؟/  سينه دل دارم./ که دل من هم دل   داند؟/ که منِ 

قدر از من غافل ست آخر؟/ آه، آه، ای کاش/ گاهگاهی  سنگ و آهن نيست./ او چرا این 

 ( ۲۳۳آورد./ کاشکی... اما... رها کن هيچ )همان:  ها را نيز می بچه 
 

 های معاصر های ساختاری و محتوایی مناظره. نوآوری ۳.۳

هاي امروزي نیز تغییراتی ایجاد  و فرهنگی معاصر در مناظرهي تحوالت اجتماعی  در سایه

 طلبید. سرایی میها را در ساختار و محتوا و شگردهاي مناظرهشد که نوآوري

 . قالب شعر  ۱.۳.۳

اند، شدههاي قطعه، مثنوي و قصیده سروده  هاي سنتی که اغلب در قالب برخالف مناظره

قالبمناظره در  معاصر  کاربرد وسیع هاي  سرایی  مناظرهآزاد،  یافت.  معاصر،  تري  سرایان 
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مندي از آزادي حاصل از  دلیل بهرهبر اثرپذیري از سنّت شعري روزگار خویش، به افزون

هاي شعري معاصر که »براي شاعر امروز تنگناي قافیه و وزن وجود ندارد« )براهنی، قالب

هاي مختلف با  که شخصیتد، چنانانهاي نو گرایش بیشتري داشته ( به قالب234:  1385

 اند:  وگو کردهي روایی، در این فضاي آزاد بهتر گفتکاربست شیوه

گریند روی  گویند: »میخشک آمد کشتگاه من/ در جوار کشت همسایه/ گرچه می

ميان در  سوگواران  نزدیک/  کی    ساحل  داروگ!  ابری،  روزان  قاصد  سوگواران.«/ 

باران؟/... و جدامی اتاقم دارد از خشکيش میر دندهرسد  به دیوار  ترکد/  های نی 

 ( 504: ۱۳70)یوشيج، چون دل یاران که در هجران یاران

 های شاعرانه  . نقش شاعر در روایت۲.۳.۳

ي دید شاعر یا راوي به متن انگاري، خواننده تنها از زاویه دلیل مطلق هاي سّنتی به در مناظره

دادن و شرح و بسط هیجانات خود، سراي امروزي با نشان که مناظره کرد؛ درحالی می نگاه 

رو هاي معاصر با نوعی راوي پنهان روبه سپارد؛ پس در مناظره قضاوت را به مخاطب می 

 و گویی درونی، چندصدایی و گفت زطریق تک ماند تا وقایع، خود را ا هستیم که ساکت می

نشان   روایت شنود  در  آنچه  که دهند.  است  راوي  متکثّر  نقش  است،  مهم  شاعرانه  هاي 

اي و چندگونگی شعر گرایی، چندصدایی، چندزمانی، چندالیههاي اجتماعی، واقع اندیشه

(. حضور 39  : 1390آورده است )رک. ارجی، گري فراهم امروز فضاي متکّثري براي روایت 

ي شهر سنگستان، پریا، مانلی، سریویلی و بسیاري از راوي متکّثر در شعرهاي روایی قصه 

 توان دید:ي زیر نیز می هاي کوتاهی مانند منظومه اشعار روایی دیگر حتی در روایت 

ی ساحل نزدیک!/  پرهکوبدم بر پشت شيشه/ شبدم میبهی ساحل نزدیک/ دمپره شب

تو چه  اتاق من چه می  در تالش  از  ی ساحل  پرهخواهی؟/ شبمقصودی است؟/ 

با من می بر من/  نزدیک  بازکن در  توست!/  اتاق  فراوان روشنایی در  گوید:/ »چه 

زاید/  خستگی آورده شب در من.«/ چوک و چوک! در این دل شب کزو این رنج می

 ( 775، ۱۳70آید؟ )یوشيج:پس چرا هرکس به راه من نمی
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با شعر  گفتدر  فضاي  در  شاعر  خود  بهال  و  دارد  حضور  طرف  وگو  یک  شخصه 

 دهد. میوگو را تشکیل  گفت

 . محتوا ۳.۳.۳

هاي  وجود آمد. مناظره  ي معاصر، شکل جدیدي از ادبیات سیاسی و اجتماعی بهدر دوره 

جامعه اجتماعی  به ساختار  و  داشتند  تعلیمی  و  عاشقانه  تغزلی،  محتواي  ي خود سنّتی 

ي اصلی شعر معاصر حاصل مقتضیات فکري، فرهنگی،  مایهتوجه بودند؛ اما چون جانبی

افزون امروزین  امروز است، شاعر  دنیاي  اجتماعی  و    سیاسی و  فرد  پیوند  به  اعتقاد  بر 

دارد حتی مفاهیم فلسفی هم مفاهیم اجتماعی و انسانی    ها، عقیدهاجتماع و تأثیر متقابل آن

 گیرند:  را دربرمی

خبر باشی، اما، هان چه خبر آوردی؟/ از کجا، وز که خبر آوردی؟/خوش  قاصدک! 

گردی/ انتظار خبری نيست مرا/ نه ز یاری نه ز دیار ثمر میاما/ گرد بام و در من/ بی

دیاری   بود چشمی  – و  آنجا که  برو  را    باری/  تو  آنجا که  برو  با کس/  و گوشی 

 (. ۱۳0: ۱۳8۱منتظرند )اخوان ثالث،

دوستی، یأس و  خوبی وطني موجود در شعر قاصدک، بهجانبهوگوي سهفضاي گفت

اي بین خود و دهد. شاعر در مناظرهمیمندي و نگاه انتقادي به اجتماع را  نشان امید، گله

بیرونی و قاصد تجربه دنیاي  به قاصدک و قاصدک در  تلخ در فضاي ذهنی خود  هاي 

 است.  وگو نشسته به  گفتها خشیده و با آنهاي تلخ خود جان بقاصدِ تجربه

 وگوی شاعر با خود( گفتار )گفت. تک4.۳.۳

شیوه دیگر  گفت»از  گفتهاي  معاصر،  شعر  در  یکوگو  این  وگوي  در  است.  سویه 

وگو، اغلب مخاطب ساکت است و گوینده نیز منتظر جواب او نیست« )هدهدي،  گفت

وگوي حاکم بر اشعار  شخصی و عاشقانه، فضاي گفتدلیل فضاي  (. گاهی به34:  1392

گذرد.  رود و از من و تو درنمیي احساسات و تعامالت شخصی فراتر نمیي بستهاز دایره

شاعر در آنچه به »من« مربوط است، از حاالت روحی و عواطف شخصی مانند عشق و  

کند  وگو میزمینی گفتشود، با معشوق  گوید و در آنچه به »تو« مربوط میمیسخن  آرزو  
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(. تعلق به دنیاي شخصی و توجه به احساسات فردي،  126: 1384پورچافی،)رک. حسین

