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  چكيده
كه به معنـاي سـرودن شـعري بـا      ،فن جواب   به منظور بررسي دقيقمقالة حاضر 
بـا انگيـزة   و و محتواي كلي مشترك با شعري از شاعري ديگر اسـت   ،وزن، قافيه

نگاشـته  تحليلـي  ــ   به روش توصيفي است، جويي سروده شده  همسري يا برتري
كـه ايـن دو انگيـزه مبنـاي تعـارض در معنـي ناسـازگاري و         به اين هتوج با. شد

با تمركز بر اشعار چـاپي فارسـي از آغـاز     ،است) رشاع( دو فرد بيناختالف نظر 
گـويي و بررسـي انـواع      تا قرن ششم به ارائة تعريف اين فن و بيان شرايط جواب

علـل و  پـس از بررسـي    چنـين  هـم . آن پرداخته شـد  )نقيضه( ي و غيرجديدج
ايـن فـن    كـه  طلبي در شعر نشان داده شـد  هاي تعارضي جواب و معارضه  انگيزه

هايي بوده است كه شعرا با آن نقـد و نظـر خـود را دربـارة       از روش همواره يكي
  .اند  كرده  شعر خود و اشعار ديگران ابراز مي

  .تعارض، معارضه، استقبال، جواب، مجابات :ها  كليدواژه
  

  مهدمق. 1
است و شاعر از اين منظـر   توجه موردنمودي فرهنگي از يك جامعه همواره  به منزلةشعر 

پـس جـز اثـري كـه از خـود      . آيـد   فرهنگي براي جامعـة خـود بـه شـمار مـي      اي  نماينده
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و تمجيـدهايش از اوضـاع    ،هـا   نظرهـا، انتقادهـا، شـكايت     اظهارها،   گذارد، حرف  مي  جا    به
 .اي در برابر اوضـاع و شـرايط دوران او باشـند     چون آينه توانند هم  جامعه و اطرافيانش مي

 تصـوير  توانـد   يمـ  فرهنگـي  جريـان  ايـن  نمايندگان ساير دربارة نظرهايش اظهارشاعر با 
 رامونيپ يمسائل چه دوره هر در كه نيا ؛كند ترسيم خود دورة فرهنگي اوضاع از تري  دقيق
هر شاعر از چه جايگاهي برخـوردار  و  ،نقد كدام بود يارهايمع بود، مطرح يشاعر و شعر
سرودن شعري در وزن و قافية شعر شاعري ديگـر و  (واكاوي مبحث جواب بنابراين،  .بود

ر وتوانـد تصـوير و تصـ     مـي  )شـعرا بـين  تعـارض   يكي از مواضعمنزلة تصريح نام آن به 
عـات و تقليـدات فـراوان    بي فارسـي و بخشـي از جريـان ت   تخوانندة امروز را از شعر سـن 

  .كندتر   موجود در آن روشن
  

  ضرورت تحقيق. 2
حجم قابل توجهي از ديوان شاعران را به خود اختصاص  فقطديگر نه  ارتباط شاعران با يك

 .آيـد   به حساب مـي  براي تحليل سبكي هر شاعر ترين عناصر  بلكه يكي از اصلي ،است داده
از جمله ارتبـاط شـاعر بـا     .داشته باشد گوناگونيتواند وجوه   ديگر مي ارتباط شاعران با يك

هاي آن     جواب يكي از مشهورترين نمونه نقالب و اسلوب ظاهري شعر شاعري ديگر كه ف
كدام شعر را براي اين  و كند  گويي مي  كه شاعر به چه داليلي خود را درگير جواب  اين. است

انـد و    ار گرفتـه تر مورد توجه قـر  چه نوع اشعاري و از كدام شعرا بيش، كند  كار انتخاب مي
هركـدام   ... و ،انـد   شـاعران چـه الزامـي بـراي جـواب داشـته       علت اين امر چه بوده است،

قسمي  ، كهكارگيري اين فن    از سويي ديگر به. اند كنندة زوايايي از جريان شعر فارسي  روشن
از اين منظر دهندة روابط دو شاعر نيز باشد و   نشانتواند   مي ،از تعارض را در بطن خود دارد

  .گذارد  تاريخ ادبيات را در اختيار مي العاتاط
  

  اهداف و سؤاالت تحقيق. 3
به اين معنا  .هاي تعارض فن جواب است  پژوهش حاضر نشان دادن زمينه از نگارشهدف 

آيا جواب در شعر فارسي فقط يك تقليد صـرف  « كه ميسؤالگويي به اين  كه درصدد پاسخ
، اين تعـارض  است و اگر چنين بوده »اند؟  ض با ديگري را داشتهاست يا شاعران قصد تعار

هـايي    زماني اين تحقيق چه نمونه ةبه چه علل و به چه اشكالي بروز پيدا كرده و در محدود
  از اين دست وجود دارد؟
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  تحقيق ةپيشين. 4
ـ  .استدربارة اين فن اطالعاتي آمده هاي ادبي   در كتب بالغي و فرهنگ طـور    هآثاري نيز ب

از  »فارسـي  شعر در تتبع ييگو جواب فن« مند جمله مقالة ارزش اند از  مستقل به آن پرداخته
در همين  .جواب در ادبيات فارسي است نهاي ف  ترين بررسي  ريكاردو زيپولي يكي از دقيق

 فارسـي  شعر در استقبال« ديگر با عنوان اي همقالنيز باشي  منوچهر اكبري و خليل قافلهراستا 
 يكي معارضه«با نام  ديگري ةچنين مقال هم .اند نوشته »استقبال نظر از بابافغاني شعر تياهم و

ـ دو  .اهللا ضروني نوشتة محمدامين احمدپور و قدرت »هندي سبك مهم هاي ويژگياز  ة مقال
 زيرا بر ؛اند  با تأكيد بر جنبة تعارضي آن نداشته      ًخصوصا  ،بحث مشبعي را دربارة جواب اخير

هـا   كه به ارائة شواهد شـعري بپردازنـد و مبـاني نظـري را از آن      تر از آن بيش ،انتظار خالف
  .اند  ها پرداخته  ها و تذكره                   ً                  استخراج كنند صرفا  به بسط آراي فرهنگ

  
  بحث و بررسي. 5

و شـرايط   ،هـا   انگيزه ،براي بسط و توضيح مفهوم تعارض در فن جواب بايد تعريفات، علل
طلبي واكاوي  معارضهمبحث مهم ود، ششعري بررسي  ةامثلو  شواهد طريق ازگويي   جواب
  .آن نيز شرح داده شود گوناگونو در راستاي تكميل مفهوم فن جواب، انوع  ،شود

