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Abstract  

      Dialogue is one of the most important means of conveying the content 

in a literary work. It has long been the focus of writers and poets. Sayed 

Ashraf al-Din Gilani, also known as Nasim-e-Shemal and recognized as 

one of the most popular poets of Iran's constitutional age, has used this 

technique in various ways. The present article is a study of his poetry from 

the perspective of how, to what extent, and for what purpose the poet has 

employed dialogues. The results show three types of dialogue in his poetry. 

They include multidisciplinary dialogues in three of his poems in the form 

of narrative, oration, and theatrical dialogues, two-way dialogues in six 

poems in the form of debates and ordinary dialogues, and one-way 

dialogues in 190 poems, which were employed in the form of vocative 

exclamatory sentences, imperative sentences, and interrogative sentences. 

In this study, first, the term dialogue and its types are introduced, and then 

discussions and subdivisions are made with examples. The themes used in 

the poems are also explained and evaluated. 
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 چکيده
ه جّمورد تو ،آید که از دیربازشمار میترین ابزارهای انتقال محتوا در یک اثر ادبی بهگفتگو یکی از مهم

هـ .  9191ـ  9421) ین گيلانی معروف به نسيم شمالالدّداشرفنویسندگان و شاعران زیادی بوده است. سيّ

یژه ر واشکال مختلف از این عنصشود نيز بهترین شاعران عصر مشروطه محسوب میکه یکی از مردمی (ش

 زان و دردر شعر او، از این منظر که شاعر چگونه، به چه مي است یپژوهشحاضر  استفاده کرده است. مقالة

نواع ابتدا اصطلاح گفتگو و ا ،از عنصر گفتگو بهره برده است. در این پژوهش هاییراستای بيان چه موضوع

اند همورد تحليل قرار گرفت هاییهایشان با ذکر نمونهآن معرفی گردیده سپس گفتگوهای مذکور و زیرمجموعه

 پرداخته شده است. آنهادر  کاررفتهبهچنين به تبيين و ارزیابی مضامين و هم

 ،رشع سهسـه نوع گفتگو در شـعر او اسـتف گفتگوهای چندسویه در  دهندة، نشـانآمدهدسـتبهنتایج 

تگوی شکل مناظره و گفبه ،شعر شششـکل گفتگوی روایی، تریبونی و نمایشـی، گفتگوهای دوسـویه در به

 ندایی، امری و پرسشی. کمک جملات خطابیشعر به 911سویه در معمولی، و گفتگوهای یک

 

 گفتگو، مناظره، نسيم شمال.گيلانی،  الدّینداشرفسيّ ات مشروطه،ادبيّکليدیف های واژه
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 مهمقدّ -9

ردبير س»یکي از شاعران مشهور عصر مشروطه است. )حسيني( گيلاني ین الدّداشرفسیيّ

 «نسي  شمال»اش مردمي و پرنفوذ نسیي  شمال بود و وود او ني  به نام روزنامه روزنامة

« مشیییروطییه کهور كرد بود كییه در دورةترین شیییاعر  ردميشییید. او مووانییدم مي

ي چنانآنها  شییی رش از لحیاب ادبي، از مایه اگرچیه(. 11: 0211كیدكني، )شیییفي ي

نخسییت طرم مسییائی جد  »ت اسییت: يّا از دو جهت حائ  اهمّامّ ؛برووردار نيسییت

دیگر، پروراندن این م اني به زبان  ؛فکیاهي همرام با ط ن و طن  و كنایه... صیییورتبیه

 (.211: 0211)یوسفي، « گفتار مردم كوچه و بازار ةساد

 

 لهأبيان مس -9-9

 در آن «گفتگو»ه شیی ر نسییي  شییمال، وجود عنصییر ها  مه  و قابی توجّیکي از ویژگي

هایي وگفتگطور با ت و همينهایي ميان دو و ب ضاً چند شخصيّگفتگواسیت. او با طرم 

كمک جملاتي وطابي از نوع پرسییشییي، امر  و ندایي به طرم مضییامين و به ،سییویهیک

يفي ها را از جهت كگفتگومفاهي  ش ر وود پرداوته است. در این تحقيق بر آني  كه این 

 و كمي بررسي كني .

 

 تحقيق ةپيشين -9-4

انجام شدم است:  الّدین حسينيسییّيداشییرفشی ر  ةها  مت دد  دربارپژوهش ،حالتابه

ه در ك است يكتاب ترین و تنهامه « ین حسينيالدّداشرفسیيّ ةشیاعر مردم: یادنام»كتاب 

چاپ به 0210در سییال توسیین نشییر سییخن  دواني،اصیی ر محمّاهتمام علياین زمينه، به

 رسيدم است.

زندگي،  ةدربار نسیییي  شیییمال،مقالات همایش ب رگداشیییت  ةاین كتاب دربرگيرند

 .برگ ار شد 0212كه در اسفندمام همایشي –شناسي و  است ها  ش ر و كتابویژگي
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 ةل دربارمقاله اسییت. فصییی اوّ 20فصییی تدوین شییدم و شییامی  چهاراین كتاب در 

 هشتها  ش رش )ویژگي ةم دربارفصی دوّ ؛مقاله( چهارزندگاني و كار نسیي  شیمال )

و فصییی چهارم  مقاله( دوات كودک در شیی ر او )بيّبازتاب اد ةم دربارفصییی سییوّ ؛مقاله(

 مقاله(.   01ها  و  است )سياسي و اجتماعي سرودم ةمایدرون ةدربار

 وا و ش ر نسي  شمال ةها  مختلف دربارها و همایشمقالات دیگر  ني  در نشیریه

فر، دلشاد عامر  و افسر افشار  نادر  در از جمله: افسانه وارسته اسیت؛ نوشیته شیدم

شناسي، ( از منظر جام ه0219) «ین گيلانيالدّداشرفتصیویر جام ه در اشی ار سيّ» ةمقال

 ةدر سه مقول را تابتدا وقایع زمان مشروطيّ  ،در این پژوهشاند. اش ار او را تحليی كردم

و ، و  بند  مضامين اش ارسپس با مقوله، كردمبند  اجتماعي، سياسي و اقتصاد  طبقه

ود و ةجام كه شییاعر، وجدان آگام  اندمبا وقایع تاریخي به این نتيجه رسییيد آن انطباق

 .  را بخوبي در اثر وود من کس كردم استها بودم و نابساماني

بررسیییي و تحليی » ةدر مقال آفریننوشپور و دعلي سیییراع، علي رحيميیانسیییيّی

-توصيفي ةه بر شيوتکيّ با( 0290) «شیناسیي كاربرد كنایه در شی ر نسیي  شیمالزیبایي

جه كردم و به این نتيشییناسییي كنایه را در اشیی ار نسییي  شییمال بررسییي تحليلي، زیبایي

دبي كنایه ا ةتر از آرایبيش، دليی زیبایي سخندلایی سیياسي و گام بهبه اند كه و رسیيدم

  بسامد بالایي دارد. شها  امروز  در دیوانكنایه كه در این بين،استفادم كردم 

از  ،حال مقالاتي چند نوشته شدم استدر شی ر فارسي ني  تابه گفتگوعنصیر  ةدربار

این  ، به بررسیییي(0211« )در شیییاهنامه گفتگو» ةقهرود  در مقالجمله: غلام لي فلام

در  و كردم از منظر داسییتان ت ریفرا  گفتگواصییطلام  ،ابتداو ا پرداوته اسییت.موضییوع 

و از زوایا  مختلف، از جمله نمودم اسیییتخراع را ع شیییاهنامه هیا  متنوّگفتگوادامیه، 

یک را  هایي، هربا ذكر نمونه ،كردم و سپسبند  دسیتهشیان بودنمسیتقي  و غيرمسیتقي 

ر بخش د ،گام این شییگرد داسییتانييو چنين نتيجه گرفته كه تجلّمورد تحليی قرار دادم 

   .مفاورم و اکهار برتر  است ني  عمدتاًآن و موضوع غالب  يپهلوان
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 « مثنو رانيو نخج ريدر داسییتان شیی گفتگوعنصییر  یيتحل» ةحسییين احد  در مقال

ها  آن را بيان كردم، سپس را ت ریف، و اركان، انواع و ویژگي گفتگو ،( نخسیت0290)

داسیتان شير و نخجيران را بر این اسا  مورد تحليی قرار دادم و به این نتيجه رسيدم كه 

 ست و این عنصر ج ء اصلي ساوتار داستاني آن است. گفتگوداستان مذكور مبتني بر 

مجنون  در مثنو  ليلي و گفتگوعنصر » ةمحبوبه زماني و قاسی  بوستاني ني  در مقال

رد مو را ت ریف، سپس انواع آن را با ذكر نمونه گفتگو( نخست 0295) «مکتبي شیيراز 

اصلي  ةنشکلي كارآمد در تبه گفتگواند كه عنصر بررسي قرار دادم و به این نتيجه رسيدم

 داستان قرار گرفته است. 

