نقد مقاله

آن باده همان اس

6

اگر شیشه دگر شد

آسوریک تا اشعار نیمایی»

نقدي بر مقالة «تأملی در تحول مناظره از درخ

عباس واعظزاده

نگا نده چند سالی است که به مبیث ان اع ا بی عالقة خاصی پادا کر ه است؛ اشاين و
هراشگاهی به جستوج و مطالعة مقاالت و کنا هام تتاشهمننشراتده
میپر اش  .وم

جريان هةان جستتوج هتا بتا مقالتة «تتأملی

تیت ل منتاظره اش

خت آس يک تا ااعا ناةايی» ( 2)4091م اجه اد و با اندکی ت ق

يافت که ظاهراً اين مطالب ا پاز اش اينت

ايتن حت شه
ايتن مقالته

مقالهام يگتر ناتا خ انتده استت .بتا

مراجعه به آن مقالهت اک نگا نده به يقتان تبتديل اتد .ايتن مقالته گاا اتی استت اش
کندوکاو

مقالة «تأملی

تی ل مناظره اش خت آس يک تا ااعا ناةتايی» و ذکتر
ا

م ا مقنبس آن اش مقالة «مناظره

پاز اش ذکر م ا مقنبسِ مقالة م
ن يسندگان مقالة م
هم

بیث

فا سی» (ا انرمت .)4039

بیث اش مقالة منقد خت ت گفننتی استت کته

فهرست منابع اش مقالة مأخذِ خ

منن مقاله بدان ا جاع ا هاند (ص)434؛ ولی

و مقالهت بدون ااا ه به مقالة مذک

0

نا بتر ه و يتک بتا

پاشانة پژوهزت پس اش ذکتر نتا

اظها کر هانتد« :البنته تعتدا م مقالته ناتا بتا

مناظره نگا ش يافنه و مناظرهها ا بهص ت تطباقی بر سی کر ه استت .امتا مستنندات
نشان ا که تاکن ن تیقاقی با سار مناظرهها
(ص .)434البنه ن يسندگان مقالة م

ا

فا سی انجتا نگرفنته استت»

بیث اين بهاصطالح «مسنندات» ا

نااو هاند و بر نگا نده مشخص نشد که منظ

مقالة خت

ايشان اش اين «مستنندات» چاستت .امتا

نگا نده با جست وج يی سا ه ت انست به چها تیقاق که اخنصاصاً

اين شمانه (سار
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(صص
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نقد ادبی.
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 .44ش099
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پژوهشی نقد

اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه بارجند
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تی ل مناظره

فا سی) ص ت گرفنته استتت ستت يابتد .4 :منتاظره

ا

اتعر

فا سی (امارنجاب مايتل هترومت پايتاننامتة کا اناستی ا اتدت انشتگاه فر وستی مشتهدت )4010؛

 .2مناظره اعر فا سی (اش آغاش تا پروين اعنصامی)
فا ستی (میةت بتاقرمت
انشگاه تربات مد تهرانت )4070؛  .0منتاظره و ستار آن ا
پاياننامة کا اناسی ا ادت انشگاه آشا بارجندت )4071؛  .0تأملی بر فتن منتاظره و ستار آن
گسنر ا باات فا سی (علی سرو م سلطانیت پاياننامتة کا اناستی ا اتدت انشتگاه آشا ستباوا ت

(سادمهدم حاةتیت ستالة کنترمت

.)4034

م

مناظره تاکن ن مطالب شيا م ن انه اده است؛ اش مداخل انتزنامتههتا و

فرهنگنامههام ا بی تا کنا هام ان اع ا بیت مقاالت و پاياننامههايی که اخنصاصتاً بته
اين گ نة ا بی پر اخنهاند .اما اش انب ه منابع م ج
که ن يسندگان مقالة م

با مناظرهت ا اهد نشان می هتد

بیث منبتع ستتِچنتدمی هةچت ن مقالتة «منتاظره
اش منابع يگرم

فا سی» ا ت که ن يسند آن خ

ا

تهاة آن بهره بر ه ت پازِ و نهتا ه

و عاناً يا با اندکی پس و پاز کر ن و تغاار عبا اتت اش آن ون يستی کتر هانتد .بترام
مثال ا انرم
ا

مقالة «مناظره

فا سی» ذيل عن ان قدمت و سابقة منتاظره

ا

جهانی» آو ه است:
ا باات غر

قدمت مناظره به و اثر مشه

آ سان فانست ااعر ي نانی ( 014ت

 031ق ) .غ كها و ابرها می سد که اولی مناظرهام است بان و اتاعر و ومتی
بان حق و ناحقت اوج مناظره
ب ه که هم

ن يسندگان مقالة م

نثر و هم

سدههام واش هتمت ستاا هم و هفتدهم متاال م

نظم کا بر

اانه است (.)12 :4039

بیث ناا هةان عبا ات ا با انتدکی تغااتر

مقدمتة مقالته

آو هاند:
مناظره

ا باات هةة ملتهام جهان م

قدمت آن به و اثر مشه

ت جه ب ه استت.