  
  ها تعريف 1.5

تعارض در معناي سازگاري نداشتن مفهوم عامي اسـت كـه در مواضـع گونـاگون اسـتعمال      
 رود مي  كار  به) موضوعات يا افراد( هايي  سوژه بينارتباط  يحتشر يتعارض برا يرتعب. شود  مي
 ديگـر،  عبـارتي  بـه  .كـرده اسـت   نـاممكن  را هـا  آن جمـع  و دارند ديگر يك با اختالفاتي كه

. هـم اسـت نـه در كنـار     داده قـرار  ديگـر  يـك  مقابل در را ها  سوژه و كردهايجاد  ناسازگاري
تـري ماننـد تعـارض فلسـفي، تعـارض        خـاص تواند معـاني    چنين جز در معناي عام، مي هم

 سـبب كـه بـه    استحاضر تعارضات شعر يقتحق موضوع. رديبه خود بگ زيرا ن... و  ،حقوقي
. اسـت  يحاتيو توض يفتعار يازمندو ن رسد يمبه نظر ن يچندان روشن يرمستعمل نبودن، تعب

 هم مخالف داشتن، اختالف ديگر يك با«: است كرده معني گونه  اين را تعارض سخن فرهنگ
 امـروز  فارسي  فرهنگدر ). »تعارض« ذيل: 1381 ،سخن بزرگفرهنگ ( »ناسازگاريو  بودن،

 ،امروز فارسيفرهنگ ( »بودن ناسازگار: داشتن تعارض. ناسازگاري: تعارض«: است آمده زين
 است آن لغت اين كردن  معني براي معاصر هاي  فرهنگ انتخاب علت). »تعارض« ذيل: 1375
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 ييمعنا يناول    ًيقا دق يعني ؛تعارض است يعام و امروز يمعنا ينهم ما غرض شود روشن كه
 ايـن  در كه جا هر پس. كرد خواهد خطور كلمه اين شنيدن از بعد اي  كه به ذهن هر خواننده

 .بود خواهد »ناسازگاري« منظور رود كار به تعارض تعبير تحقيق
 آن از بردن بهره با شعرا كه است يداتيتقل و عاتجواب در شعر فارسي نوعي از تتب نف

 ديـ با فـن،  نيا دربارة حيتوض ارائة از شيپ. كنند  يم آشكار را گريد شاعران با خود تعارض
فـرم و محتـوا اجـزاي     ؛كـرد  انيـ ب گريد شاعر شعر با شاعر ارتباط تيكل رامونيپ را يمطلب

تواند برخـورد بـا محتـواي      ديگر مي ارتباط هر شاعر با شعر شاعربنابراين،  .ندسازندة شعر
» ادبي سرقت« نزديك شدن شاعر به مضمون شعر ديگري .شعر يا برخورد با فرم شعر باشد

. اسـت  عين حال مهم و جنجالي ادبيات يكي از موضوعات جنبي و در كه كشد  را پيش مي
خـالف   جـواب بـر   .گرفته اسـت  رارو داوري ق بحث مورد اتكر بهسرقت ادبي از گذشته 

گر توجـه شـاعر بـه فـرم شـعر       بيان ،شاعر به مضمون شعر ديگري است هكه توج ،سرقت
    ً    قطعا  از  اما ،كند  پيدا مي ارتباط از اين زاويه سرقت ادبي با موضوع ما بنابراين، .استديگري 

بردن مضمون شعر ديگران بـراي   زيرا هيچ شاعري با به كار ؛حوزة اين تحقيق خارج است
مضمون كه از نظـر او زيبـا و بـاارزش    از            ًبلكه اساسا  ،نكرده استتالشي ان تعارض با ايش

بـاز هـم    ،كـرده باشـد  تالشي حتي اگر براي پروراندن آن مضمون  .استفاده كرده است بوده
 .كند و نه مفتخر است  و به آن نه اشاره مي ردندارنگي از تعارض 

شاعر بر ظاهر شعر است و  در جواب يا هرگونه تعارضي كه نمودي صوري دارد تمركز
زيرا در برخورد با فرم، تالش شاعر ابتدا بـر   ؛شود  براي همين است كه از سرقت متمايز مي

و سپس غرض خود را از  كنداثبات اين است كه شباهت شعر خود را به شعر اصلي قطعي 
گـر در  ا زيـرا  ؛ن نوعي تعارض با شاعري ديگر استم                              ً    برخورد با شعر بيان كند كه ذاتا  متض

                     ً                          باز هم اين برخورد عمال  اظهار همسري بـا شـاعري    ،شاعر اول اشاره شود              ِشعر به استادي 
 .است كه قالب شعرش را اليق تعارض دانسته و اين نوعي ناسازگاري است

                                                             ً          حالي است كه شاعري كه با محتواي شعر سلف خود برخـورد داشـته دائمـا  در     اين در
  .اين برخورد استحال پنهان كردن يا حتي انكار كردن 

گونه شاعر ماهر وقتي بر معني و مضموني دسـت يابـد آن را از بـاب اصـلي بيـرون         بدين
اي نـو    گرداند و كسوتي تازه و پيرايـه   آورد و وزن و قافيه و نظم و نسق پيشين آن را مي  مي

چندان كه اگر شعر او را با شعر مسروق بر شخص عـادي عرضـه كننـد    . پوشاند  در آن مي
كه اگر منتقدي بصير و زيرك بدان    صورتي ها را بسيار متباعد و متفاوت خواهد يافت در آن

  .)106/ 1: 1369 كوب،  زرين( آساني درك خواهد كرد بهها را  برخورد قرابت و شباهت آن
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 بـارة حـالي كـه در   در .ممكـن اسـت  » منتقد ماهر« درك اين سرقت فقط براي ،بنابراين
 .كند  برخورد با فرم شعر شاعر ديگر خود شاعر وجود اين برخورد را آشكار مي

بين گر جريان تعارض  تواند بيان  ترين اصطالحاتي كه مي  ترين و دقيق  يكي از صريح
برخـي تعـاريفي كـه از ايـن اصـطالح شـده از ايـن         .شعرا باشد اصطالح جواب است

  :است قرار
داده و در اصطالح بديع آن است كـه شـاعري     اي جوابه  مجابات در لغت به معني سخن