کشاند و »من و تو«ي شاعر در دردهاي اجتماعی، »من  گویی میشاعر را به حدیث نفس

 شود:و تو«ي جمعی بیان می

کيد/  ای دهان گشود/ چه گفت؟/ نگفت، از لبش چکدام شب؟/ شبی ستاره شبی/

ای ی کدام کهکشان؟/ ستارهگریست/ ستارهسخن چکيد؟/ سخن، نه! اشک/ ستاره می

ای که در دم که خاک/ در انتظار روز خرم است/ ستاره که کهکشان نداشت/ سپيده

 (. ۲8۲: ۱۳78اش غروب کرد/ نهفته در نگاه شبنم است )ابتهاج، غم شبانه
وگوست که روشی از »نگارش  هاي گفتوگو با خویشتن یا حدیث نفس از گونهگفت

جان  ي مخاطبی بیآورد و به بهانهخودکار یا مکالمه با نفس« را در شعر روایی پدید می

 پردازد: وگو مییا جاندار به گفت

ام؟/ ای!/ تنها نشستهی جمع چه تنها نشستهکنم ای بامداد/ که با همهنظر در تو می

کنم ای بامداد/ که چه ویران  ام./ نظر در تو میا نشستهنه/ که تنها فارغ از من و از م

اميد خویش میام؟/ آری/و به چشمویران؟/ ویران نشسته ای! /نشسته نگرم./  انداز 

ی خردت./ آسمان من/  ای/ کنار دریچهکنم ای بامداد، که تنها نشستهنظر در تو می

ای بامداد که اندهگنانه    کنمچشمانه به قالب آمد/ نظر در تو میآری/ سخت تنگ

گشاید/ من و خورشيد را هنوز/  ی خردی که بر آفاق مغربی می ای/ کنار دریچهنشسته

 (. 4۲: ۱۳5۱اميد دیداری هست )شاملو، 
شود؛  میهدف حصول نوعی شناخت و ایجاد ارزش انجام  وگو با خویشتن به»گفت

شناسانه را منتقل  ه که پیامی هستیي فلسفی پدیدارشناسانبا پشتوانه  هایی شاعرانهارزش

 (. 34:  1392کنند« )هدهدي، می

 وگوهای چندجانبه. گفت5.۳.۳

ي تناظر و تقابل فرد با فرد )انسان با انسان(، )شیء با شیء(  هاي کهن بیشتر عرصهمناظره

وگوي فرد با  اند یا حتی گفتهاي امروزي گاه سه یا چهارجانبه و... هستند؛ اما مناظره
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را دربرمی ازطرف مقابل  بدون پاسخ  با دیگري  یا فرد  این  خود )خودگویی(  گیرند که 

 ي شاعر است.  شناسانهاندازهاي معرفت شناسانه و چشمي نگرش روانموضوع زاییده

طرف پاسخی  گیرند و یک می  هاي سنّتی که معمواًل بین دوطرف شکلبرخالف مناظره

هاي حاضر در  سراي معاصر با گسترش شخصیترهدهد، مناظ کوبنده به طرف مقابل می

برد. شعر  سوي فضایی متکثّر و چندصدا میشعر، مناظره را از حالت جدالیِ دوسویه به

ي حضور »من« نیست. در شعر این دوره »تو، او و ما« نیز حضور دارند.  این دوره، عرصه

ند. دنیاي چندصدا براي  شومیهاي امروزین، در دنیایی چندصدا انجام  درحقیقت مناظره

همه که  است  غیر  یا  »دیگري«  و  در  »تو«  را  انسانی  موجودیت  و  زندگی  حتی  را  چیز 

 بیند:دیگري و مکالمه با دیگري می

گر با اشکی آویزان/ به سياهی از درون کاهدود پشت دریاها/ برآمد، با نگاهی حيله 

بر صح دنبالش سياهی  بگستردند  راه/  از  آمدند  قيرگون های دیگر  دامان/ رای عطشان 

-فرزند دریاها/ شما را، ای گروه تشنگان، سيراب خواهم سياهی گفت/ اینک من، بهين 

بخش و مطبوع است مهتاب پس از باران/...سياهی با چنين افسون مسلط کرد/ چه لذت 

مکد خون و طراوت را/ نهان در پشت این ابر گشت بر صحرا/ زبردستی که دایم می 

پچ افتادند/ دیگر این/ همان ابر است خندید/ ...گروه تشنگان در پچ و می دروغين بود 

دارد؛، کاندر پی، هزاران روشنی دارد/ ولی پير دروگر با لبخندی افسرده/ فضا را تيره می 

نمی  هرگز  غول ولی  فریاد  با  کرد  غوغا  رعد  خروش  تشنگان بارد/  از  غریو  آسا/ 

پس از هرگز... خدا را شکر... چندان بد نشد آخر/...   برخاست/ باران است... هی! باران/ 

قراری را/ های بی ها، کاسه های مات/ فشرده بين کف ها تشنگان، با چهره به زیر ناودان 

انتظاری را/ کنم این حسرت و چشم می دانم/ تحملکرد/ می کن پدر... باید تحمل تحمل 

دانم/ ست، می دانم ولی این ابر بارانی آید؟/ نمی ولی باران نيامد/ پس چرا باران نمی 

کنند از من لبان خشک عطشانم/ شما می ببار ای ابر بارانی! ببار ای ابر بارانی/ شکایت

آسا/ ولی کرد/ صدای رعد آمد باز با فریاد غول را، ای گروه تشنگان! سيراب خواهم 

افتادند/ آیا این/ همان   پچآید؟...گروه تشنگان در پچ باران نيامد/ پس چرا/ باران نمی 
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ابر است کاندر پی هزاران روشنی دارد؟/ و آن پير دروگر گفت با لبخند زهرآگين/ 

   (. ۲5:  ۱۳8۱بارد )اخوان ثالث، دارد؛ ولی هرگز نمی فضا را تيره می 

وگوي ابر، گروه تشنگان و پیر درودگر با همدیگر مشهود است و  در این مناظره گفت

گفت چنهمین  میوگوهاي  بهدجانبه  موجب  روشتواند  و  کارگیري  کارناوال  هاي 

 شود. گروتسک باختین در مناظره 

 . کارناوال 6.۳.۳

گفت فضایی  در  شکل  کارناوال  بهمیوگویی  که  صداي  گیرد  دیگر،  صداهاي  موازات 

شود. بیشترین انعکاس کارناوال در رمان است که  نویسنده به گوش خواننده منتقل می

»باختین فضاي   است.  اجتماعی  و  انسانی  مختلف  مساوي صداهاي  انعکاس  و  مکالمه 

داند  وگو میي مکالمه و گفترویکرد فلسفی به وجود انسان دارد و هستی انسان را نتیجه

جنبه را  دیالوگ  هستی و  میي  آدمی  وجود  )تئودورف،شناختی  (.  180:  1377شمارد« 

درنتیجه متضاکارناوال  عناصر  رویارویی  می ي  ایجاد  گفتدي  در  که  شکلشود   وگو 

میمی تأکید  باختین  گفتگیرند.  فضاي  در  می کند  تشکیل  یا  وگویی  دوسویه  که  شود 

 چندسویه است.  