ين   ميخایيی باوتگفتگومنطق  ةدر شییی ر، بر اسیییا  نظری گفتگوعنصیییر  ةدربار

(Mikhail Bakhtinني  مقالات )وليلي و مرضییيهاكبر باقر ي چند نوشییته شییدم: علي 

از این « نباوتي ةه بر منطق مکالمدر شیی ر فروف فرو اد با تکيّ گفتگو» ةحقيقي، در مقال

ن آها ابتدا به تبيين این نظریه و شیییگردها  انید. آنمنظر شییی ر فروف را بررسیییي كردم

ادم مند  ش ر فروف را نشان دگفتگوپرداوته، سیپس با استفادم از آن، مي ان و چگونگي 

 ةب قات فرد  فاصله گرفته و صاند كه شی ر او هر چه جلوتر رفته، از ت لّو نتيجه گرفته

 تواند از این منظر موردباوتين تنها رمان مي ةاجتماعي پذیرفته اسیییت. بر اسیییا  نظری

  بررسي قرار گيرد.

توان اشی ار  را كه بار داسیتاني دارند ني  بر این اسا  مورد تحليی قرار اگرچه مي

و  كه در پژوهش پيش رو، اشی ار غيرروایي ني  مورد بررسي قرار گرفتهآنجا، ولي از داد

اند، ما این شدم در این مقاله، در دیدگام باوتين تبيين نشدم  مطرمگفتگوانواع  همچنين

ي  در شیی ر نسیی گفتگوعنصییر  ةحال دربار، تابهكار نبردی . با این اوصییافبه ه را نظریّ

 گونه پژوهشي انجام نشدم است.شمال، هيچ
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 ضرورت و هدف -9-1

حال تحقيقي تابه ها  نسي  شمال،از ویژگي ، در این مورد واصاشارم شدهمانطور كه 

ست نخ ةا  در وهلپرداوتن به چنين موضوع تازم ،به همين دليی .صیورت نگرفته است

سازد. ت بالایي برووردار اسیت و ما را از منظر  نو با شیی ر این شییاعر آشنا مييّاز اهمّ

ها  اصلي طرم موضوع است؛ بنابراین در شی ر او، یکي از مللفه گفتگو، عنصیر ب لاوم

 كند.اش یار  ميبررسي آن، ما را در درک مضامين ش ر 

 

 سؤالات -9-2

 ها  زیر است:این پژوهش در پي یافتن پرسش

در شیی ر نسییي  شییمال چه انواعي دارد و بسییامد هر كدام چگونه  گفتگوعنصییر  -

 است؟

 بهرم بردم است؟ هایيعنصر در راستا  بيان چه موضوع شاعر از این -

 

 روش و محدوده -9-5

ي  نسیی ةات جاودانكليّ»كتاب این پژوهش با روش تحليلي و آمار ، و با نظر بر اشیی ار 

انجام پذیرفته است. « 0210تهران: اساطير،  ،دوّم اپچ ،كوشیش حسين نمينيشیمال، به

ظ  كه شامی قسمت اع« باف بهشت»و « نسي  شمال»ها  بر اش ار بخش ة ما بيشیتر،تکي

كه شییامی حکایات « گل ار ادبي» از بخشصییفحه(.  620شیی ر در  290اشیی ار اوسییت )

 ةكه دربرگيرند« ع ی  و غ ال»صییفحه( و بخش  02حکایت در  22) شییدمترجمهاغلب 

ه ها صییرف نظر گردیدم، چرا كه بررسییي آنصییفحه( اسییت  22ا  منظوم و منثور )قصییّ

 طلبد.پژوهشي مستقی از منظر  دیگر را مي
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 و انواع آن گفتگو -4

ت ریفي (. »گفتگو ةوشنود، مباحثه و مجادله است )دهخدا، ذیی واژبه م نا  گفت گفتگو

ا  مکالمه به م ن گفتگوها  ادبي شیدم تقریباً با ه  مشابه است: در فرهنگ گفتگوكه از 

افکار و عقاید اسیت و در شی ر، داسیتان، نمایشنامه و...  ةكردن با ه  و مبادلو صیحبت

کار تر، در افطور گسییتردمها یا بهتصییحبتي كه در ميان شییخصییيّشییود. ...كار بردم ميبه

: 0215)ميرصادقي، « نام دارد گفتگوگيرد ت واحد  در هر كار ادبي صورت ميشیخصيّ

611  .) 

در »شود. عنوان یکي از عناصیر اصلي نثر داستاني محسوب مياین عنصیر امروزم به

برد؛ با ان را در جهت م يّني پيش ميفرعي ندارد، بلکه عمی داسیییت ةجنب گفتگواین آثار 

بودن را به وواني دارد و احسییا  طبي ي و واق يها هماهنگي و ه تت شییخصییيّذهنيّ

شدم ميان ها  ردوبدلكه در واقع طبي ي و واق ي باشید. صیحبتآندهد، بيووانندم مي

« دهديها  دروني و ولقي افراد را نشییان مها ف ی و انف ال افکار و ویژگيتشییخصییيّ

 (.  016-011: 0215)داد، 

  گفتگوه شیییاعران بسیییيار  بودم و هسیییت. از در شییی ر ني  مورد توجّ گفتگو

ها  پروین اعتصییامي در ادب ها  شییاهنامه در ادب كهن گرفته تا مناکرمتشییخصییيّ

هموارم محملي برا  بيان مضامين و محتواها  مورد نظر شاعران  گفتگوم اصیر، عنصر 

 ، رساترین و بهترین اب ار انتقال مفاهي  به مخاطب است.گفتگون بودم؛ چرا كه زبا

 دو حضییور با ن،آ دقيق و اصییلي مفهوم در گفتگو»همچنين گفته شییدم اسییت كه: 

 مفهوم در اامّ ،گيردمي صییورت زبان شیینيدار  و آوایي ها نشییانه با و گفتگو طرف

 ها نشییانه طریق از گفتگو طرف دو از یکي غياب در را كلامي ارتباط نوع هر تر،وسیيع

 شییودمي شییامی ني  اندآوایي و شیینيدار  ها نشییانه ةنمایند كه نوشییتار  و دیدار 

ور طو همين گفتگوها  توان بر حسییب ت داد طرفرا مي گفتگو(. 0211)پورنامداریان، 

 ها  درگير در آن، به سه نوع زیر تقسي  نمود:شخصيّت
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ا گيرد یهایي كه بين چند نفر صیییورت ميگفتگوهیا  چنیدسیییوییه: گفتگوالف( 

با  تگوگف. در این نوع تن هسییتندتر از دو ها  درگير در آن بيشییتر طرفدقيقعبارتي به

 مواجهي . شخصيّتد ت دّ

گيرد ، م مولًا ميان دو نفر انجام ميگفتگوترین نوع ها  دوسویه: متداولگفتگوب( 

 باشد. م مولي ةتواند از نوع مناکرم و مکالمكه مي

سییویه: گام شییاعر و نویسییندم با جملاتي وطابي نظير جملات ها  یکگفتگوع( 

رچه پردازد. اگمي گفتگوندایي، امر ، پرسیشیي و گام تلفيق هر سه، با مخاطب وود به 

كني ، اما در واقع او را وارد ما در متن، کاهراً واكنش فرد مورد وطاب را مشیییاهدم نمي

طلبیید. طرف مورد وطییاب گییام م يّن و نیاگ یر واكنش ميبییهبيني  كییه یي ميگفتگودر 

دار اسیت؛ اع  از انسان و هر چي  دیگر، و گام به فرد یا چي  واص و م ّيني شیناسینامه