 :انـد   مجابات را بـر سـه نـوع دانسـته     .شعر شاعر ديگر را به همان وزن و قافيه پاسخ بدهد
اگـر جـواب   . 2 ،گويند  آن را تنبيه مي ،اگر جواب شاعر دومي باالتر از شعر پيشين باشد  .1

اگر جواب شاعر دومي از . 3، و گويند  ميارز باشد آن را جواب  همشاعر دومي با شعر اول 
مجابـات را مجاوبـه و تنبيـه هـم      .گوينـد   ع مـي تتبتر باشد آن را متابعت و  شعر قبلي پايين

  .)»مجابات« ذيل :1375 ،يفارس ادب نامة دانش( اند  ناميده

سه شرطي كه براي چگونگي جواب عنوان شده باب داوري و قضاوت را گشوده و جز 
و چـه   ؟تواند ناقد باشـد   كسي ميكه چه   حال اين .توان به اين نتيجه رسيد  ثر نميبا نقد دو ا
 رسـد   يمـ  نظـر  به. مشخص نيست ؟تواند اين عناوين را به شعري اختصاص دهد  كسي مي

  .باشد ادبيات شده شده وارد يبالغ كتب سنت اساس بر ها  يگذار نام گونه  نيا
  :اند  چنين گفته هم

آن است كه شاعري جواب شعر شاعري ديگر را به شعر بدهد و شعر : مجاوبهمجابات يا 
جواب كه به قصد همسري و مفاخره يا از روي امتحان گفته شده است بـا همـان وزن و   

                ً               گونه اشعار غالبا  يك مصـراع از    در پايان اين. قافيه و رديف و مضمون شعر نخست باشد
و  شـود   مـي  ذكـر طـور تضـمين      عي مشهور بهمطلع شعر اصلي يا تمام آن مطلع يا مصرا

 ايـ قطعـه   اي دهيفالن شاعر است در فالن قص ‘جواب’ كه اين مجابات يا شود  يم يحتصر
گفته شده اسـت كـه فـالن     ‘طريقبدان ’ يا ،‘گونه بدان هم’ ،‘آن گونه بر هم’ ايغزل 

) رنـده يگ جـواب ( مجاب از برتر) دهنده جواب( بيمج اگر اند  گفته ... شاعر گفته است
تـر    گويند و اگر مجيب دون ‘جواب’ تراز باشند آن را  گويند اگر هم ‘تنبيه’ باشد آن را
وزن  هـم چنين اگر شعر جواب با شعر اصلي  هم. گويند ‘    تتب ع’ يا ‘متابعت’ باشد آن را

آورنـد نـه     شـعري بـه شـمار مـي     ‘مناظرات و مكاتبات’ قافيه نباشد آن را از نوع همو 
  .)1262: 1376 شريفي،( مجابات

 بـين خـوبي مـرز    بـه گـويي    تعريف اخير از جواب و با تأكيد بر اظهار شاعر به جـواب 
تأكيد شاعر دوم به جواب بـودن شـعرش از    ،به عبارتي. كند  استقبال و جواب را روشن مي

  .شود  در حالي كه در استقبال اين قيد ذكر نمي استقيود جواب 
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  :آمده استبات مجا ةدربار بالغت فنوندر 
 تيـ رعا بـا  كه است آن غالب و گريد كي شعر از است شاعر دو ييگو  جواب: مجابات
 اسـت  يراز يريغضـا  و يعنصـر  ةيـ الم دةيقص در كه  چنان. باشد تيقاف و وزن اتحاد

  ).409: 1363 ،ييهما(

، آيـا امكـان دارد شـعري در    »غالـب آن اسـت  « اساس عبارت و برمذكور طبق تعريف 
تـوان حـدس زد     مـي  ديگري سروده شود كه اتحاد وزن و قافيـه شـرط آن نباشـد؟   جواب 

 هاي مدحي دارد  مقصود از اين نوع جواب همان مبحث مراودات شاعران است كه گاه جنبه
       ً   كه صـرفا    ،نوع اول. گويند  مي »مهاجات«هاي هجوي كه به نوع دوم   گاه جنبه و )اخوانيات(

ديگـر را   شـعر يـك   ،نويسند  ديگر شعر مي براي يك كهاست  دو شاعر بيناي مدحي   مراوده
گونه ادعا و قضاوتي كه رنگ و بويي از تعارض داشته باشـد شـكل    هيچو  ،دهند  جواب مي

 ديق به ديجواب الزام تق فيتعر يفرض ما برا ن،يبنابرا. از تعريف ما خارج است ،گيرد  نمي
 .است هيوزن و قاف اتحادو 

د كه همـان معنـي   نرو  كار مي   اصطالحاتي مانند مجابات و مجاوبه نيز بهدر كنار جواب 
طور كه ترجمـة عربـي آن از بـاب      رسد كه مجابات همان  فقط به نظر مي. دهند  مشابه را مي

  :است زمان بوده  گويي هم  دهد نوعي جواب  مفاعله نشان مي
    روز     رفـت يـك                     به راه و رودكي مي                          نشســته بــود آن دختــر دلفــروز
ــي                            اگـــر بيتـــي چـــو آب زر بگفتـــي ــر بگفت ــر از آن بهت ــي دخت                                      بس
ــتاد                              بســي اشــعار گفــت آن روز اســتاد ــاتش فرس ــر مجاب ــه آن دخت                                     ك

  )348: 1368 عطار نيشابوري،(

  :اند  كلي نوشته اي بندي  در تقسيم
عصر   گو به تبع يا اقتضاي شاعران بزرگ و سرآمد هم      ً                          اصوال  اشعاري را كه شاعران فارسي
توان مجابات شاعرانه ناميد و آن را به دو نوع   اند مي  يا پيش از خود سروده يا جواب گفته

ها مطالب جد اسـت و شـاعر در    اشعاري كه موضوع آن )الف: نظيره و نقيضه تقسيم كرد
گو و   ها قصد همسري و همساني يا منافست و رقابت داشته، نظيره و شاعر آن را نظيره آن

يا هجو اسـت   ،هزل ها طنز، اشعاري كه موضوع آن )ب، گويي خوانند  را نظيره فعل شاعر
 امـا م يا معاصر پيروي كرده دو وزن يكي از شاعران متق ،ها شاعر از سبك، قالب و در آن

آميـز را وارده كـرده،     ارزش يا هـزل   مطالب سست و سخيف و كم اوبه جاي مطالب جد 
: 1382 نيكوبخـت، ( گـويي گوينـد    عمل شاعر را نقيضـه گو و   نقيضه و شاعر آن را نقيضه