»ازنظر باختین، کیفیات خاکیِ محسوس و حتی وقیح زندگی روزمرّه، قدرت نمادین 

با جدّیت تک مبارزه  براي  ردم در کارناوال  دارد. حضور م   بعدي فرهنگ رسمیزیادي 

آخرت  و  زهدگرایی  با  مقابلهکامالً  وسطایی  قرون  نمایشمی  گرایی  تمام  هاي  کند. 

شدند«  کارناوالی، خصلتی مکانمند و جسمانی داشتند و افراد، بازیگرنمایانه وارد عرصه می

هاي  ي اروپایی دوران آغازین مدرن، سنّت(. باختین در فرهنگ عامّه209:  1384  )انصاري، 

بازیافت که در آن افرادِ در رأسِ قدرت مسخره میک تمامیارناوالی را  عقاید    شدند و 

تاریخ، تقدیر و سرنوشت پوچ جلوه  رسمی با ماسکداده می  جامعه،  ها،  شد. کارناوال 

اش، چیزهاي زیادي را در خود  جمعیها و حرکات دستهها، درامها، بازيهیوالها، جشن

کارناوا  فرهنگ  همهداشت.  موقتی  »تعلیق  رنسانس  سلسلهل  و حصارهاي  تمایزات    ي 

کوشید  (. باختین می207هاي زندگی معمولی بود« )همان:  مردم... و ممنوعیت   مراتبی میان
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  هاي فرهنگی رسمی ها و نمادها و خواستخنده را ابزاري براي مقاومت و غلبه بر اندیشه

دوران   این  در  باختین  نظر  به  کند.  اجتماعیتفسیر  نیروهاي  رسمی   - بین  و   فرهنگی 

گوکننده و متمرکزکننده هستند؛ ، تک غیررسمی، نبردي اساسی وجود دارد. نیروهاي رسمی 

(. »خنده، طنز، 208اند«. )همان:  وگوکننده و تکثیر کننده گفت   که نیروهاي غیررسمی درحالی 

دلقک  و  براي  بازي استهزا  ابزارهایی  نمادین،  قدرت هاي  با  جدّیت  و  خشونت  با  مقابله 

این خنده، جنبه سلطه  دارد و می ي دموکراتیک و رهایی گر هستند.  خواهد از تمام بخش 

تمسخر گیرد. به نظر باختین خنده در ذات خود، فراتر رود و قدرت را به   مرزهاي رسمی 

راتیک، نوعی کنش هاي دموککند. خنده نوعی دیالوگ است. خنده در انزوا معنا پیدا نمی 

 (.210ها، هم برابري وجود دارد و هم آزادي« ) همان: انسانی هستند که در آن 

گیري  هاي غالب است. با بهرههاي اصلی سخن کارناوالی، دگرگونی ارزشاز شاخصه

هاي  از کارناوال و با استفاده از ابزاري چون انتقاد، هجو، کنایه و تمسخر، مفاهیم و ارزش

ي  خندهبا    که اخوان ثالث در شعر زیرشود، چنانمی   معه به چالش کشیدهحاکم بر جا 

منافعشان درکارناوالی، قراردادهایی را که ازطرف قدرت تأمین  براي  ابعاد گوناگون  ها 

 دهد:اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وضع شده است، مخاطب قرار می

ر کدام از ما/ از همه،  شاتقی، آن روز یادم نيست یا آن شب/ حال دیگر داشت/... ه

دانی که زندان چيست؟«/ شاتقی، این بار/  گفتيم/ »هی فالنی، هيچ میاز هرچه، می

گفتند هفده کاميون تریاک  وارد را مخاطب داشت/ دزدِ آقایی که می پوشی تازهشيک

ست/ شاتقی، او را مخاطب داشت/ دزدِ آقا  ست اما باز زندهقلم خوردهدولت را/ یک

گاه/ دزدِ آقا پوزخندی  ست؟«/ من به او گفتم »بلی« آنشاتقی پرسيد »با بندهاز خطاب  

پوشی پاپيون مشکی/  توانم گفت/ حضرتش بسيار باال بود/ شيکزد/... دزدِ آقا می

عصای شأن و شوکت خان فروبرده/ دزدِ آقا راستش این است: خيلی دزد آقا بود  

 (. ۲۳8:  ۱۳8۱)اخوان ثالث،
قرار دادن دو عنصر »دزد« و »آقا«، فضایی متضاد و مضحک را ایجاد  شاعر با کنار هم  

وارد وگویی ایجاد کرده است. دزدِ تازهکرده و بین شاتقی با دزد ِآقا در فضاي زندان گفت
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اند، وجودانی معرفی شدههاي دیگر که بیکه با قراردادهاي زندان تطابق ندارد، با زندانی

پوش در میان زندانیان در حکم انسانی بین ازمابهتران  شیک که آقايتعارض دارد تا جایی 

است: »جاي او در بزم ازمابهتران خالی«. شاعر پس از توصیف تضادهاي بین زندان و  

کردیم، او   گوید: هرچه تالش ي طنزآمیز میوگومندانهزندانیان با دزدِ آقا در فضایی گفت

 آمد. به این زندان نمی

»پر در شعر  نیز  به  شاملو  کارناوال شادي  و میمی   راهیا«،  به مخاطبان  اندازد  کوشد 

بفهماند که می  از شرایط نامطلوب نجات خویش  با کوشش، خود را  به    توانند  دهند و 

با   شاعر  بمانند.  آنجا  همیشه  براي  و  شوند  وارد  خوشی  و  شادي  از  لبریز  جایگاهی 

  ها را متقاعد ن و تعامل با ایشان، آناغراق با پریابه  وگویی منطقی و البته آمیخته  گفت

 یابند: سوي هدف مشترک خود که رهایی از گرفتاري و اسارت است، دست کند بهمی

یکی بود یکی نبود/ زیر گنبد کبود/ لخت و عور تنگ غروب، سه تا پری نشسه بود/  

پریا/... روبهمیزار و زار گریه   ... پکردن  تو افق شهر غالمای اسير/  ریای  روشون 

ترسين پریا؟ نمياین به شهر ما؟/ پریا... اگه تا  زنين؟/... نمینازنين/ چه تونه زار می