تي وق»ووانند شییامی شییود. تواند تمامي مخاطبيني كه آن اثر را مياشییارم ندارد؛ بلکه مي

كند، یا در نظر كند و متن را توليد ميمي گفتگوپيام با و   ةپيام در غياب گيرند ةنویسند

كند دارد كه متن را در حضور مخاطبان فرضي، وود یا راو  بخواند، یا متن را توليد مي

 )همان(.« كه مخاطبان فرضي یا غير فرضي او در غياب و  بخوانند

 

 در شعر نسيم شمال گفتگو -1

 های چند سویهگفتگو -1-9

ها  وود و به سیه شکی مختلف شی ر از سیرودم سیهدر  گفتگوشیاعر از این نوع 

 شوند.بررسي مي بردم است. در ادامه، این اشکال مختلف با ذكر نمونهبهرم

 

 ی رواییگفتگو -1-9-9

ر با تها  منظوم ني  بيشییكه در داسییتان گفتگوترین شییکی این نوع ترین و ملمو سییادم

 سير داستاني و با بروورد یي اسیت كه در یک ونّگفتگورو هسیتي  همين شیکی روبه
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به نام   در شیی ر گفتگوپيوندد. این نوع وقوع ميها با یکدیگر بهشییخصییيّتمسییتقي  

 استفادم شدم است. توسن شاعر  «جاتوميجنگ م»

 ست بين چند ميومطور كه از نام ش ر پيداست موضوع آن، درگير  و اوتلافيهمان

ست كه هایي دروتيميوم ةداستان درباریي چندسویه بيان شدم است. گفتگوشیکی كه به

 :كنندبودنش تحقير ميواطر زميني و واكيشوند و او را بهور ميبر ويار  حمله

 آن شنيدست  كه در عهد نجات

 هییا صیییفي آراسیییتنییدسیییردروییتي

 سیییيییب و آلییبییالییو مثییال شیییير نر

 توتییک طرف توت سیییفيد و شیییام

 نییار و گیردو و گییلییابي یییک طرف

 بر ويییارور گشیییتینیید اّول حیمیلییه

 كییا  ويییار سیییب  وییاكسیییترنشیییين

 مییا بییه رو  شیییال در بییالییا  تخییت

 جییاتویوییش را داوییی ميییان ميوم

 كَني این زمیانت پوسیییت از سیییر مي

 

 جییاتجنیگ سیییختي شییید ميییان ميوم 

 از پي جنییگ و جییدل بروییاسیییتنیید

 بسیییتییه بییا گيلییا  و شیییفتییالو كمر

 «واحیید یموت»ور گشیییتنیید بییا حملییه

 قییيسییییي و بییادام آبییي یییک طییرف

 آرنیید از جییانییش دمییار كییه بییرون

 مییا بییه رو  شییییال، تیو رو  زمين

 تییو بییه رو  وییاک در زیییر دروییت

 ثییبییاتدوام و بییيا  تییو بییيكییردم

 افییکیینییيیی ات مییيدر مییيییان كییوچییه

 (290: 0210)گيلاني،                       

ها  طرف اول گفتگو، یک بيت در توصيف حال ويار شیاعر پس از اتمام صیحبت

 پردازد:ها  طرف دوم ميصحبتآورد و سپس به مي

 با صد سوز و ساز د،ید نیا اريچون و

 امیروز نَبَود ج  تو كس ازيییپی  كییا

 آور شییییدنییدهجوم هییايسیییردروت

 بییا صییید كبر و نییاز نییدیگويم جملییه

 كننییديدعیوا میخییارع میی نییا بیهیر

 بییه ب م صیییلر مییا را رم دهنیید نییه

ازيییپیی شيیرفییت تییا پیی  انییاشیییکیر   

بییر  ادمیییعییاجیی  بییه فییر اممییانییدم  

بر چییاكر مضیییطر شییییدنیید ورحملییه  

ازيییو نییه پ اريیینییه و وميم سییییتين  

كییننییديمییا را هیر دو وییارع میی نییام  

نهنییديمیی يبییه فییرق مییا كییلییاهیی نییه  
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  ؟یاجییا محرم نییه چيچیرا در ه مییا

 سیییت ؟ياكنون كهیی  دانیی ينییمیی میین

 

  یییاكییه داوییی آدم نییه ایییيییگییو

                                      سیییت ؟يبیگو پس چ وميیمی  يَینی گیر

(اج)همان  

 آورد و ب د به بسن گفتگو ت موجود مياین بار شیاعر دو بيت در توصيف وض يّ

 پردازد:طرف دوم مي

 ديییاز دل بركشییی يآه ازکيییپییس پ

 و ترب بییا سیییوز و ال  ازيییپی پیس

 كل  شییید كییار و بییار میا وراب  كیا

 سیییلییطنییت  بییرا هییايسیییردروییتیی

 مییا را بییا دو صییید دوز و كلییک نییام

 

 ديرا شییین تیچون حکا رانيح گشیییت 

 كییل  شيییدو تین رفیتینیید تییا پیی هیر

 افییتییادم انییدر اضیییطییرب بییوسیییتییان

 سییییلییطیینییت  كییردم لییوا مییرتییفییع

 حییک ومياز دفییتییر هییر م كیینیینییديمیی

 (290-292)همان:                          

گر، در بيتي دیآورد و دوبارم شیاعر بيتي وارع از گفتگو و در توصییيف شییراین مي

 برد:م را به پایان ميها  طرف دوّصحبت

 فکر كرد  چنیید ديییچون كل  بشییین

 بیگیفییت امیروز از بهر محییک پیس

 

 بکر كرد  بنشیییسییییت فکر يسییییاعت 

 مییا هسییییت زردآلو عنییک يقییاضییی

 (92: )همان                                  

 زند و داستانميم گفتگو پی ها  طرف سوّبا دو بيت به سیمت حرف ،و در نهایت

 دهد:را پایان مي

 پس روان گشیییتنیید بییا سیییوز و ال 

 ل و آوییر تییمییاماوّ را مییاجییرا

 اموميگیفییت زردآلیو كییه مین هیی  م

  یحضیییور شییییام چون بودم نیید در

 وییوشیییمیی م جییاتوميییمیی انيییمیی در

 از وداد کیییکییایییدروییتییان را  پییس

 و هیی  كل  ازيییو هیی  پیی اريییوی هی  

لییام شيییپیی  زردآلییو بییگییفییتنیید والسیییّ

 اموميییافییطییار زنییان بیی گییرچییه

  یییدارم از قیید ادیییسیییخیین را  نیییا

 انگور اسیییت و سیییلطان، ورب م شیییام،

 حضیییور وود بخواند و صیییلر داد در
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 را بوسییییه دادنیید از وفییاه    رو

 

 صیییلر و صیییفا ة يكیاهو صییی ووانید

 (جا)همان                                     

 در بطن آن حیا  است كه ه این شی ر، وجود گفتگوها  دوسویهویژگي قابی توجّ

گو  ويار و پياز، م، گفتل بیا ويار یکي از اعضیییا  طرف دوّگو  طرف اوّشیییدم: گفت

گو  گفت و در نهایت گو  ويار و پياز و كل  با زردآلو،گو  پياز و ويار با كل ، گفتگفت

آور دیدی . بهماندمرا در بيت یکيهیا كه ما تنها گ ارشیییي از آن زردآلو بیا تمیامي ميوم

ه آن وجود آوردم كتركيب این گفتگوها  دوسویه در مجموع، گفتگویي چندسویه را به

 را بررسي كردی .