96(. 
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است كـه در كتـب    »معارضه« شود  يكي ديگر از اصطالحاتي كه به اين مبحث مربوط مي
با بسامد بااليي در كتـب   اما ،هاي بالغي فارسي تعريف نشده  فرهنگ ادبي و شعري و فرهنگ

براي مثال . به كار رفته است...  و ،مهاجات ،يا در كنار اصطالحاتي مانند جواب            ًتذكره مستقال 
طبعان از معارضة  لطيفچه او در صنعت هزل آورد جملة  و آن« :است آمده االلباب لبابدر 

  :است گونه معنا شده  در مقالة زيپولي معارضه اين .)365: 1389عوفي، (» او ممتنع شدند
 و كنـد   يم انتخاب گريد شاعر كي از را يسرمشق كه است يشاعر رقابت اي ديتقل معارضه

فقط به قصد آن كـه   يگاه(خود را نشان دهد  تفوق تا ديسرا  يم آن ةيقاف و وزن بر يشعر
  .)41: 1374 يپولي،ز) (كند شيسرمشق خود را ستا

                    ً                             ارز جواب است و مجددا  يكي بودن ايـن اصـطالحات را                             ً   اين معني از معارضه دقيقا  هم
 .سازد  روشن مي

در باب  الشعر  نقد  في  البديعدر . بسيار مهم و پركاربرد است يمعارضه فن در ادبيات عرب
آن است كه شاعر كالمش را نقض كند يـا بعضـي بـا    « :گونه آمده  اين »المناقضه و المعارضه«

كه فقط به بحث  ،در كنار اين تعريف كلي. )152: تا  ابن منقذ، بي(» بعضي به اختالف برسند
تعاريف ديگري از معارضه وجود دارد كه براي آن قيود ظـاهري   است، تعارض اشاره كرده

در   ًال مـث . انـد   حـاد وزن و قافيـه مشـروط دانسـته    تاند و آن را ماننـد جـواب بـه ا     قائل شده
  :معارضه به اين شكل معني شده استالعربي   الشعر  في  النقائض  تاريخ

اي بگويـد و شـاعر     قافيهاي در موضوع و بحر و   معارضه در شعر آن است كه شاعر قصيده
اي در بحر و قافيـة اولـي و     ي و سبك ممتازش به آن متوجه كند و قصيدهنديگر از لحاظ ف

ي به درجـة آن  نموضوع آن با اختالفات كم يا زيادي بگويد و تالش كند از لحاظ ارزش ف
كه  آن كه هجو يا دشنامي را عرضه كرده و بدون  برسد يا نسبت به آن برتري جويد بدون آن

  .)7: 1946 شايب،( اي صريح را آشكار كند  مفاخره

و در كتـب عربـي بـه     است      ً              تقريبا  مرادف معارضه با اندكي تفاوت اصطالح مناقضه نيز 
تفـاوت ايـن اسـت كـه در مناقضـه شـاعر اول بـه قصـد          .همين معنا تعريف شـده اسـت  

  :گويد آن هم شعري كه هجو است يا مفاخره  گرفتن شعري را مي  جواب
اي  ت در اصل آن است كه شاعر قصـيده ياين فن از زمان جاهل: مناقضه در اصطالح شعري

هجوي يا فخري براي شاعر ديگري بنويسد و ديگري عامدانه قصد كند بـا التـزام بحـر و    
؛ 3: 1946شايب، ( )جواب بگويد( كه اولي اختيار كرده، ردي به آن بنويسد اي هرويقافيه و 

 ؛»المناقضـه «ذيـل   ،3 ج: و تطورها معجم المصطلحات البالغيه ←تر  براي اطالعات بيش
  .)»المناقضه«ذيل  ،9ج  :موسوعه اللغه العربيه
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است كه در فارسي به  يتوان گفت فن معارضه در شعر عربي همان فن  بر اين اساس مي
  .شود  آن جواب و مجابات گفته مي

 آن در كـه  اسـت  يصـور  تعـارض  نـوع  كي جواب شد طرح كه يفيتعار اساس بر
 شـعر  ةيـ قاف و وزن از ديتقل نيا و است نظرش مورد شعر ظاهر از ديتقل به شاعر اصرار

  .گيرد مي صورت
حيث وزن و قافيه و  از            ً                      م بايد عينا  مطابق طرح سرمشق باشد،سالر  بايد گفت كه جواب علي

و قبـول   پسـند  مـورد كـه  هاست                      ً                             رديف و غيره و غالبا  اين چنين است و اين چنين جواب
جا كه اگر جز  تا آن هاي ادبي و شعري است،  آزمايي  داران اين چنين مبارزات و طبع دوست

 ــ  رديـف  قافيه، وزن، ـ لة نظمك                                                 َاين باشد يعني حتي مختصر تغييري در يكي از عناصر مش 
گونـه منافسـات و اربـاب ايـن قبيـل تـذوقات آن جـواب را         داده شود اصحاب شوق اين

  .)74: 1374 اخوان ثالث،( شمارند  دارند و جواب نمي  وا نميپسندند و ر  نمي

 منزلةهايي از عدم پذيرش شعري به   نمونه با توجه به اين تأكيد در حفظ تمام اين ابعاد،
گـويي    هـا حكـايتي اسـت كـه دربـارة جـواب        يكي از آن نمونـه  .خورد  جواب به چشم مي

  :است آمده» ن اسفرنگييالد  ذكر سيف« اعرج به خاقاني در تذكرة دولتشاه ذيل  سيف
 ارسالن خوارزمشـاه از بخـارا قصـد خـوارزم كـرد،         الدين در اول روزگار ايل  موالنا سيف

ارسالن او را مراعات كلي كرد و فرمود تا جواب قصيدة خاقاني بگويـد كـه مطلعـش      ايل
  :اين است
ــه چــون صــبحدم ــدد كل ــن يدودآســا آه بن  من يمايپ شب چشم ندينش خون در شفق چون   م

امـا در قافيـه    ،گويـد   ن آن قصيده را در بحر و رديف موافـق جـواب مـي   يالد  موالنا سيف
چون به مجلس برد آن قصيده را فضال شنيده نپسنديدند و اين است مطلع  .مخالف است

  :آن قصيده
ـ ب دل و چشم را صبح رديگ خفته   مـن  اسرار هودج از نقاب بردارد چو شب  مـن  داري

تر يافتم و بعد از آن   آينده  ن در معذرت گفت كه اين قافيه را به طبايع خوشيالد  و موالنا سيف
  .)126 :1382 دولتشاه،( گويد  قصيدة خاقاني را جوابي موافق در بحر و رديف و قافيه مي