رسيم به شهر مردم/ ببينين: صداش مياد/  زوده بلن شين/ سوار اسب من شين/ می

شهر ما صداش مياد، صدای زنجيراش مياد/... خوب، پریای قصه!/ مرغای پرشيکسه!/  

نتون نبود؟/ کی بتون گفت که بياین دنيای ما،  چایی و قليو  آبتون نبود، دونتون نبود،

شون/  شون/ که کنم روونهدنيای واویالی ما/ پریا هيچی نگفتن/... دس زدم به شونه

زدن، ویغ زدن،/ جادو بودن دود شدن، باال رفتن تار شدن/ ... اون ور کوه پریا جيغ

میسازمی آواز  همپای  شد زدن،  شاد  دلنگ،  دلنگ  شدیم/  زدن:  آزاد  ستم  از  یم/ 

خورشيد خانم آفتاب کرد/ کلّی برنج تو آب کرد/ خورشيد خانوم! بفرمایين!/ از اون  

باال بياین پایين/ ما ظلمو نفله کردیم/ آزادی رو قبله کردیم/ از وقتی خلق پا شد/ 

 (. ۱65: ۱۳7۲زندگی مال ما شد )شاملو، 

هاي قدرت را  ي حاکم و گفتمانقهازآنجاکه گفتمان کارناوالی، موازین موردنظر طب 

ها  زدایی از آنشکند، تغییر مفاهیم دینی، اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی و تقدسمی  درهم
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شود )رک.  گیرد و موجب شناخت صحیح موانع رشد آزادي بیان در جامعه می را دربرمی

مشهور،   و  ایران پس  74و    71:  1396جلیلی  سیاسی  و  اجتماعی  فضاي  بنابراین  از  (؛ 

هاي  مرداد، محیط مناسب براي پیدایش و رواج شیوه  28انقالب مشروطه و بعد از کودتاي  

فراوانی  رو طنز فلسفی در آثار ادبی این دوره بهگفتمان کارناوالی در آثار ادیبان شد؛ ازاین

 شود. دیده می

بافت/ ماجراها ای بغرنج و درهم زندگی با ماجراهای فراوانش/ ظاهری دارد بسان بيشه

تر از این، که در باطن/ تار و پود گون و رنگ و وارنگ است/ چيست اما ساده گونه 

گویی/ هيچ جز این نيست؟/ تو هيچی و پوچی هماهنگ است؟/ من بگویم، یا تو می

بگویی یا نگویی، نشنود او جز صدای خویش/ »ماجراها گوید، اما نقش هرکس را/ 

يشتر با طرح و رنگ ماجرای خویش.../ »هی فالنی! زندگی انگارد/ ب نگارد، یا می می 

شاید همين باشد؟/ یک فریب ساده و کوچک/ آن هم از دست عزیزی که تو دنيا/ جز 

خواهی/ من گمانم زندگی باید همين باشد/ هر حکایت دارد برای او و جز با او نمی 

شک تو ! شاتقی بیآغازی و انجامی/ جز حدیث رنج انسان، غربت انسان/... هی فالنی

ها که آگاهی/ گفتی/ باز آگاهم کن از آن ها که می گویی، بگو آن حق داری./ راست می

خواهی.../ گفت: چه خواهی بگو، از هرچه میاز فریب، از زندگی، از عشق/ هرچه می 

بگویم، چی بگویم، آه/ به چراغ روز و محراب شب و موی بتم طاووس/ من زندگی 

گ را دشمن/ وای! اما با که باید گفت این، من دوستی دارم که به را دوست دارم/ مر

 (. ۲۳4:  ۱۳8۱دشمن خواهم از او التجا بردن؟! )اخوان ثالث، 

اي بغرنج و پر از ماجراهاي گوناگون با باطنی هیچ و پوچ  در شعر باال، زندگی بیشه

کرده است. از  دار ایجاد  کارگیري عناصر متضاد، فضایی خندهمعرفی شده و شاعر با به

کشد که بعد از اظهارنظري فلسفی،  تصویر میحال عامی به  شاتقی فردي آگاه و درعین

نتیجه می!گوید »چه بگویمکند و میهاي خود را رد می تمام گفته به این  رسد که  « و 

به موي همسر خود »طاووس« قسم می خورد که همین زندگی فریبی بیش نیست؛ اما 

را دوست دارد؛ پس شاعر با درکنار هم قرار دادن عناصر متضاد، فریب ساده و کوچک  
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ي »این دعا را مادرم آورده از قزوین« از اخوان  آفریند یا در منظومهفضایی کارناوالی را می

موسی کاظم  ثالث که پیرزنی ساده براي آزادي پسر خود از زندان، خواندن دعایی از امام

فعات خواندن آن را فراموش کرده: تو شروع از هفت  کند که تعداد دمی)ع( را توصیه  

کن، بعدش چهل بعد از چهل، هفتاد/ بعد هم تا هفتصد، نومید، شیطان است...! )همان:  

گوید حتی تا هفتصد بار یا بیشتر  ( و در همین قسمت با ایجاد فضایی طنزآلود می247

خواندن دعا را بیشتر کن.   نشدن، دفعاتهم بخوان و ناامید نباش؛ یعنی حتی با برآورده  

تا  ها نظري میدهد و هریک از زندانیهاي خود نشان میبنديدعا را به هم  پسر  دهند 

 گوید:نام میرفخرا سلمکی میروحانی رندمسلکی به

خان هم مرخص شد!/ اینهاش! این خط آزادیش/ بی کم و بی  بچه ها! مژده!/ گرگلی

به!/ راست خواستی!/ بهه خدا باید همين را میبه!/ خوش به حالت، مرد!/ بکاستی، به

مایه این  مادرت،  بیگفته  زندانی/  خاص  دعای  این  است/  شادی  و  ی  است  نظير 

مجرّب، خطّ آزادی است/ این دعا واضح بگویم، از امام هفتم ما مردم شيعه است/ 

 که اسير حبس هارون بود... )همان(. 