 

 ی تریبونیگفتگو -1-9-4

  اواژم« تریبون»اسیییت.    تریبونيگفتگوهییا  چنییدسیییویییه، گفتگونوع دیگر  از 

گرفتیه شیییدم و در روم قیدی  به « تریبونو »لیاتيني  ةسیییت كیه از كلمیفرانسیییو 

آنان دفاع از  ةشییدم كه وکيفي اطلاق ميقضییایيطور منصییبان لشییکر  و همينصییاحب

گویند به آن، مي  سیییخنراني و منبر ني  مي ت بودم اسیییت. در ایرانحقوق و منیافع ملّی

 تریبون و تریبونو (.  ة)دهخدا، ذیی واژ

ت را دارد، وواهي و دفاع از حقوق ملّ ار مشروطيتنسي  شمال كه اغلب اش ارش ب

هرم بردم ب گفتگواز این نوع « الملليیک مکاشفه راجع به جنگ بين»در شی ر  با عنوان 

ر  سییلاطين اروپایي و دعوت ي راجع به جنگ و درگيت. موضییوع شیی ر، سییخنرانياسیی

، فتگوگاین نوع ت ه به ماهيّاست. با توجّ« بهشت» گفتگو. محی استها به صلر كردن آن

 حاضریني ني  دارد. بالطبع این سخنراني 

حاضیییرین »ها را تحت عنوان بتدا و وارع از شییی ر ت داد  از آنشیییاعر وود در ا

مسیيو پوانکارم رئيس جمهور فرانسیه، مسيو ژرژ پادشام »م رفي كردم اسیت: « مکاشیفه

طریش، پادشام اانگلسیتان، مسيو نيکلا امپراطور كی ممالک روسيه، مسيو فرانسوا ژوزف 
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ني، )گيلا« محمدوامس سلطان عثماني، مسيو ویهل  امپراطور مملکت آلمانمسيو سلطان

0210 :029  .) 

اشارم وواهد شد.  آنهااسامي حاضرین دیگر در وود ش ر آمدم كه ضمن بررسي به 

ها )به ج  گذار  هر یک از بخشاین شیی ر از پنب بخش تشییکيی شییدم كه شییاعر با نام

يدم استقلال بخش آنهاها ایجاد نمودم و به هر كدام از گفتگوهایي بين بخش اول(، فاصیله

ه كردم اسییت. بخش نخسییت، عنواني ندارد. شییاعر ابی توجّكه این ویژگي، شیی ر را ق

ها  یکي از ووانندگان ش ر وود را نقی كردم كه آن ووانندم ضمن ت ریف از ش ر گفته

 كند:نسي  شمال، ووابي را كه دیدم برا  او ت ریف مي

 الدین السیییلامالسیییلیام ا  اشیییرف

 شیی رهایت راحت روم اسییت و بس

 تویيي در این تهران شییییاعیر میلّ

 وواب دیییدم هسیییت  انییدر كربلییا

 شیییید م طر م  م از بو  بهشییییت

 دیییدم آنییجییا میینبر  از قرص نور

 

 افتخییار رشییییت و ق وین السیییلییام 

 ها  مجروم اسیییت و بسمره  دل

 ت ایییران تییویي...بییخییش مییلّییروم

 در ميان روضیییه و صیییحن و سیییرا

 رفت  از وجد و فرم سیییو  بهشیییت

 نیور حیق كییردم از آن میینبر کهور

 (029-021)همان:                       

 ر ش ة  اصیلي ش ر است. ووانندگفتگوا  برا  ورود به این بخش در واقع مقدمه

اند. این یا همان راو  وواب، در رؤیا جم ي را دیدم كه در پا  منبر  صیییف كشیییيدم

تن از یارانش، شیییاهان یونان، شیییاهان عج   12جمع عبارتند از: امام حسیییين )ع( و 

)داریوش، بهمن و جمشیییيید(، پیادشیییاهان اروپا )پطر و ناپلئون(، اولياءالله، انبيا )آدم، 

، شیی يب، ارميا، یوشییع، ذوالکفی، نوم و اشیی يا( و دوداوادریس، ی قوب، یونس، هود، 

 (.021-025جبرئيی )همان: 

 مییحضیییر  از اولییيییاءالییلییه بییود

 

 اللییه بود صییییاحییب میینبر رسیییول 

 (021)همان:                                
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 شود كه در آنشروع مي« منبر و دفتر»م ش ر با عنوان ب د از این بخش، قسیمت دوّ

 كند:رود و شروع به صحبت مينوجواني با دفتر  در دست بر منبر مي
 گفت: این دفتر كه در این محضر است

 آییید برا  جمع و ورعهر كییه مي

 ميرد بییه عنوان محییکمي هییر كییه

 

 هییا  ویلیق در این دفتر اسییییتنییام 

 شیییود نییامییش در این اوراق درعمیي

 شیییود نییامش از این اوراق حییکمیي

 (020)همان:                                  

ي كه ا از وقتدهد كه سال گذشته این دفتر از اسامي افراد سيام بودم امّ سپس ادامه مي

ویا الکاتبين جت را از كرامنصف این دفتر سفيد شدم است. علّجنگ اروپا شیروع شیدم 

 شدم:

 الکییاتبينچیون چینين گفت ، كرام

 داني چه شد؟گفت هيچ امسال مي

 پدرصیییده اران طفیی گشیییته بي

 شییوهر شییدمصییده اران زن كه بي

 صییده اران نوجوان گشییته هلاک

 هییازد شیییرر بییر ورمن بيچییارم

 

 رییی ان زد قییل  را بر زميناشییییک 

 وواني چییه شییید؟اروپییا هيچ ميدر 

 پسیییرصیییده اران مییام گشیییتییه بي

 صیییده اران دییدم از وون تر شیییدم

 صیییده اران ن ش از افتادم به واک...

 هییاهییا، وییمییپییارمهییا، طییيّییارمتییوپ

 (020-022)همان:                        

شود افتند. ب د تاجي از طلا آوردم ميها به گریه ميت داد  از حاضرین از این گفته

كند. سییپس حضییرت عيسییي )ع( تاع را كه  نظر سییلاطين اروپا را به وود جلب مي

ها  بتبا صح«   انبيا )ع( راجع به صلرگفتگو»م ش ر تحت عنوان دارد. بخش سوّبرمي

 شود:حضرت عيسي )ع( شروع مي

 گفت: این تاع از شییهي باشیید كه او

 هسیت این تاع مشی شیع تاع صلر

 طلییاهر كییه شییید دارا  این تییاع 

 جوزودتیر در جینییگ گییردد صیییلر 

 آمییدم بییا رَفیرَف از می ییراع صیییلر

 گییيییر گییردد بییر مییلییا...زود عییالیی 
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 ا  سیییلاطين جهان همدل شیییوید

 

 حییامییي حق، رافع بییاطییی شیییوییید

 (022)همان:                                

د ت داد  دیگر از پيامبران از جمله حضییرت ابراهي  )ع(، حضیییرت محمّ ،سییپس

ها  حضیرت عيسي )ع( راجع به صلر و )ص( و حضیرت وضیر )ع( در تکميی گفته

 كنند.مي گفتگوها  آن ووبي

دعایي اسیت كه حضرت ابراهي  « اوليا و انبيا ةاسیت اث»بخش چهارم شی ر با عنوان 

 گویند:وواند و جمع آمين مي)ع( بر منبر مي

 گیفییت: ا  دانییا  اسیییرار نهییان

 بگسیییيختندنسیییی آدم رشیییته را 

 ا  وییداونیید كییرییی  كییارسییییاز

 رح  و الفیت در دل شیییاهان فکن

 زودتر اصیییلییام كن این كییار را

 

 واقفي از شیییکییی اوضییییاع جهییان 

 بیهیر ویونیری   بییه ه  آویختنیید...

 از كییرم كییار اروپییا را بسیییییاز

 عییداوت را بییکنو جینییگ  ةریشییی

 مییتّییحیید كیین از كییرم افییکییار را

 (020)همان:                                

ا دوبارم از زبان این پيامبر، سلاطين اروپ« نطق عيسي )ع(»بخش پایاني ش ر با عنوان 

 برد:كند و با ستایشي دوبارم از صلر و دوستي، ش ر را به پایان ميرا به صلر دعوت مي

 ا  سیلاطين چارم در صلر است صلر

 هر كییه در اصیییلییام كوشییید زودتر

 هر كه زود اصییلام جوید جان ماسییت

 دعوت بییه اصیییلییام اموركنیید میي

 این كتیاب و این عقیاب و این وطاب

 

 مصییلحت یکبارم در صییلر اسییت صییلر 

 گییذاریمش بییه سیییر این تییاع زر...مي

 نییاصیییر دین، تییابع فرمییان مییاسییییت

 مصیییحیف و تورات و انجيییی و زبور

 ویتی  شیییید واللییه اعل  بییالصیییواب

 (020-025)همان:                            

ات رستي   موجود در آن، ریشه در تفکّ طلبي و جنگاز صلر ت این شی ر جداماهيّ

المللي و با حضور افراد مختلف در سیطحي بين گفتگووطني اسیلامي شیاعر دارد. جهان
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ي يتفراملّایراد شیییدم و در آن، چندین نفر از طریق تریبوني جهاني راجع به موضیییوعي 