                                                        ً                          در كنار تمام تعاريفي كه دربارة جواب آمده و الزام را صرفا  در قيد رعايت وزن و قافيه 
به نظـر يـك قيـد     يمختار عثمان وانيد نوشتپااز همايي در  اي ، اشارهاست موقوف كرده

البته در اشعار جواب  .استداشتن ترتيب قوافي    و آن قيد نگه ديگر را نيز اضافه كرده است
  :شود  تكميل تعاريف ذكر مي اما براي ،آيد  به چشم نمي  ًا چنين الزامي قطع
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اند به اين معني كه عـين همـان قـوافي و بـه       را نيز شرط كردهبعضي التزام والء قوافي 
   آمـده باشـد   ‘جـواب ’ آمـده اسـت در   ‘            مجـاب  عنـه  ’ همان ترتيـب و تـوالي كـه در   

  .)258: 1341 عثمان مختاري،(

  :آمده است يزمع وانيد دركرده  تيرا رعا يتوال نيكه ا يا نمونه
                                چه گويي كه ز من ياد كنـد يـار          اي دل تو    سـت                             اين شعر مجابات حكيميست كه گفته

ــ   ــت مع ــه داش ــب نگ ــوافيز                ترتي ــه ق                                    تــو و دولــت ســلطان جهانــدار   ر   از فــ            ي ب
  )416 -  414: 1318 ي،زمع(

شود كـه نكتـة قابـل      گاهي قيد اشتراكات محتوايي نيز مطرح مي جز اين قيود ظاهري،
شـود و ايـن               ً                                           يعني عموما  شعر جواب در همان محتواي شعر اول سروده مـي  ؛لي استمتأ

      ً       قاعدتا  محتوا  ،حاال كه فرم شبيه شعر اول است .ارتباط محتوا با فرم است سبب      ً    احتماال  به 
   ً   مـثال   ( بايد در نظر داشت كه محتواي كلـي شـعر   .شود  نيز به محتواي شعر اول نزديك مي

 .بـا مضـمون شـعر تفـاوت دارد     )محتواي عاشقانه در غزل يا محتواي مـدحي در قصـيده  
از                                                    ً       تر توجه شاعر به زيباتر پروراندن مضموني اسـت كـه سـابقا      ن است كه بيشحقيقت اي

 .و اصراري به ايجاد تغيير در محتـواي كلـي نـدارد   است شاعر ديگري آزموده شده سوي 
كه شـاعر شـعري را پسـنديده     اول آن :تواند به چند نكتة بسيار مهم داللت كند  اين امر مي

برد كـه ايـن     پيادي يا الاقل مالك پسند آن شاعر قمالك نتوان به   و از اين منظر مياست 
كه است كه شعري را انتخاب كرده   يا اين .اثر نخواهد بود امر در تحليل سبك شعري او بي

گونـاگون  كه اين نيز در تشخيص جايگـاه شـاعران   است اش   پسند فضاي ادبي دوره مورد
در هركـدام از   .اهميـت نيسـت    ناگون بيدر ادوار گوگوناگون هاي   ها و سبك  يا حتي شيوه

زيـرا   ؛اين دو حالت شاعر شعري را جواب گفته كه آن را اليق جواب گفتن دانسته اسـت 
در جـواب گفـتن   . )464 :تـا   بي شمس قيس،(» اقتدا به نيكوگويان نيكو آيد نه به بدگويان«

                       ً         پـس در مقـام تفـاخر قاعـدتا       .خورد  طلبي و تفاخر به چشم مي  هايي از برتري  همواره رگه
شعري بايد جواب داده شود كه شاعر به آن مفتخر باشـد يـا از سـوي جامعـة ادبـي دورة      

  .خودش مهر تأييد گرفته باشد
چشـمي شـاعرانه وجـود داشـته اسـت و شـاعران         در جواب گفتن نـوعي رقابـت و هـم   

      ً                  ه حتما  شعري كـه مـورد   ك ديگر آن .كوشيدند تا قصيدة شاعر را بهتر از او جواب گويند  مي
شد بايست داراي قدر و قيمت باشد و در چشم شاعران ديگـر و ناقـدان     مجابات واقع مي

كـرد    شعر پسنديده آيد و اگر شعري را قدر و قيمت جواب گفتن نبود كسي بدان اعتنا نمي
  .)523 -  522: 1345محجوب، ( كوشيدند  نميو به جواب گفتن آن 
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نهفته است كه هر شاعر به صرف جواب گفتن    چنان در بطن جوابطلبي   انگيزة برتري
اي از شدت وضـوح ايـن انگيـزه      نمونه .كند  را در ذهن خواننده ايجاد مي رشعري اين تصو

اين قصيده را عارف زرگـر در مـدح   « اي با عنوان  در قصيده ييسنا وانيداي است در   اشاره
  :»عارف رباني حكيم سنايي گفته است

 ســاحري زيبــا نمايــد پــيش موســي و عصــا    كـيوها سحرنمايست اين و آنموسي معجز
 ال  گـوي و هـرزه    نزد عقل آن كس نمايد يافـه    هر كه او شعر تو را گويد جواب از اهل عصر

 )40 :1364 سنايي،(

جواب شعري است كه از روي يك سرمشق سروده شده و خود شاعر اين سرمشـق را بـه   
  .زيرا اصرار دارد خواننده را به مقايسة اين دو شعر بكشاند ؛كند  ي ميفخواننده معر

شعر جديد و شـعر قـديم بـه وجـود      بينناپذير   در مورد جواب شكافي عمدي و اجتناب
سان به ارزش دائمي   را در شعر كنوني خويش بازسازي و بدين تيشاعر سابقة سن .آيد  مي

خواهـد كـه     كنـد و از همگـان مـي     است اعتراف ميو فراتاريخي قواعدي كه به كار برده 
پـس جـواب بـه عمـل     . به كار برنـد  اوروش معكوس رديابي عاليم شعر قبلي را در اثر 

كـاري خواننـده نيـز هسـت كـه بـا        بلكه بناي آن بـر هـم   ،شود  آفرينش شعر محدود نمي
ـ        شناخت سرچشمة كار شاعر حلقه ود اي را كـه او در هنگـام سـرودن جـواب گشـوده ب

تي يجواب شعري است كه پروندة آن بسته نشده است و در انتظـار هـو   ،بنابراين .بندد  مي
كاري فراتر از شعر است كه درجة آن به ميزان معلومات و توانـايي   كم هم  قطعي يا دست