ها  حانی رند که باید مبلّغ این نوع اندیشهشاعر در این شعر، گویا از زبان همان رو

سخره گرفته و با اشاره    هاي مذهبی، تأثیر دعا را بهي اعتراضی علیه اندیشهباشد، با مبارزه

بی سال به  که  حقّ خویش  در  دعا  بودن  لحنی اثر  با  است،  بوده  هارون  زندان  اسیر  ها 

 دهد. تمسخرآمیز، نوید آزادي گرگلی با این دعا را می

وگو با خود، ناگهان سخنانی را که در  ي سریویلی« در گفتي »خانها نیما در منظومهی

 آورد: یاد می ي خود شنیده، بهروستا از زبان زنان کولی درباره

گفتند:/ »زندگی سریویلی سيه خواهد شدن آخر ز  هایی که میراست آمد آن سخن

ورشان جای است/ و به شب  های دکار حيله جویانی/ جادوگرهایی که در آن کوه

بوتهاز شعله نمی های  بيهده حرفی  بيهده چيزی ها سرمستند/  از  غير  گرچه  گویند/ 

چينند/ جویند/ آن جماعت چون زنان جوکيان خانه بر دوش/ با نخودهایی که مینمی
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ای بر بينند/ وز گذار سوزنی آویخته با پنبههای مردم را/ خوب یا ناخوب میزندگی

 (. ۲44: ۱۳70طون دردناک این غرقاب )یوشيج، آب/ در ب

بی زنان  زبان  از  زندگی سریویلی  فال تبیین  و خندهخانمان  اي  گیر، فضایی طنزآلود 

آور حاصل از ناامیدي موجود  اي که از فضاي خفقانکند؛ خندهبرانگیز را ایجاد میتأمل

انند نفرت و اکراه  است. احساسات منفی سریویلی م گرفتهدر فضاي استبدادي سرچشمه  

شود. این زنان جادوگر با نخودهاي خود، نظم موجود در  میبه خنده و تمسخر گرفته  

 کنند. زنند و نظمی نوین را برقرار میمی  طبیعت را برهم

 . گروتسک 7.۳.۳

با حیات طبیعی و جسم انسان مرتبط است، از   به نظر باختین »گروتسک رئالیسم« که 

مؤلفهمهم کترین  مکاریک،  هاي  )رک.  است  ادبی  اثر  یک  در  (. 154:  1384ارناوالی 

اي از چند  آمیز مرتبط با آن و آمیزهگروتسک مبتنی بر محور بدن انسان، مفاهیم اغراق

دهد و براي ترسیم شرایط  میحسّ متناقض است. شاعر، عناصر متضاد را با یکدیگر آشتی  

بر   بر وجوه مثبت،  تأکید  از  بیش  بر جامعه  تأکید میحاکم  تعبیرات  وجوه منفی  ورزد. 

جابه و  تمهیداتیگروتسکی  مادیات،  با  معنویات  گفتمان   جایی  بروز  براي  هستند 

از فضاي کارناوالی،  ي حاصل  صدایی و مأنوس. خندهریختن نظم تک چندصدایی و درهم

،  کنندگان در کارناوال اي همگانی با ماهیتی جهانی است؛ چون همه ازجمله شرکتخنده

جزمجدّیت و  نشانه  گراییها  را  متداول  و میهاي  شاد  دوسویه،  خنده،  این  و  گیرند 

 (. 13:  1391حال تمسخرآمیز و تحقیرکننده است )رک. نولز،  پیروزمندانه و درعین

تعیین مصداقمؤلفه عبارتهاي  گروتسک  ناقصهاي  الف.  از:  مسخ  اند  و  الخلقگی 

ن  82:  1396)رک. جلیلی و مشهور،   (؛ ب. اغراق و افراط  396:  1383قل از کانلی،  به 

از ضیایی،   نقل  به  آمیزه17:  1377)رک. همان  متناقض و جمع  (؛ ج.  احساسات  از  اي 

کند؛ )رک. باختین،  میاضداد که با طرد مفاهیم متداول، عناصر متضاد را گرد هم جمع  

شود )رک.  می  نامیدهز  گروتسک« نی( د. بدن انسان و مفاهیم مرتبط با آن که »تن32:  1387

 (. 148: 1387زاده و غالمپور، غالمحسین
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گروتسک عمدتاً بر بُعد مادي و جسمانی تأکید دارد و در تقابل مستقیم با زهدگرایی   

ازطریق   »احیا  بر  که  را  کارناوالی  کردارهاي  باختین  قراردارد.  وسطی  قرون  معنویت  و 

کند. رفتارهاي  میعنوان ابعادي از »رئالیسم گروتسک« توصیف  ورزند، بهتحقیر« تأکید می

هایی را که خواهان  کنند تا انسانمی  را دگرگون اتب فرهنگ رسمیمر گروتسکی، سلسله 

هاي خود را به تن  روابط اجتماعی آزادتري هستند، متحد کنند. رئالیسم گروتسک »سوژه

خوردن، می  مبدّل  تولد،  جسمانی، سکس،  ترشحات  حاجت،  قضاي  نظیر  اعمالی  کند. 

به نظر  اي در متون  نوشیدن و حاملگی، نقش نمادین عمده و اعمال فولکوریک دارند. 

خوارشمردنِ   است؛  خوارشماري  و  تحقیر  گروتسک،  رئالیسم  جوهري  اصل  باختین 

تبدیل همه انتزاعی است و  ایدئال و  ها به یک سطح  ي آنهرآنچه واال، عالی، معنوي، 

برگشت و  آندادن همهمادي  به حوزه ي  انصاري، ها  )رک.  و جسمانیت است  زمین  ي 

1384  :212.) 

 ي »دختران ننه دریا« شاهد گروتسکی از نوع مسخ هستیم:براي نمونه در مجموعه

ننه دخترای ِ  پسرام./...  دریان  لب ِ  »ــ  کو؟«/  پسرات  عموصحرا!  رو  ــ  دریا 

ی ِ زار/  ی ِ کار/ دل ِشون مُردهشون./ تن ِشون خسّهخاطرخوان پسرام./ از سر ِمزرعه

دوز و چه خونن ــ آخ که چه دلن اشکای ِ شور/ میریز توی ِ دریای ِ نمور/... می

مون سرد و سياس/ چش ِ امّيدِمون اول  دریا! کومهخونن! »ــ دخترای ِ ننهسوز میدل

-شينن مست و خراب/ نيمهدختران ننه دریا ته آب/ میبه خدا، بعد به شماس/ ...  

غلغل آب/ لبشون  شون  شون هرم سراب/ خندهشون/ تنها پيرهنعریون تنشون/ خزه 

خونن  ی اشک/ دلشون دریای خون/ پای دیفار خزه/ میتنگ نمک/ وصلشون خنده

کنون/ »پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات/ صد تا هجرون واسه یک وصل  ضجّه

تون شوره، تو دریا نریزین!/ اگه آب شور بشه، دریا به  اشکشما خمس و زکات!/...  