ترین ا  كه بررسي شد، مناسب  چندسویهگفتگواند؛ به همين دليی، نوع سخنراني كردم

 ت.ووبي بهرم بردم اسست كه شاعر در راستا  بيان این موضوع از آن بهیيگفتگونوع 

 

 ی نمایشیگفتگو -1-9-1

در  گفتگو»داسییتان در نمایشیینامه اسییت.  ةبرندیکي از عناصییر اصییلي و پيش گفتگو

 پيرنگ است؛ زیرا در نمایشنامهگير  پرداز  و شکیشخصيّتنمایشینامه عنصیر اصلي 

پرداز  به كمک شیییخصیییيّتحوادث نمایشییینامه و  ةم مولاً راو  وجود ندارد و هم

 (.  011: 0215)داد، « شودنشان دادم مي گفتگوپرداز  و صحنه

ا  ومشيبه گفتگو، از این «صحبت چهاردم نفر»نسیي  شیمال در ش ر  تحت عنوان 

دسیییت به  گفتگواز آن جهت كه او در طي این بسیییيار سیییادم اسیییتفادم كردم؛ سیییادم 

دارد كه هر  شخصيّتي ن دم است. ش ر چهاردم پرداز  واصّپرداز  و صحنهشیخصيّت

طور گروهي از مردم هسییتند. شییاعر همانند ا  از مشییاغی و هميندسییته ةكدام نمایند

 سخن را مشخص كردم است:نمایشنامه، صاحب

وكیییيیییی: 

 حییکییيیی :

 تییییاجییییر:

 ووان:شییبيه

 كییار:طییمییع

 عییییالیییی :

 جیییاهیییی:

 پرست:شک 

 نییییقییییال:

 كن مین وكیيیل  از همییه عییال  وكییالییت مي 

 كن مین طیبیيب  انییدرین طهران طبییابییت مي

 كن تییاجییرم بییا جیی ییبییة وییالي تجییارت مي

 كن ت ميولق را از گریییه من داوییی بییه جنّیی

 كن مین وییدا را وییاطیر ویرمییا عبییادت مي

 كن را بییه نور عل  دعوت ميمین ویلییاییق 

 كن جییاهل  من هر چییه فرمییایي اطییاعییت مي

 كن وورم من ميی شییربت ميچون فسیینجان مي

 كن صییبر تا شییب از حسییين كبرد صییحبت مي



 421 شمال ميگو در شعر نستعنصر گف یبررس

 

 

 

 رمیییییییال:

 گییيییر:جیین

 :مقد  شکهو

 گییییییییدا:

 چي:روزنامه

 كن ت ميمین بییه عیلی  رمییی تییوليیید محبّیی

 كن بندم هر شیییب لشیییکر جن را ضیییيافت مي

 كن طلب هر صیییبر ل نت ميمن به مشیییروطه

 كن ؟ي ترک عییادت ميام كمین گییدایي كردم

 كن مین تیلییاش از بیهیر بیيییدار  ملّییت مي

 (529-521: 0210)گيلاني،                         

جام ه،  ها  طن ، ضیمن تمجيد از ب ضي از مشاغی مه ّ گير  از مایهشیاعر با بهرم

اند به باد انتقاد گرفته اسییت. او با ت شیدمافتادگي ملّقشیر  از اجتماع را كه باع  عقب

 خوبيها  وود را بشییخصییيّت  نمایشییي، كنش هر یک از گفتگوا  موج  از اسییتفادم

توان از در نمایش، سخن، وود غالباً همان كنش است. مي»چرا كه  ؛نمایان سیاوته است

« شیییودمي این ني  فراتر رفت و ادعا نمود كه تمام گفتار نمایش ال اماً كنش محسیییوب

ا صییریر اسییت. ها بسییيار كوتام امّگفتگواین  ةارائ(. كلام شییاعر در 00: 0260)اسییلين، 

رد بميها پيشخصيّتها  زیرین كه مخاطب پس از وواندن هر مصیراع، به لایهطور به

 ها را بسن دهد.گفتگوتواند در ذهن وود این و مي

 

 های دوسویهگفتگو -1-4

بردم است كه در ادامه به بررسي اشکال مختلف بهرم گفتگوش ر از این نوع  21شاعر در 

 شود.آن پرداوته مي

 

 مناظره -1-4-9

 تنظركردن، فکركردن، مجادله و ن اع در حقيقت و ماهيّمنیاکرم در ل یت به م نا  باه 

سر برتر  و  در آن، بين دو كس یا دو چي  بر»مناکرم(.  ةچي   اسیت )دهخدا، ذیی واژ

گيرد و هر یک استدلالات وود را بر فضيلت وود بر دیگر  ن اع و اوتلاف لفظي در مي
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، 0211)شییميسییا، « شییودنهد و سییرانجام یکي م لوب یا مجاب ميدیگر  ترجير مي

 ، در ش رگفتگو(. مبنا  مناکرم گاهي بر سیلال و جواب است و گاهي نه. این نوع 221

به دو صورت  _و  مورد اسییتفادم قرار گرفته ةسیرود 22در كه مجموعاً _نسیي  شیمال 

 نمود یافته است:

 مناظره بر مبنای سؤال و جواب -1-4-9-9

آن است كه قصيدم یا غ لي را به »باشید و سیلال و جواب یکي از صینایع عل  بدیع مي

(. ولي در این 096: 0219)همایي، « صییورت پرسییش و پاسییخ یا پي ام و جواب بگویند

 گستردم و ةي مدنظر نيست. این صن ت در عل  بدیع حوزبررسیي، قالب شی ر  واصیّ 

عنوان سلال و جواب كه در كتب بدی ي آمدم است دقيق نيست؛ »ني دارد؛ چرا كه نامت يّ

زیرا در بسییيار  از موارد، اصییلاً سییلال و جوابي در كار نيسییت بلکه فقن بين دو تن 

   .پاورقي( 012: 0216 )شميسا،« ا  صورت گرفته استمکالمه

هایي تگوگف؛ ی ني بررسي آن دسته از استفقن بر پرسیش و پاسیخ  در اینجا، تکيه

شیی ر،  22شیی ر از  06كه در آن به م نا  واق ي كلمه، سییلال و جواب وجود دارد. در 

 شاعر از سلال و جواب به دو صورت زیر استفادم است:

 سؤال و جواب متصل 1-4-9-9-9

ه و صورت پيوستشدم بين دو طرف بهها  ردوبدل، پرسیش و پاسیخگفتگودر این نوع 

ترین نوع پرسش و پاسخ در ش ر فارسي است. پشیت سر ه  آمدم كه این مورد، متداول

 ش ر مورد نظر، این ویژگي را دارند. 06تا از  01

 :«جواب پدر وقتي كه اصفهان را دیدسلال پسر و »نمونه؛ ش ر  با عنوان 
 ه سیییفرة ما قيمه و فسییینجان كو؟پدر ب : 

 رواع گشییت به بازار، اسییکنا  آور؟ : 

 مگر حميییت اسیییلییام از ميییان رفتییه؟ : 

 بیاشیییند؟پیدر مگر وكلیا فکر میا نمي : 

 

 تو را چیه كیار بیه قيمه، پنير یا نان كو؟ :ع 

 بلي ولي به دو صد عج  و التما  آور... :ع

 بلي دییانیت و انصیییاف از جهیان رفتیه :ع

 پاشیییندچرا وليیک بیه ما واک مردم مي :ع

 (201-201: 0210)گيلاني،                    
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كند. این را شییاعر در دو سییطر به ها غش ميگویا پسییر پس از شیینيدن این جواب

دهد كه از نکات قابی توجه این ش ر است. ب د از این صیورت نثر به مخاطب اطلاع مي

 یابد:ادامه مي گفتگوآید، كه پسر به هوش مي
 پدر برا  چه ما این قدر ذليی شیییدی ؟ : 

 ت؟چرا شیییدی  گرفتییار محنییت و ذلّیی : 

 ای ؟چرا ز زور و فشار دو وص  چنبرم : 
 نهاد؟اسا  شرع چه بودم است این وجسته : 

 برا  آن كه ز مسییتي سییوار فيی شییدی  :ع 

 برا  این كییه نییداری  مییذهییب و ملّییت :ع

 ای شیی ور و مسخرمبرا  این كه همه بي :ع

 تمییام امر بییه م روف بود و حب نهییاد :ع

 (201)همان:                                      

 )حرف« ع»و «  »شاعر از حروف  ة، اسیتفادگفتگواز دیگر نکات قابی توجه این 

در مقام ها را شییخصییيّتاسییت كه موضییع هر یک از «( جواب»و « سییلال» ةاول دو واژ

دهد؛ استفادم از این علائ  در ش ر كلاسيک مرسوم دهندم نشیان ميكنندم و جوابسیلال

 نبودم است.