ا باتات غتر

آ سان فانست ااعر ي نانی ( 031ت  014ق« ) .غ كها»

و «ابرها» می سد که اولی مناظرهام است بان و ااعر و ومی بان حتق و نتاحق
است که برابر هم قرا میگارند [ ]...اوج ايتن نت ع اتعر ا ا وپتام قترن
واش ه و ساا هم ماال م می انند (صص 479ت .)434

ا انرم ذيل عن ان اسا

و فلسفة اكلگارم مناظره ن انه است:
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اگر بپذيريم که ژ ف ساخت منتاظره حةاسته استتت بايتد گفتت احنجاجتاتی کته
جنگج يان

مقابل حريف میاةر ند قابلات وانی است برام

معرکة نبر

اهل فضل تا اش اين طريتق م ضت ع منتاظره ا

نظتم و نثتر خت يز هةتراه بتا

ت انةندم و هنرنةايیهام ااعرانه قرا هند .نظار مناظر خسترو و فرهتا کته اش
شيباترين بخزهام منظ مة خسرو و اارين نظامی است (.)14 :4039

ن يسندگان مقالة م

بیث ناا ذيل عن ان تعريف مناظره عانتاً و بتی کتموکاستت

هةان عبا ات ا آو هاند (ص.)434

مقالة ا انرم ذيل عن ان اكل و قالب مناظره میخ انام:
اگرچه

اعر فا سی مناظره اكل و قالب خاصی ندا ت اش ستد پتنجم هجترم

جا قصاده قالبهام غالت قطعهت مثن م و وبانی ناا برام سترايز منتاظره واج
يافت .نظامی آسةان منظ مههام غنايی آن چنان پر و بال گش ه است که کةنر
کسی ا يا ام سنرسی بدوست .بديهی استت کته وم قالتب مثنت م ا اشآن وم
عرصه و ج النگاه مناظرات خ يز قرا ا ه است که بن اند ااهكا هام خت
بر با ا

ناا بنشاند .اما اش آنجا که سرآمد قالتب اتعرم

استت عةده مناظرات اين سبک ناا

ا

و عراقتی غتال

هائت غال آمده است؛ چنانچه [چنتانکته]

کةال خجندمت حافظت سعدم و خ اج م کرمانی است (.)10 :4039

بیث ناا ذيل هةان عن انت با هةان جةالت (با اندکی تغاار) م اجته

مقالة م
میا يم:
اگرچه

اعر فا سی مناظره اكل و قالب خاصی ندا ت اش ستد پتنجم هجترم

جا قصاده قالبهام غالت قطعهت مثن م و وبانی ناا برام سترايز منتاظره واج
يافت .ااعر پرآواش گنجهت نظامی قالب مثن م ا ج النگاه مناظرات خت يز قترا
و عراقتی غتال استتت عةتده
ا ه است .اش آنجا که سترآمد قالتب اتعرم
مناظرات اين سبک ناا

هائت غال آمده است؛ چنانکه کةال خجنتدمت حتافظت

سعدم و خ اج م کرمانی

مناظره

اين قالب طبعآشمايی کر هاند (ص.)434

ا باات معاصر عن ان بخز يگرم اش مقالة ا انرم است که بتا آن

چنان آمده است:
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ا باات معاصر نة نههام فراوانی اش منتاظره بتهعنت ان