  .)38 :1374 زيپولي،( خواننده بستگي دارد

شعر جواب مجراي قضاوت دربارة دو اثر و يافتن لذت ادبي جديد از فرمـي   ،بنابراين
نكتة مهم اين است كه سرودن شعر از روي يك سرمشق بـه انگيـزة    اما .گشايد  كهنه را مي

كنـد در ايـن     زيـرا شـاعر تـالش مـي     ؛تواند يك تقليد صرف باشد           ً    گويي قطعا  نمي  جواب
                                  ً                ان مقايسه شدن با شـعر شـاعر سـلف كـامال  قابـل      سرمشق تغييراتي ايجاد كند كه در جري

دهند كه شـاعر در فـرم مشـترك تـالش       اين تغييرات از اين مجرا رخ مي .تشخيص باشد
بـارتي  د و بـه ع كنـ خـوش تغييـر    مضمون شعر را دسـت  هاي شاعرانه  كند با هنرنمايي  مي
  .جديد را ارائه كند يشعر

  
  هاي تعارضي جواب  علل و انگيزه 2.5

كه شاعران بـه چـه     اين. آن نهفته است بواعثها و   انگيزهجواب در شناخت  ندر ف تعارض
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 نيتـر  مهـم  از يكـ ي كه است يتأمل قابل مسئلة زدند  هايي دست به اين كار مي  علل و انگيزه
و  شرايط همانند شاعري دربارشاعر در منصب شدن  رفتهيپذ. شعراست امتحان ئلةمس ها آن

از  .كنـد   ذكر مي...  حفظ كردن شعر و ةكه نظامي عروضي دربار آناز جمله  داشت ضوابطي
و  داشـت  ارتباط دربار با كهبود  يكسان از يكي يسو از يمعرفجمله شروط ورود به دربار 

 گـران يد اي دربار يالشعرا  ملك هايي كه آزمون قيطر ازدر جمع شاعران دربار  فته شدنريپذ
شـد بـه     كار گرفته مـي   هايي كه از شاعران تازه  ترين امتحان  متداوليكي از ؛ كردند برگزار مي

  .كارگيري فن جواب بود
بزرگي براي آزمايش طبع  برآمدن، ميدان هدرحقيقت جواب گفتن اشعار قدما و نيك از عهد

                  ً   هاي زمان نيز غالبـا     در تذكره. رفت و محك رايجي براي اثبات استادي شاعران به شمار مي
انـد و چـه قطعـات      شود كه هر يك پيـرو كـدام شـاعر بـوده      حال شعرا ذكر مي در ترجمة

  .)79 :1334 يارشاطر،( اند  معروفي را از شاعران ديگر جواب گفته

دهندة بستگي او به سنت ادبـي   بلكه نشان ،كرد  مهارت شاعر را ثابت مي فقطاين امر نه 
سته خود را در عرصة شـاعري در كنـار   توان  ط به آن نميلسنتي كه جز با تس .نيز بوده است

ها و   گويي يكي از امتحانات شعرا بود اقوالي در تذكره  كه جواب دربارة اين. رقيبان باال بكشد
  :»ذكر شيخ آذري«ذيل دولتشاه  تذكرةخورد مانند اين نمونه در   دواوين به چشم مي

نـد قصـيدة خواجـه    و خواجه عبدالقادر عودي به معارضة شيخ برخاست و شـيخ را در چ 
معارض شده جواب بر وجهي گفت كه پسنديدة اكابر بود و پادشـاه   سلمان امتحان كردند،

  .)399: 1382 دولتشاه،( اسالم به تعريف و تعظيم شيخ مشغول شد

اند   درخواست ممدوح سروده شده سببها به   برخي از اين جواب لة امتحان،ئبه جز مس
 ةدربـار نظـامي عروضـي    مقالـة  چهارها آن است كه در   كه يكي از مشهورترين درخواست

ياد يار مهربان  /بوي جوي موليان آيد همي« گويي او به شعر مشهور رودكي  و جواب يمعز
  :است آمده» آيد همي

اند كـه از ايـن مضـايق آزاد      هنوز اين قصيده را كس جواب نگفته است كه مجال آن نديده
عرا معزي بود كه شعر او شطبعان عجم يكي اميرال  و لطيف گويان  توانند بيرون آمد و از عذب

الملك ابوسـعد    زين .به نهايت عذوبترواني و در حالوت و طراوت به غايت است و در 
 .درخواست كرد كه آن قصـيده را جـواب گـوي    اوهندو بن محمد بن هندو االصفهاني از 

  :ها اين است چند بيت بگفت كه يك بيت از آن .الحاح كرد .نتوانم :گفت
ـ آ مازندران از رستم  يهم ديآ اصفهان از ملك نيز يهمـ  دي

  )69: 1385نظامي عروضي، (
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رسـاند كـه     ايـن روايـت مـي    اما ،ي مضبوط نيستزچاپي مع وانيدالبته شعر مزبور در 
                   ً         بلكـه بـه درجـة اصـطالحا       اسـت،  از شـعر رودكـي شـناخت داشـته     فقـط الملك نـه   زين

و بهتر از  بشكندخواست كه معزي اين فرض را   نيز واقف بود و مي اوالجواب بودن   ممتنع
آزمايي شـاعرش بـا يكـي از اسـتادان                   ً              از سويي قطعا  از جدال و طبع .رودكي شعري بگويد

 .است برده  م شعر فارسي لذت ميلمس
تر مفهوم جواب بايد نكاتي را ذكر كرد كه ارتباط مستقيمي بـا ايـن    به منظور بسط بيش

 ديگـري  چه شـرايط  كه داشت اي گويي به جز شرايط عمومي  كه جواب اين مانندد فن دارن
كـه همگـي ذيـل     اند؟  داشت و آيا شاعران در اشعار خود به اين شرايط اشاره كرده  بايد مي
 مفهـوم  بـا  ميمسـتق  ارتبـاط  در زين گريد مورد .شوند  يم آورده »گويي  ب  شرايط جوا« عنوان

 معارض دنبال به ها آن با شاعران كه است ياشعار آن و دارد وجود جواب رامونيپ تعارض
كـه   كنند  يم يطلب معارضه خود شعر در يعبارت به گردند  يم خود شعر به يا  دهنده جواب و