 سؤال و جواب منفصل -1-4-9-9-4

، سپس شودر مطرم ميطور كامی و ب ضاً مکرّابتدا سلال )سلالات( به گفتگودر این نوع 

ها م مولاً با شییرم و تفصییيی پاسییخآید. این پرسییش و ها( ميدر پي آن، جواب )جواب

 همرام است.

 :«مصلحت»نمونه؛ ش ر  تحت عنوان 

 شییییب عيیید اسییییت مبلییا من نییدان 

 بییود عییمییر میین از هییفییتییاد افیی ون

 میرا بییاشیییید زن پییير  بییه وییانییه

 گییيییرد از بییهییرم بییهییانییهولییي مییي

 بییدیییدم دوتر  چون دسیییتییة گییی

 زنیید مییانیینیید بییلییبیییر مییيدلیی  پَیی
 

 زر از مییخیی ن بییگییيییرم یییا نییگییيییرم؟ 

 بییفییرمییا زن بییگییيییرم یییا نییگییيییرم؟

 زنیید هر صیییبر شیییانییهبییه ریشییی  مي

 نییخ و سیییوزن بییگییيییرم یییا نییگییيییرم؟

 یربیود از قیلییب مین صیییبییر و تحمّیی

 بییگییو كییه زن بییگییيییرم یییا نییگییيییرم؟
 

 جواب:
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 ووب ويالي به سرت اوفتاد نيت نيکونهادملمن ووش آ  بارک الله به تو پاک اعتقاد

 برو زن بگير...مشد  حسن زود  دوتر پاكي م به صد فن بگير

 پيش حریفان بنما امتحان اروام بابات تو جواني جوان عمر تو هفتاد بود در جهان

 مشد  حسن زود برو زن بگير... دوتركي چون گی سوسن بگير

 فکر سه زن كن ز رم اشتياق زود بدم مادرشان را طلاق چار پسر دار  همه قلچماق

 برو زن بگير...مشد  حسن زود  شب به كف مش ی روشن بگير
 صحبت اسلام و دیانت مگو یا شدم بر شرع اهانت مگو كردم فلان شخص ويانت مگو

 مشد  حسن زود برو زن بگير آفت چين، ل بت ارمن بگير

 (091-210)همان:                                

 وگفتگ  این شییی ر بر ت ری  و كنایه اسیییت. شیییاعر با طرم این گفتگواسیییا  

ت بير  فقن به فکر عيش و نوش هستند و درد دین صورت طن   تلخ از كساني كه بهبه

 و وطن ندارند انتقاد كردم است. 

مفاعلين مفاعيلن )»اسیییتفادم از دو وزن عروضیییي  گفتگوهیا  بارز این از ویژگي

برا  قسییمت جواب( اسییت كه « مفت لن مفت لن فاعلن»برا  بخش سییلال، و « ف ولن

تنوعي كه به موسیيقي ش ر بخشيدم، انفصالي را كه سلال و جواب از ه  دارند علاوم بر 

 برجسته كردم است.

 ظره بر مبنای مفاخرهامن -1-4-9-4

مفاورم در ل ت به م نا  نازش و بر یکدیگر باليدن و اکهار ب رگي و مناقبت در حسب 

حماسیه اسییت؛ مفاورم از فروع »مفاورم(.  ةو نسیب و ج ء آن اسییت )دهخدا، ذیی واژ

صییورت زیرا بنا  آن بر اغراق در باب صییفات نيکو و ذكر اعمال پهلواني اسییت... به

مستقی ه  وجود دارد؛ ی ني ش ر  كه شاعر در آن از آغاز تا پایان به وصف كمالات و 

 (.  221: 0211فضایی وود بپردازد )شميسا، 

هاسییت؛ گفتگوت اشیی ار كار  نداری  و موضییوع محی بحثمان در اینجا ما به كليّ

با اسیییتفادم از مفاورم سییی ي در اثبات  _هر دو یا یکي_هیایي كه در آن، طرفين گفتگو
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شود، ش ر را شامی مي ششدر ش ر نسي  شمال كه  گفتگوها  وود دارد. این نوع گفته

گرفته شدم است كه در كار صی و منفصی بههمانند نوع سلال و جواب به دو صورت متّ

 پردازی .ادامه به بررسي آن مي

 صلمتّ ةمفاخر -1-4-9-4-9

پا  شییکلي پيوسییته و پابهترین آن ه  اسییت، دو طرف مناکرم بهدر این نوع كه متداول

ش ر مورد  شییشتا از  سییهپردازند تا بالاورم یکي پيروز شییود. ه ، به بح  و جدل مي

 نظر، این ویژگي را دارند.

 :«گفتگو»نمونه؛ ش ر  با نام 

 زادم:وزیرزادم با بقال

 امروز در این مدرسیییه فرزند وزیرم

 افتیادم همیه مملکت امروز به زیرم
 

 در شیی ن و نجابت احد  نيسییت نظيرم 

 ها نيست گ یرمگییییییر فخر كن  بر بچه
 

  ووب است مقام ورزا را بشناسي 

 زادم گفت:بقال

 جدایي هر چند كه ما از حش  و ملک 

 گر مختلف امییروز ز ملبو  و ردایي 
 

 لیيیکن همگي بنییدة مملوک وییدایي  

 فردا  قيیامت همه عریان به صیییدایي 
 

  ي...بشناس را صدا امروز از تو باید 

 وزیرزادم گوید:

 شیییید واطر من جمع ز مال پدر من

 ورمن شدم در من ل من سي  و زر من
 

 مردم همییه هسیییتنیید غلییامییان در  من 

 چییییییییییییو غلام به پيش نظر من عال 
 

  نما را بشناسيووب است تو این قبله 

 زادم گوید:بقال

 در فقر همان  طوطي شیيرین سخن  من

 بي ویرقه و اروالق و بي پيیرهن  میین
 

 عرییان و پریشیییان بییه ميییان وطن  من 

 از فقییییییر و فلاكت به ويال كفن  من
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  در موقع مردن ض فا را بشناسي 

 كن  فخر در این دورم به هر حالاز فقر 

 در شهر شدم وادم و زحمتکش و حمال
 

 زیرا نرسيدم است مرا هيیییچ زر و مال 

 ده  از كار به اطفالییک لقمیة نیان مي
 

  با این فقرا لطف ودا را بشناسي 

      (122-125: 0210)گيلاني،                                                                

نوبت پيوسییته و به گفتگوبند تشیکيی شیدم كه در آن، هر یک از طرفين  نبهاز  شی ر

شاهد  تگوگفری   شییدم اسییت. در این تضیاد پي ةبر پای گفتگوكنند. بنيان صیحبت مي

آید كه ميطور بربند  شیی ر اینتقابی فقير و غني هسییتي  كه در نهایت با توجه به پایان

رسيدم و  اتمامها  او بهشیدم اسیت؛ چرا كه مناکرم با گفته گفتگوفرد فقير پيروز ميدان 

ها  او اوتصییاص یافته اسییت. از كه دو بند پایاني شیی ر به صییحبتتر، ایناز همه مه 

ي است كه شاعر در بين هر یک از گذاریدیگر شی ر، باز ه  فاصله ةها  برجسیتویژگي

دم به بندها  شیی ر استقلال بخشي فتگوگبندها اعمال كردم و با م رفي هر یک از طرفين 

 است.