وخ تا قيامت    ده/ دیگه اونگه مارو به شما پس نمیدریام دی ده/ ننهزمين دَس نمی

زنن: »ــ پسرای ِ عموصحرا!/ دل ِ ما پيش ِ  دل ِما گنج ِغمه/ دخترا از دل ِآب دادمی

 (. 6۱: ۱۳6۳شاملو،شماس )
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ي انسانی،  هاي افراد جامعهعنوان نمونهدریا و پسران عموصحرا بهشاعر بین دختران ننه

ي خالی از  گویند که در جامعهمی  هایی سخنها از ستمدهد و آنوگویی ترتیب میگفت

تنها راه نجاتی ندارند؛ بلکه  گیر همه شده و نهعشق و لبریز از طمع و قدرناشناسی، دامن

 جرئت بیان احساسات خود را هم ندارند تا بتواند مردم را به تفکر وادار کند. 

گفت کارناوال  قبالًوگو  در  که  »پریا«،  مسخمحور  گروتسکی  نیز  شد،  اشاره  گونه   

هایی هستند که درضمن گوید که نماد انسانمیشود. شاملو از پریان و غالمانی  مشاهده می 

انسان دنیاي  حسرت  میاینکه  را  محدودیتها  اینکه  از  را  خورند،  آدمیزاد  دنیاي  هاي 

 ( 165:  1372اند )رک. شاملو، ندارند، شادمان

م تن  از  نیز  گفتگروتسک  منطق  ابعاد  وارد  به  پرداختن  ازطریق  که  است  وگویی 

اغراق و تمسخرِ  هاي جامعه را برجسته می ها و پلیديجسمانی انسان، زشتی با  کند و 

دهد. شعر  گفتمان حاکم بر جامعه، مفاهیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی را تغییر می

گویی بین انسان و زمین، این موضوع  وزیر با توجه به ابعاد جسمانی انسان در فضایی گفت

 کرده است:  را مطرح

پيام که  بود،  سهل  این  خود  نه  گفت:/  چنين  انسان  با  زمين  اندک  پس  نيز  گزاران 

ی عاشقی بخت  ام/ نيز نه به گونهدانستی که منت به پرستندگی عاشقنبودند./ تو می

تو را چندان دوست  وار کنيزکی برای تو بودم به رای خویش که  یار/ که زرخریده

میمی من  بر  دست  چون  که/  نغمهداشتم  هزار/  به  جانم  و  تن  خوش  گشودی  ی 

اش  های/ تن آزردگیشد همچون/ نوعروسی در رخت زفاف، که نالهجوابگوی تو می

ای را به زیر و بمی  شود/ یا چنگی که هر زخمهی کشف و کامياری بدل  به ترانه

ی، چه/ عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید: آ

 (. 5۲: ۱۳8۲درآمد )شاملو، 

گونه شاعر با بیان ابعاد جسمانی و مادّي دختران ترکمن در شعر زیر نیز، فضایی  همین

بهره با  و  آفریده  تفکر  گیري ازگفتگروتسکی  به  را در فضایی چندصدا  وگو، خواننده 

 دارد:وامی
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های  آلود!/ دختران هزارستون شعله به تاق بلند دود!/ دختران عشقدختران رود گل

خستگی دویدن/ شب  های خستگی!/ دختران روز بیدور/ روز سکوت و کار/ شب

ی  ی شکرانه در رقص راهبانه  -در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق-سر شکستگی!  

آتش فوارهکدام/  بازوان  کام/  برفراشت؟/ایزدای  خواهيد  را  موها،    تان  افسوس!/ 

کنند./ دختران رفت وآمد در دشت مه را تاریک می عبث/ عطر لغات شاعر ها/ بهنگاه

ی کدام شما خون چکيده است؟/ پستانتان ،کدام  ده!/ از زخم قلب آبایی/ در سينهز

هایتان کدام/ بگویيد!/ در  هایتان کدام شما/ لب؟/ لبشما/ گل داده در بهار بلوغش

 (. 5۱: ۱۳7۲ای؟/ )شاملو، نهان، عطر بوسه کام او شکفته،

 . پرسش شاعر و سکوت طرف مقابل 8.۳.۳

وگو،  رود یکی از طرفین گفت رو انتظار می شود؛ ازاین وگو حداقل بین دو طرف انجام می گفت 

وگوهاي معاصر، شنونده همیشه ساکت است و  دهد؛ اما در گفت پرسش دیگري را پاسخ  

 دهد: می شده پاسخ  جاي شنونده به پرسش مطرح گویی شاعر در درون خود به 

  برند؟/ این بادهای تشنه،ی سوگوار/ تابوت آفتاب را به کجا میاین ابرهای سوخته

درند؟/ وار/ دنبال آبگون سراب کدام باغ/ پای حصارهای افق سينه میهار و حریص

نااميدی/ و آغاز خستگی   پایان  کدامين مسافر است؟/  اکنون، درخت لخت کویر/ 

آورند؟/   های پرت به قریه میمرغان رهگذر/ مرگ کدام قاصد گمگشته را/ از جاده

ی عشق کيستند؟/ و گاه عصر  ها/ نجواگران مرثيهای شب! به من بگو/ اکنون ستاره

 (. ۱۳۱: ۱۳65گریستند؟ )آتشی، بر سر دیوار باغ ما/  باز آن دو مرغ خسته چرا می

 های نمادین رگيری شخصيتکا. به ۹.۳.۳

تغییر فضاي سیاسی و اجتماعی جامعه و خفقان شدید نظام مستبد حاکم، از عوامل گرایش  

هاي شعري غرب و مکتب  شاعران معاصر به شعر نمادین است و آشنایی شاعران با جریان 

ها به جهان هستی، ابهام هنري ایجاد کرده  و تغییر نگرش آن(  Symbolism)  سمبولیسم

سوي چندصدایی  صدایی بههاي امروزي، شعر را از حالت تکاست. نمادگرایی در مناظره

هاي  کشاند. در مناظرهکند و خواننده را به درنگ و تأمل در مفهوم شعر میهدایت می



 (52 پياپی) 1401 تابستان ،2ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ  190

 

هاي امروز غلبه با  ها، نوعی )تیپیک( و تمثیلی بودند؛ اما در مناظرهکهن اغلب شخصیت

گیري از نماد، خواننده را به قلمرو تکثّر  . شاعران امروز با بهرههاي نمادین استشخصیت

اثر برعهدهمفاهیم شعري رهنمون می ي خواننده است. مجموعه  شوند. »آفریدن معناي 

(. نیما یوشیج  621:  1378ي افق معنایی اثر است« )احمدي،  هاي خوانندگان، سازندهتأویل

وگویی براي  ، »مانلی«، »داروگ« و... در فضایی گفتهاي »آقا توکا«، »مرغ آمین«در منظومه