  .  است شده  به آن اختصاص داده » يطلب جواب و معارضه« عنوان
  
  ييگو  جواب طيشرا 3.5

كرد كه   كه هر شاعري براي جواب دادن شعري را انتخاب مي ذكر شددر تعريف فن جواب 
توانـد يكـي از شـرايط مهـم       ايـن مطلـب مـي    .داشـت ي هبه نوعي ارزش ادبي قابل تـوج 

گيري از تعدادي از اشعاري است كـه    اما غرض از طرح اين عنوان نتيجه. گويي باشد  جواب
گـويي    دهندة شـرايط جـواب    تواند نشان  اند كه مي  ها خود شاعران مطالبي را بيان كرده در آن
دانستند شعري را كه   است كه شاعران خود را ملزم ميآمده    ً                     مثال  دربارة مراودات شعرا . باشد

هـا گفتـه    بـراي آن  )گويد  كه شعر مي يمنصب صاحبفردي شاخص يا  يا شاعر( فردي ديگر
  :است، جواب بگويند
رشيد وطواط در مدح اديب صابر و جواب بـه   وانيدها در شعري از   يكي از اين نمونه

  :آمده است شعري كه او به وطواط فرستاده
 از مهابت مانع است و از محبت آمر است   شعر تو آمد به من ليكن مرا انـدر جـواب
 گر چه طبعم بر همه انواع دانش قادر است   نيست قدرت بر جواب شعر تو طبـع مـرا

  )575 :1339 رشيد وطواط،(

ه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه      جـ از تعارفاتي كه در اين دو بيت بيان شده غـرض تو  فارغ
اند   شاعران ملزم بوده ،بنابراين .            ً                 او آمده حتما  جوابي خواهد داشت رايبشعري كه  :گويد  مي
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شـود   رشايد تصـو  .فرستاد جواب بگويند  ها مي شعري را كه ديگري از روي لطف براي آن
اي است كه تعيين شد و ارتبـاطي بـا جـواب دادن      ز محدودهاين برداشت از جواب خارج ا

گويي است   اكنون صحبت دربارة كليت جواب اما ،شعر در معناي تقليد از وزن و قافيه ندارد
انـد از    گفته                 ً                                                      و از طرفي عموما  رسم بر اين بود كه شعري را كه در اين حالت بايد جواب مي

هرچند كه مواردي  .سان باشد يكاست نظر وزن و قافيه با شعري كه به ايشان فرستاده شده 
 .و فقط يك رسم بـوده اسـت   هحكم قطعي نبود ،بنابراين .خورد  خالف اين نيز به چشم مي

ن بلخـي كـه   يشعري است از انوري در مدح قاضي حميدالد همحدودنمونة ديگر در همين 
  :جوابي خواهد گرفت فرستد  داند كه شعري كه او مي         ً   ري كامال  ميدهد انو  نشان مي

 چيسـت نظـم مـا نسـيج العنكبـوت        پيش نظـم چـون نسـيج الوحـد تـو
  ُـ    ك روت              ّ               بي سمين غث ي و قسـبي بـي     گرچه در تأليف ايـن ابيـات نيسـت
ــد ــن مبن ــواب اي ــالي در ج                      جا الس كوت است الس كوتاليق اين   راي ع

  )581 -  580 :1337 انوري،(

كند كه آن شـاعر جـواب     سنايي نيز به رسم جواب گفتن شعر اشاره كرده و تصريح مي
  :شعر خود را طلبيده است

ــه گــردم    كردم به بادساري گـردي همـي ولـيكن ــو بيامــد بنشــاند جمل ــاران ت  ب
 بگذاشتي چو فردان در زير خويش فردم   گفتي جواب خواهم شرط كرم نبود ايـن

 هم تو عجول مردي هم من ملول مـردم    خـوش نيامـد معـذور دار ايـراگر قطعه
 چون حكم تو بديدم زين توبه توبه كردم   هـا ولـيكنمن توبه كرده بودم زين هرزه

 )1078: 1364 سنايي،(

ه جـ بايد تواما  ،داشت  مي ي         ً          شد قاعدتا  بايد جواب  هر شعري كه براي شاعري فرستاده مي
كـه عثمـان مختـاري در      چنـان  .گفتنـد   شاعران هر شعري را جـواب نمـي  داشت كه باز هم 

  :گويد  مي »در ستايش رشيدي سمرقندي شاعر معروف« اي قصيده
 چون رشيدي در سخن جان در رشيدي باخته   هست مختاري كه با هـركس نبـازد نـرد نظـم

  )503: 1341 عثمان مختاري،(

 .طبيعـي اسـت   يالبته ايـن سـياق  . هجوهاستنكتة بعدي در همين مورد جواب گفتن 
آيد كه كسـي را هجـو كننـد و او سـاكت       كم پيش مي اما ،شايد مدح جواب نداشته باشد

اين موضوع مطرح است كه حتـي در مقـام هجـو شـاعران حاضـر       سوي ديگر،از . بماند
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سنايي يافـت شـد بـا     وانيد اي از  باره نمونه   اين در .نبودند جواب هر هجاگويي را بدهند
 .»اين قطعه به جواب او گفت ،اي به شكايت گفته بود  لبيبي بخاري او را هجوگونه« عنوان

      ً                       نهايتا  هجوي بـه او فرسـتاد    گويا اين شاعر سه شعر به سنايي فرستاد و او جواب نگفت و
  :و اين پاسخ سنايي است به او

ــرد صــد خــروار ــي هجــو ك ــرا لبيب  لفظ مـن تنگـي  نيافت خواهد پاسخ ز    م
 به هر خروش خواهم زدن بر او سنگي   كاري دارم كه هـر سـگي را مـن دراز

  )1100: 1363 سنايي،(

كـه   سـبب است كه او را بـه ايـن   شاعر  يبيلب هجودر سوزني  وانيد نمونة بعدي از
چنـين   هـم  .دانـد   كند و ايـن را دليـل نـاتواني او مـي      جواب هجو او را نداد سرزنش مي

پسنديدند كسي به شعرشان جـواب بدهـد و بـه عبـارتي       توان دريافت كه شعرا نمي  مي
  :حرف حق جواب ندارد

 صد و يك گير رانده خر به خالب   صد هجاي خرانه گفته شده اسـت
 تا گرفتي ز مـن كـه و جـو و آب      نگفــتيــك هجــا را جــواب بــاز

ــويم و نشــود  سخن راسـت منـدفع بـه جـواب       هجــو او راســت گ
  )17 -  16: 1338 سوزني،(