 منفصل ةمفاخر -1-4-4-4

ني  همانند سیییلال و جواب منفصیییی، ابتدا یکي از طرفين، بح  وود را  گفتگودر این 

ا از ت سهپردازد. جدل ميدهد، سیپس طرف مقابی در پاسخ به او بهطور كامی ارائه ميبه

 دواند كه در اصییی سییرودم شییدم گفتگوا  موجود بر مبنا  این نوع شیی ر مناکرم شییش

؛ است ش ر مج ا حی شدم دوها در گفتگوشیوند؛ چون یکي از این را شیامی مي گفتگو

ها  وود را در شیی ر نخست بيان كردم و حرف گفتگوبه این ترتيب كه یکي از طرفين 

 طرف دیگر در ش ر ب د :

چند شب قبی برا  جناب سركار  كاغذ  كه»بخشیي از شی ر نخست تحت عنوان 

 «:وله نوشته بودی  صورتش این استخورالدّمفت
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 وییان والییا ز شیییوق هییلییهلییه كن

 آییییداز قییفییا  تییو دزد مییي

 كییاروان رفییت و در عقییب مییانیید 

 سییییاعتي از قمییار دسییییت بکش

 

 رام دور اسییییت فییکر راحلییه كن 

 تو قطع این مرحلییه كن ،بییا رفيقییان

 صییییی بییه قییافلییه كنوویش را متّ

 بییا وییدا میی ییاملییه كنا  لیحیظییه

 (259)همان:                              

این اشیی ار را در جواب ما مت يرانه وله خورالدّمفت»بخشییي از شیی ر ب د  تحت عنوان 

 «:اند صورتش این استنوشته

 اشیییرف از این بيش جسیییارت مکن
 

 در سیییر مشیییروطییه لییجییاجییت مکن 
 

 مستبدم مستبدم مستبد حدنشوم با احد  متّمي ولق من  وص  و ضد ةبا هم

 هيچ بییه مشیییروطییه تو دعوت مکن
 

 

 اشیییرف از این بيش جسییییارت مکن...
 

 اموافور و مي و بادم ةبند امباف و دكان را به گرو دادم امزادماصی و نسب دارم و وان

 میینییع ز وافییور و ز عییادت مییکیین
 

 اشیییرف از این بيش جسییییارت مکن... 
 

 هيچ نترس  ز عذاب و عقاب ت كبابكن  از گوشت رعيّمي ت شرابوورم از وون رعيّمي

 وعییدة بییه فییردا  قییيییامییت مییکیین

 

 ذوق ز بییيییدار  مییلییت مییکیین 

 )همان(                                         

آمي ، از كساني كه از درد مردم غافلند و ا  كنایهبا طرم مناکرم ،شیاعر در این شی ر

، فتگوگه این ها  قابی توجّتنها به فکر ووشیگذراني هستند انتقاد كردم است. از ویژگي

 خوبيي، انفصال موجود در مناکرم را بكردن آن در دو ش ر مج است كه این ویژگمطرم

 نمایان كردم است.

 )مکالمه( ی معمولیگفتگو -1-4-1

  دوسیییویه اسیییت، دو طرف نه بنا  گفتگوترین شیییکی كه سیییادم گفتگودر این نوع 

ها به گفتگوصیحبتشیان بر پرسش و پاسخ است و نه بح  و جدلي با ه  دارند. اغلب 

كنند و اند ی ني طرفين عقاید وود را به سییمت یکدیگر پرتاب ميپنگ شییبيهباز  پينگ
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 وگفتگا در این كه طرف مقابی را م لوب كنند، امّ نوعي درصییدد این هسییتندهر یک به

 (. 22: 0210شدن و تحميی عقاید وود بر دیگر  نيست )بوه ، دنبال برندمكسي به

این است كه دو طرف م مولًا با جملات وبر   گفتگوها  این نوع از دیگر ویژگي

وت اسییت. در   نمایشییي متفاگفتگوبا  گفتگوكنند. این نوع دیگر ارتباط برقرار ميیکبا 

نام  دارد؛ به این ترتيب كه گفتگوترین دوالت را در انجام   نمایشییي، شییاعر ك گفتگو

ها  هریک را جلو  كند و سیییپس گفتهذكر مي ،ا اضیییافه ةهيچ كلمهر گویندم را بي

ست. ا و فيلمنامه ها دقيقاً همانند نمایشنامهبند  نوشتهنحو  كه قابآورد؛ بهنامشیان مي

تر  در روایت دارد و با اسییتفادم از كلماتي ، شییاعر دوالت بيشییگفتگوا در این نوع امّ

ها گوگفتآید، و... كه گاهي ب د از نام گویندم مي« گوید»، «گفت»، «گفتیا»، «گفت »چون 

ي ها با نوع نمایشگفتگوبند  كلي براین، شیکی نوشتار  و قابدهد. علاومرا نشیان مي

 ت را دارا هستند.ش ر این وصوصيّ هشتر اش ار مورد بررسي، متفاوت است. د

 :«دَر  وَر »نمونه؛ ش ر  با نام 

 دوتر گوید:
 طبيبي بر سر بيمارآمد وكيلي عال  و بيدار آمد به طهران دولتي سرشار آمد

 و گر ما را نه وقت اضطراب است
 

 ز جییا بروي  وقییت انتخییاب اسییییت 
 

 مادر گوید:
 دروشندچو وورشيد دروشان مي دروشندمثال مام تابان مي دروشندمينمایان بلي مجلس

 تو پنییدار  بییه مجلس آفتییاب اسییییت
 

 ز جییا بروي  وقییت انتخییاب اسییییت 
 

(026)همان:   

 سویههای یکگفتگو -1-1

 گفتگوش ر، این نوع  091كه در طور ترین بهرم را بردم است؛ بهبيش گفتگوشاعر از این 

از مخاطبان  وجود دارد و این امر  كاملاً طبي ي اسیییت؛ چرا كه شیییاعر با ويی عظيمي

گير  از شییی ر اسیییت، شیییاعر با بهرم آنهاكه تنها رام ارتباطي با  روبروسیییت و از آنجا
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 به این مه  دست استقراردادن ووانندگان سیویه كه بهترین رام مخاطبها  یکگفتگو

 یافته است. 

ر   تریبوني در این اسیییت كه اینجا گویندم یک نفگفتگوبا  گوگفتتفاوت این نوع 

یندم بيش از یک نفر اسیییت و   تربيوني گوگفتگواسیییت )م مولاً وود شیییاعر( اما در 

كسیییاني حضیییور دارند و هر یک  آنجاگيرد كه در در محين م لومي انجام مي م مولیاً

 كنند.صحبت مي ،موردبح  ةل نوبت راجع به مسبه

او به كمک جملات وطابي ندایي، امر ، پرسیشییي و اغلب تلفيقي از هر سییه، این  

پرداوته  آنهاسیییویه را در شییی ر وود برقرار كردم كه در ادامه به بررسیییي   یکگفتگو

 شود.مي

 

 جملات ندایی -1-1-9

ست كه مورد ندا قرار گيرد منادا اسمي»ندایي متشیکی از منادا و حرف ندا اسیت.  ةجمل

ها  ندا عبارتند از: ا ، یا، ایا و پسوند لفظي آن صوت یا پسوند نداست. صوت ةنو نشا

 ا ه اغلب اوقات بدون حرف ندا ولي با تکيه(. البت220ّ: 0212)فرشيدورد، « است« ا»ندا 

شوی . نسي  ه مي( كه ما این را از رو  ساوت جمله متوجّ جارود )همانكار ميواص به

 ندایي استفادم كردم است. ةجمل 0051 شمال در ش ر وود از حدود

 كند:دهد و با او درددل ميوطاب قرار ميشاعر گاهي در ش ر وود، ودا را مورد 

 الملکا تو در هییر عالمي شاهيویییدایا مالک 
 

 

 تو را دارم چه غیی  دارم تو از حال من آگاهي 
 

 

 به من هنگام تنهایي در این غربت تو همراهي 
 

 
  ترسنه از كشتن نه از بستن نه از زنجير مي   ترسنه از غربت نه از شبگير مينه از ذلت 

(061: 0210)گيلاني،   
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 كند:مي گفتگودهد و با وود شاعر اغلب وود را مخاطب قرار مي

شود دنيا به كام اهی ایران ا  نسي مي  

 آفتاب م رفت گردد دروشیان ا  نسي 

 

 نسي نماید هر مسیلمان شادماني ا  مي 

 شیود این شهر تهران ا  نسي نور باران مي

 (069)همان:                                 

 دهد:گاهي ه  شخصي را در لفافه و با كنایه مورد وطاب قرار مي

 !ا  صیییدر والا مرحبا ،لطنیهالسیییّ ا  نهنیگ 
 

 