برده؛ براي نمونه »آقا توکا«    هاي نمادین بهرهبیان مفاهیم موردنظر خویش از شخصیت

ي متعهّد شاعر دردآشناست )رک.  تمثّل سرگردانی و دردمندي و »مرغ آمین« رمز روحیه

 (.125:  1381پورنامداریان، 

رفتند، روی از ما بپوشيده/ فسانه شد نشان انس هر    دودوک دوکا، آقا توکا!/ همه

ی ترجسته از سرما/ اگر  بسيار جوشيده/ گذشته ساليان بر ما/ نشانده بارها گل شاخه

ناخوب/ سفارش این، وگر  )نيمایوشيج،  های مرگ خوب  نشسته  ته  این خطوط  اند 

۱۳70 :4۳8 .) 
 نمادین، زبان نمادین را هم به هاي کارگیري شخصیت بر به سرایان معاصر افزون مناظره 

گیرند. ایشان زبان و بیان شاعرانه و تصویري و غیرمستقیم خود را با وقوف تمام در کار می 

ها، سمبل   گذارند و حاالت فردي و اجتماعی و انسانی را در میان ي مردم می اختیار توده 

مبتنی بر جلوه تشبیهات و استعاره  ي هاي چهارگانه مسئولیت بینند و  هاي طبیعت می هاي 

ها تصویرگر ها و کنایه کنند و با سمبل می زمانی، مکانی، اجتماعی و ادبی را با هم تلفیق  

براهنی،  بودِن زبان، (. »سمبلیک  220-219:  1385  امیدها و آرزوهاي مردم هستند )رک. 

تفسیرهاي مختلف شعر، دهد و ي چندمعنایی ارتقا می معنایی به مرتبه شعر را از سطح تک

می انفعال خارج  از  را  )حسینخواننده  ازاین 126:  1384پورچافی،  کند«  تأویل (؛  هاي رو 

 خواننده از اشعار برخاسته از بستر اجتماع، ناظر بر رویدادهاي اجتماعی عصر است. 

شاعرانِ پس از نیما نیز با احساس تعهد نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی، پرداختن  

دلیل جوِّ خفقان، دیگر بهدانند و ازسويهاي مردم را رسالت خود میردها و آرمانبه د

کنند و ناچار  توانند به تعهد و رسالت اجتماعی و سیاسی خود عملتهدید و سانسور نمی
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تأویل و  غیرمستقیم  زبان  رومیبه  اشاره  و  رمز  زبان  یعنی  نمادین بردار  زبان  آورند. 

هاي »پریا«،  ثالث و منظومهگاه پس از تندر«، »قاصدک« و... اخوان»آنهاي »کتیبه«،  مجموعه

ننه معانی تحت»رکسانا«، »دختران  از  به حقایقی واالتر  ناظر  از شاملو  و...  اللفظی  دریا« 

 (.  205کرد )رک. همان: توان این اشعار را معنارو نمیهستند؛ ازاین

چه دوره، آبش سياه و شوره/ آی خدا    بارون مياد جرجر، گم شده راه بندر/ ساحل شب 

ی آسمون کو/ چراغ  ی کهکشون کو، زهره کشتی بفرست، آتيش بهشتی بفرست/ جاده 

گرده/ ای خدا روشنش کن، فانوس راه منش کن/ گم شده راه  زهره سرده، تو سياها می 

باالی  لک پيرِ خّسه، بندر، بارون مياد جرجر/ بارون مياد جرجر، رو گنبد و رو منبر/ لک 

لک ناز قندی، یه چيزی بگم نخندی/ تو این هوای تاریک، دالون تنگ و  منار نشّسه/ لک 

 (. ۱57:  ۱۳7۲پریدی، تو زهره را ندیدی؟ )شاملو،  باریک/ وقتی که می 

 . فضای شعر ۱0.۳.۳

ي  ها بر پایهو استدالل در آن  شده  ي تقابل بنا نهادههاي قدیم که بر پایهبرخالف مناظره

وگو با همدیگر مبتنی هستند و  هاي امروز بر تعامل طرفین و گفتجدل است؛ مناظره

هایی را به  هدف شاعر از پرسش سؤال، تعامل معنایی با مخاطب است. شاعر، پرسش

ي ویژگی چندآوایی و دهندهکند که نشانمیها مطرحگویی به آنهدف تالش براي پاسخ

 هاست: عقاید و دیدگاه  حترام به تمامیا

ات خيس آمد از باران/ نيستت کشد فریاد دائم/ عابر! ای عابر/ جامهمرغ باران می

خنده  ترکد بهگردد/ رعد میگرید/ باد میآهنگ خفتن/ یا نشستن در برِ باران؟/ ابر می

ش/ سردخندی که دارد با شب چرکين/ وز پس نجوای آرام  از پس نجوای آرامی

لب شب می بر  او  از  دزدانه،  )شاملو، گریزد/ میغمزده،  لبخند  با غمش  زند شب 

۱۳7۲  :۱۲۲ .) 
مناظره  بهدر  نیز  معاصر  و جوابی  و  هاي سؤال  تعاملی  تقابلی، فضایی  فضاي  جاي 

ها  وگوي زیر بین دو طرف که هیچ برتري بین آن شود. در گفتوگومانند دیده میگفت
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هاي خود  وشنوداي سمبلیک وجود دارد که شاعر در فضاي تعاملی با گفتمه نیست، مکال

 کند:  وگو میدر فضاي رواییِ شعر با طرف مقابل گفت

شيرین قطرهگفتمش/  ماند/  خيره  رویم  به  غمگينش  آواز چيست؟/چشم  قطره  ترین 

ی  خواند!/ نالهاشکش از مژگان چکيد/ لرزه افتادش به گيسوی بلند/ زیر لب غمناک  

ی تلخی به لب آورد  زنجيرها بر دست من/ گفتمش/ آنگه که از هم بگسلند؟/ خنده

گفتمش/ بنگر در این دریای کور/ چشم    / …و گفت/ آرزویی دلکش است؛ اما دریغ

دریغا  ای  ژرف/  است  دریایی  نيز  شب  این  ليکن  است/  زورقی  چراغ  اختر  هر 

دهد  افسون شب در خوابشان/ گفتمش/ فانوس ماه/ میکشد  شبروان!/ کز نيمه راه/ می

اما در شبی این گونه گنگ/ هيچ آوازی نمی بيداری نشان/ گفت/  به  از چشم  آید 

تپد/ گوش کن، اینک صدای پای دوست/ گفت/ ای  گوش/گفتمش/ اما دل من می

تازه باز صيد  مرگ/  دام  این  در  می  ایافسوس  استرا  او  پای  این صدای   ۱برند/ 

 (. ۱۲۲-۱۱۹: ۱۳78بتهاج، )ا
 جویی با همدیگر تعامل دارند: جاي ستیزهنیز عاشق و معشوق به در شعر زیر