ا باات کالساک و ناا

فرصنی برام ترويج افكا اخالقتی و آم شاتی وجت

ا ؛

مقتا ايتن ستخن

ملکالشعرام بها و تالی وم پروين اعنصامی میبااند .ابنكا ات خاص بهتا ت
اننخا

مصا يق مناظره نشانگر قد ت ذوق و ت انتايی بتاالم وم
اين با

است [ ]...پروين

معاصتر

ا

چ ن ساير قالبهام اعرماشت ويكر م متؤثر بته

بها ا  .مناظرات شيبا و آم شند وم اش شبان اااات پرندگان و عناصر طباعتتت آن
چنان

منن ااعا ش پايدا اده است که

اغلب قطعات و مثنت مهتايز ايتن

اا ه ا بهکا گرفنه است (.)11 :4039

مقالة م

بیث باش هم ذيل هةان عن انت ااهد هةان جةتالت بتا کةتی تغااتر

هسنام:
ا باات معاصرت نة نههام فراوانی اش مناظرهت بهمثابة اباا م برام تترويج افكتا
اخالقی و آم شای قابل يتابی استت .ملتکالشتعرام بهتا و تتالی وم پتروين
اعنصامی اش ااعرانی هسنند که

اين ن ع اش سخنسرايی اش ت انايیهتام خاصتی

بهرهمندند .ابنكا ات خاص بها ت
و ت انايی باالم وم

اننخا

مصا يق مناظرهت نشتانگر قتد ت ذوق
ايتن بتا

اين فن استت [ ]...پتروين ناتا

چت ن ستاير

قالبهام اعريز به بها ت جه ا  .مناظرههام شيبا و آم شند وم اش شبان ااتاات
پرندگان و عناصر طباعتت آن چنان

منن ااتعا ش استن ا اتده کته

اغلتب

قطعات و مثن مهايز بهکا گرفنه اده است (ص.)431

نة نههام يگرم اش اين ست

مقالة م

بیث يده میا

که بترام بته اشا

نكشادن سخنت خ انندگان ا به عناوين و صفیات و مقاله ا جاع می هتام« :منتاظره
اعر ناةايی» ( .ك :ا انرمت 11 :4039؛ مقالة م
( .ك :ا انرمت 11 :4039؛ مقالة م

ن يسندگان مقالة م

بیتث )437 :و «مناظره

نثر پا سی»

بیث.)433 :

بیث فقط

مبیثی با عن ان اسا

و فلستفة اتكلگاترم

مناظرهت به مقالة ا انرم ا جاع ا هاند که آن هم بهاكل نقلقت ل غارمستنقام (بتدون
گذاانن گا مه) است؛

حالی که عبا ات هةان عبا ات است و فقط چند کلةه تغااتر

يافنه است؛ مثالً « کنر میةد غناةی هالل» و «به احنةال» (ا اتنرمت  )14 :4039بهاتكل
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آن با ه هةان است اگر ااشه گر اد

«میةد غناةی هالل» و «بته احنةتالی» (ص )434آو ه اتده استت و ناتا چنتد تغااتر
ويرايشی.
منأسفانهت اين وشها با فاونی گرفنن ظرفات مقاطع تیصاالت تكةالی و ترغاب يتا
اجبا انشج يان اين مقاطع به نگتا ش مقالتههتام پژوهشتی و چتاپ آنهتا و بعضتاً
نداانن آانايی کافی اين انشج يان با اص ل و قايق تیقاقت ااهد مت ا بستاا م اش
اين ست پژوهزها هستنام .ستهلانگتا م استنا ان اهنةتا

تأياتد ايتن مقتاالت و

هةكا م و ترغاب ايشان جهت ا سال چنان مقاالتی به مجتالت اش يتک ست و او م
سرسرم و غارم اكافانة بعضی اش او ان و بی قنی سر باران مجالت

تعاان او ان

منخصص و آگاه بر پاشانة تیقاقِ هر ح شه اش ست م يگترت اش يگتر اليتل افتاايز
مقاالتی اش اين قبال است.
پینوش ها
.4
.2
.0

آن با ه هةان است اگر ااشه گر اد /بنگر که چه خ ش بر سر خةّا برآمد (م ل م)
میةدمبد ت نرگس و هاام مهدمشا ه (« .)4091تأملی تی ل مناظره اش خت آس يک تتا
ااعا ناةايی» .فن ن ا بی .3 .ش .40صص 479ت .494
ا انرمت مرتضی (« .)4039مناظره ا فا سی» .کاهان فرهنگی .ش 294ت  .294صص 14ت
.11
ذکر اين نكنه الش است که ن يسند اين مقاله مدعی هتاچ حترف تتاشهام خصت ص منتاظره
ناست و صرفاً اطالعاتی ا با مناظرهت جهت آانايی مخاطبان عا مجلتهام غارتخصصتی بتا
اين ن ع ا بی و تا يخچة آنت اش منابع يگر گر آو ه است.