 !ا مرحبات تقییییییلّكییییییني در كشتن ملّمي 
 

 

 !ا مرحباملّكرد  نه به د رح نیه بیه سیییيّ 
 

 

!ا مرحباکلّ  از تو راضیییي نه مبنه م مّ  
 

 !اللییه مرحبییابییارک !الیلییه مرحبییابییارک 
 

(060)همان:   

 

 جملات امری -1-1-4

امر  آن اسیییت كه ف ی آن به وجه امر  باشییید و بر نفرین، فرمان، دعا، تمنا و  ةجمل»

(. نسي  شمال از 005: 0212)فرشيدورد، « ی ني بر طلب دلالت كند آنهاوواهش و مانند 

جمله(. این جملات در اغلب  0911ترین استفادم را كردم است )حدود این جملات بيشی

 نصيحت و موعظه دارند: ةموارد جنب
 باادب باش كه تکليف جوانان ادب اسیییت

 

 آدم و حيوان ادب اسییییتمییابين بنيفرق 

 (209: 0210)گيلاني،                            

 دین وود را سییاز محک  پيش استاد فصير

 وقت ووابيدن شهادت گو  با قول صحير

 غير نام دوسیت چي   بر زبان جار  مساز

 

 گوی  صریرهمدمت در قبر، دین توست مي 

 وواهي شو  در رتبه، همتا  مسيرگر تو مي

 آزار  مکنمیي بخور منبر بسیییوزان مردم

 (261)همان:                                       
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 جملات پرسشی -1-1-1

سشي كلمات پر ةوسيلپرسیشیي آن است كه پرسش را برساند و این پرسش یا به ةجمل»

نقش  گفتگودر ایجاد پرسش (. 002: 0212)فرشيدورد، « گيرد و یا بدون آنصیورت مي

 ، )احمد «تداوم مکالمه اسیییت  هاهیپا نیتراز مه  يکی»كند و اصیییلاً مهمي ایفیا مي

پرسشي  ةجمل 101سییویه، از حدود ها  یکگفتگونسیي  شیمال در طرم  (.92، 0219

 بهرم گرفته است.

 ها اغلب متوجه اوليا  امور است:وطاب او در این پرسش
رسد؟عيد نوروز آمدم ول ت به ما كي مي  

رسییید؟موقع ارزاني ن مت به ما كي مي  

 

 رسد؟وعدة آسایش و راحت به ما كي مي 

 رسدت به ما كي ميا  از گلشین جنّلاله

 (001)همان:                                 

زند. غافی وود تلنگر مي هایي، به مخاطب در بسییيار  از موارد ه  با طرم پرسییش

 كند:زیر از زبان قرآن، از مردم گلایه مي ةدر نمون

 د؟یاقس  ووارم كردم نیشما امن چه كردم با  
 

 

 دیاردمییك اعتبارميب يذهبیییر لامییه شيیییپ 
 

 

 ایددر ميان كوچیییه پر گیییرد و غبارم كیردم 
 

 
كند؟كس با دین و آیين این شنائت ميهيچ  

 

 كنددر قيامت از شیییما قرآن شیییکایت مي 
 

(069)همان:   

ها  مت دد و متنوعي بهرم جسته گفتگوطور كه بررسیي شید، نسیي  شمال از همان

صدایي به سمت چندصدایي اسیت. او با اسیتفادم از این عنصر، ش رش را از حالت تک

ا  از مخاطبان )مخصوصًا مردم بردم كه همين موضوع باع  شدم ش رش طيف گستردم

ها  وود و مند د، كوشییيدم دغدغهها  مت دّگفتگوه( را داشییته باشیید. و  با طرم عامّ

ها  گوناگون بيان كند تا با این شگرد، شخصيّتمردمش را از زوایا  مختلف و از زبان 

 تر انجام گيرد. تر و صریرانتقال پيام به مخاطب، سریع
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 گيرینتيجه

در ش ر    اصليگفتگودر ش ر نسي  شمال نشان داد كه سه نوع  گفتگوبررسیي عنصیر 

سیییویه. ها  یکگفتگوها  دوسیییویه و گفتگوها  چندسیییویه، گفتگواو وجود دارد: 

تریبوني   گفتگو  روایي، یک گفتگوش ر و به شکی یک  سهها  چندسویه در گفتگو

شیی ر را  21ها  دوسییویه گفتگواند.   نمایشییي مورد اسییتفادم قرار گرفتهگفتگوو یک 

تا  آن بر مبنا  سلال  06صورت مناکرم كه به گفتگو 22 :گردند كه عبارتند ازشامی مي

تا   هشتتا سلال و جواب منفصی( و  شیشتا سیلال و جواب متصیی،  01و جواب )

 منفصی( است. و در نهایت ةتا مفاور سهمتصیی،  ةتا مفاور سیهدیگر بر مبنا  مفاورم )

   م مولي )مکالمه(. گفتگوشکی به گفتگو هشت

ود را ني  به و گفتگوترین نوع موجود در شییی ر او كه بيشییی ةسیییویها  یکگفتگو

 ةجمل 0051اند كه عبارتند از حدود كمک جملاتي وطابي برقرار شدم، بهاوتصاص دادم

ها به گفتگوپرسیشي. شاعر در این  ةجمل 101امر  و حدود  ةجمل 0911ندایي، حدود 

طلبي و ي، صیییلردوسیییتر و غرور، ترغيیب به نوعطرم مضیییاميني چون نکوهش تکبّ

جام ه، انتقاد از افراد  پرستي، تمجيد از مشاغی مه ّ ت ورافه و ورافهسیتي  ، مذمّجنگ

 درد و مسائلي چون فقر، دین، وطن و آزاد  پرداوته است. غافی و بي

مخاطبان شییی رش را گسیییترش دادم و  ةع، دایرد و متنوّها  مت دّگفتگواو با طرم 

ع این گوناگون موردبررسي قرار دهد. تنوّ ها مردم را از جهت ةكوشیيدم مشیکلات عام

ی از ناميدن شییی ر او؛ چراكه مردم ني  متشیییکّسیییت بر مردميها وود شیییاهد گفتگو

ي  شمال گيرند. بنابراین نساشکال مختلفي با ه  ارتباط ميها  متنوعي هستند و بهطيف

 ا در ش ر وود بازتاب دادم است.ا ، مردم ره  با استفادم از این عنصر، چون آینه
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 21 ة، شمار9211تابستان ، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  424

 

 هاب( مقاله

، «در داسییتان شییير و نخجيران مثنو  گفتگوتحليی عنصییر »(، 0290احد ، حسییين ). 0

 .219ی  211، صص يفارس زبان و ادب بیترو انجمنالمللي بين شیهما نيهفتم

فرو اد با  در شیی ر فروف گفتگو»(، 0292اكبر و مرضییيه حقيقي )باقر  وليلي، علي. 2

شی رپژوهي )بوسیتان ادب(، سیال شیش ،  ، مجلة«تکيه بر منطق مکالمة ميخایيی باوتين

 .22-06، صص 0ش

د ادبي، نق ة، مجل«  با متنگفتگوبلیاغت مخاطب و »(، 0211پورنیامیدارییان، تقي ). 2

 .21-00، صص0، ش0دورم

در مثنو  ليلي و مجنون  گفتگوعنصییر »(، 0295زماني، محبوبه و قاسیی  بوسییتاني ). 0

صص  ،المللي انجمن ترویب زبان و ادب فارسي، یازدهمين همایش بين«مکتبي شیيراز 

 .022ی 015

شناسي كاربرد كنایه در بررسي و تحليی زیبایي»(، 0290)دیگران دعلي و سیراع، سیيّ. 5

 .02-56، صص 0، ش0ها  ادبي و بلاغي، دورمپژوهش ةفصلنام ،«نسي  شمالش ر 

ات فارسیییي زبان و ادبيّ ة، دوفصیییلنام«در شیییاهنامه گفتگو»(، 0211فلام، غلام لي ). 6

 .12-015، صص 61، ش06ة )دانشگام ووارزمي(، دور

 یندّالداشییرفتصییویر جام ه در اشیی ار سییيّ»(، 0219)دیگران فر، افسییانه و وارسییته. 1

 .212-290، صص 01، ش6ة ادب حماسي، دور ة، پژوهشنام«گيلاني