ای چند بر این آب نظر  یادم آید، تو به من گفتی:/ »از این عشق حذر کن!/ لحظه

ی عشق گذران است/ تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است/  کن،/ آب، آیينه

گران است!/ تا فراموش کنی، چندی از این شهر سفر کن!«/  باش فردا، که دلت با د

با تو گفتم: »حذر از عشق!؟/ ندانم/ سفر از پيش تو؟/ هرگز نتوانم..«/ بازگفتم که:  

»تو صيادی و من آهوی دشتم/ تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم/ حذر از 

 ( ۱۹7- ۱۹5: ۱۳84!«... .)مشيری، ۲عشق ندانم، نتوانم

 شناسی. شگردهای زیبایی۱۱.۳.۳

هاي  پردازي شناسانه و اسطوره هاي زبان، معنا، تصویر، شگردهاي زیبایی حوزه  گیري از بهره 

ي سیاسی و اجتماعی و بافتی  ملی و دینی و درنتیجه آفرینش شعري جدید با مفاهیم تازه 

هنري با ساختار هنري    هاي امروزي است. درحقیقت »اثر هاي مهم مناظره نمادین از ویژگی 
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مکالمه جنبهمیگذشته  از  مکالمه،  این  در  و  میکند  دگرگون  جنبههایی  از  و  هایی  شود 

 (.571:  1378کند« )احمدي،  می دگرگون

این شب است، آری، شبی بس هولناک/ ليک پشت تپه هم روزی نبود )اخوان ثالث،  

۱۳8۱ :77 ) 

خروش  فغان/ خشمناکان بیخروش و بیآید به گوش/ دردمندان بیوایِ جغدی هم نمی

 فغان )همان( و بی

 (77تپش/ و آنچه کفتار است و گرگ و روبه است )همان: باز ما ماندیم و شهر بی 

شب با صفاتی نظیر سیاهی و هولناکی، نماد فضاي استبداد و اختناق جامعه است.  

شود و نمیاي تحت حکومت نظامی ستمکار که حتی صداي جغدي در آن شنیده جامعه

آن   باآسودگی در  نماد مستبدان ظالم در جامعه هستند،  تنها کفتار و گرگ و روبه، که 

 کنند. می زیست

دوره، سمتمی  که مالحظهچنان این  شعر  نمادهاي  و  شود،  دارند  اجتماعی  وسوي 

 و اغلب در خدمت اجتماع هستند. کنندمی  فضاي کلی جامعه را ترسیم

 

 گيری . نتيجه4

هاي شعر معاصر،  شود که همانند دیگر جنبهمی هاي نیمایی مشخص  پس از بررسی مناظره

 است.  وجود آمده  هاي زیادي بهها و دگرگونیي مناظره هم نوآوريدر حوزه

بیان مضامین اجتماعی    اند و بهشدههاي نیمایی در فرم و ساختاري نو سروده  مناظره

می جدید  عصر  انسان  مشکالت  و  سیاسی  گفتو  اغلب  و پردازند.  پرسش  با  وگوها 

شوند که مستلزم وجود مخاطب هستند. مخاطب همیشه فرد  هاي خطابی آغاز میگزاره

هاي  تواند منِ شخصی یا منِ اجتماعی شاعر باشد. در مناظرهمشخصی نیست؛ بلکه می 

وگو بر دیگري  کدام از طرفینِ گفتوگوها مبتنی بر آزادي و اختیار هستند و هیچگفتنو،  

 دارند.  رو با همدیگر تعامل برتري ندارند؛ ازاین
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معمواًل شاعر در فضاي شعر حضوري فعال دارد و تنها راوي نیست. در بیشتر مواقع  

شخصیتمناظره حضور  با  شکلها  روایی  فضایی  در  مختلف  دنیایی  می  هاي  و  گیرند 

به احساسات فردي، گاه شاعر  می چندصدایی به دنیاي شخصی و توجه  آفرینند. تعلق 

سراي معاصر گاه مخاطبی آشکاردارد کشاند. مناظرهگویی میسرا را به حدیث نفسمناظره

 کند؛ اما منتظر شنیدن پاسخ او نیست. وگو می که مستقیماً با او گفت

بهره با  از  شاعر  نماد، شخصیتگیري  نمادین میعنصر  به    آفریندهاي  را  و خواننده 

شود و با ایجاد فضاي کارناوالی به انتقاد از  قلمرو تکثّر معنا و مفاهیم شعري رهنمون می

با برهماوضاع سیاسی و اجتماعی می هاي حاکم بر جامعه، فضاي  زدن ارزشپردازد و 

 آورد.  وگوهاي متنوع پدید میهمراه با گفت اي چندآواریزد و جامعهمیصدا را درهمتک 
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( اسماعیل.  عراقیمقایسه(.  1391شریفی،  و  خراسانی  سبک  دو  در  مناظره  فن  .  ي 

 ي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.نامهپایان

 تهران: باغ آینه. انواع ادبی.(. 1370شمیسا، سیروس. )

 تهران. رضوي، تهران: دانشگاه  تصحیح مدرس   االقتباس. اساس   (. 1326نصیر. ) طوسی، خواجه 

 . تهران: علمی و فرهنگی.  شناسی غزل فارسیجامعه(. 1395طهماسبی، فرهاد. )

 کتاب.زنجان: نیکان بدیع در شعرفارسی.(. 1380عقدایی، تورج. )

ها  میخائیل باختین: زندگی، اندیشه(.  1387رضا؛ غالمپور، نگار. )زاده، غریبغالمحسین 
 . تهران: روزگار نو.و مفاهیم بنیادین

(. »تأملی در تحول مناظره از درخت آسوریک  1395زاده، هاشم. ) بدر، نرگس؛ مهدي مدي مح 

 . 190  - 179، صص  15، پیاپی  2ي  ، شماره 8، سال  فنون ادبی تا اشعار نیمایی«.  

 . تهران: سخن. زیباي جاودانه(. 1384مشیري، فریدون. ) 

ي مهران مهاجر  . ترجمهرهاي ادبی معاص ي نظریهدانشنامه(.  1384مکاریک، ایرناریما. ) 

 و محمد نبوي، تهران: آگه. 

 ي رؤیا پورآذر، تهران: هرمس.  . ترجمه پس از باختین ،  شکسپیر و کارناوال (.  1391نولز، رونلد.) 

 تهران: کتابخانه ملی.  بررسی گفتگوهاي سعدي در بوستان.(. 1392هدهدي، معصومه. )

 کوشش سیروس طاهباز، تهران: نگاه.به اشعار. مجموعه(. 1370یوشیج، نیما. )