گويي سرعت در اين فن است و شاعران به اين مفتخرند كه   يكي ديگر از شرايط جواب
دهنـدة              ً                       البته واقعا  چنين كاري نيـز نشـان   .اند  بديهه يا در زمان كمي جواب شعري را دادهبه 

  .قدرت طبع و مهارت ايشان بوده است
بايد هـر چـه زودتـر آن را جـواب      ،كردند  اگر شاعري را به جواب گفتن شعري مأمور مي

در فن شعر بر همه كس عيـان و شـاعر در ميـان همگنـان خـويش       اوگويد وگرنه ناتواني 
  .)523 :1345 محجوب،( شد  ننگين و شرمسار مي

يكي شعر منوچهري در حق حاسـدش و  : وجود دارداين نكته  بارةدو نمونة مشهور در
  :شاعر استسعد با راشدي  ديگري تعارض مسعود

  :منوچهري
 بود سالي و نكردي ننگ باشـد بـيش از ايـن      مير فرمودت كه رو يك شعر او را كن جواب

ــوازبنــدهگــر مــرا فرمــوده بــودي خســرو  بهتر از ديوان شـعرت پاسـخي كـردم متـين       ن
  )80 -  79: 1375 منوچهري،(
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  :سعد مسعود
 زبـان  شـاعران چيـره   به شـهر غـزنين بـا      خـدايگانا دانـي كـه بنــدة تـو چـه كــرد
ـ     هر آن قصيده كه گفتيش راشدي يك ماه  زمـان  هجواب گفتم زان بر بديهه هـم ب

  )533 :1362 سعد، مسعود(
  
  طلبي جواب و معارضه 4.5

هـاي شـعر     چنان فراگير است كه از آغـازين دوره  گويي به اشعار ديگران آن  وقتي كه جواب
ت اسـت كـه وسـيلة امتحـان شـاعران      يـ چنان بااهمرود و   فارسي تا دورة حاضر به كار مي

لة ئبرند پس مس  گيرد و شاعران براي تفاخر و اثبات جايگاه ادبي خود از آن بهره مي  مي  قرار
گـويي    آورد و آن اين است كه شاعر خودش ديگران را بـه ايـن جـواب     ديگري را پيش مي

معمول اين است كه شـاعر   .تشويق كند كه باز هم غرض همان تفاخر و اثبات برتري است
ها شاعر به  خوريم كه در آن  اما گاهي به اشعاري برمي ،گويي بگيرد  خودش تصميم به جواب
به شعر خود چنان اعتقادي دارد كـه از   ،گردد و به عبارتي  دهنده مي  دنبال معارض و جواب

وع اشعار نيـز خـود   توان گفت اين ن  مي. توانند به آن جواب دهند  خواهد اگر مي  شاعران مي
در جريـان   .كننـد   ها اقدام مي كه شاعران به جواب گفتن به آن اند يكي از آن دسته شعرهايي

كنـد و در ايـن     شاعران را به گفتن شعري شبيه شعر خود دعوت ميي طلبي، شاعر  معارضه
  :خوريم  حيطه به دو نوع شعر برمي

  :طلبد  معارضه مي                             ً             اشعاري كه در آن شاعر مستقيما  ديگران را به. 1
 تــا دگــر روز كنــد در كــف پــاي تــو نثــار    همه شب كسب جواهر كند از عـالم غيـب

ــار      گفـتداندنياازبهكسوگراست نيا شعرم ــان دي ــان و بزرگ ــك ارك ــار اين ــو بي  گ
  )158: 1337 انوري،(

  :ش را به مناظره و برابر نشستن دعوت كرده استا سيدحسن در اين ابيات، مدعي
 اينك تـو ايـدري فلكـا و مـن ايـدرم        اي برون چو مني در هزار سـالناورده

 خصمش خـداي اگـر ننشـيند برابـرم       كه كند دعوي سخندر عهد من هر آن
 داورماست داده خواستهن منكهياند   نثـرونظمبهركنمچهيداورخلق با

  )115: 1328اشرف، (

  :طلبد  يم مجابات به   ًما يمستق زين يسوزن
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 اي تو و شعرت از در محراق و محرقه   اين هجو را جواب گو ار مرد شـاعري
 مــادرت بــه ســر خــر مخرقــهرحــاي   ايسـ زن خويش پاين...بهورنه برو

 احكـــام شـــاعري و قـــوافي مغلقـــه   تا بود و هست نـزد حكيمـان روزگـار
 شـد مغلقـه  ابواب هجـو تـو نخوهـد       در هيچ وزن و قافيه بـر طبـع سـوزني

  )83 -  82 :1338 سوزني،(

  :طلبد  عثمان مختاري كه معارضي را مي وانيدايي از   و نمونه
ــرار     مـن همـي دعــوي كـنم كانــدر طريـق پارســي ــد و ش ــان حبابن ــن و ايش ــم م ــش و آب  آت

 گو چنين وصفي بپـرداز و چنـين مـدحي بيـار       ستينراستيمعنبهيدعونياكهديگو يكس ور
  )113 :1341مختاري، عثمان (

توانـد ايـن شـعر را بگويـد و       كند كسي بهتر از او نمي  ا ميعاشعاري كه شاعر در آن اد .2
الجواب                       ً              توان جواب داد يا اصال  اين شعر ممتنع  طلبد كه اثبات كند شعر او را نمي  داوري را مي

توضيحي دربارة مالك تشـخيص آن   امارود        ً          عموما  به كار مي» ممتنع الجواب« اصطالح. است
ا را عـ در برخي اشعار شـاعران ايـن اد   .كنند  شود و دليلي براي وجود آن اقامه نمي  داده نمي

گونه معرفـي    ها بر اساس قضاوت خود برخي اشعار را اين  كنند يا صاحبان تذكره  طرح ميم
زيرا  ؛ز شعرها كاربرد داردحال اين اصطالح مصطلح است و دربارة اين نوع ا هر  هب. كنند  مي

چنين زيپولي در بـاب جـواب و    هم. كند  شاعر شعر خود را بدون جواب و مانند معرفي مي
  :فايده نيست بيتنبه چندان  برايكند كه   همين اصطالح انتقاد تندي را وارد مي دربارة

هـا   آن بنـابراين و ( كه پديدة جواب بيش از همه در بين ايرانيان رايـج اسـت   به اين هبا توج
تـوان بـه     ي مـي دعدم كفايت قالب نظري را تا حـ ) هستند كه بايد قواعد آن را تعيين كنند

                  ً                  كراهت دارد و معموال  به چنـد قاعـدة    هطبيعت روح ايراني مربوط دانست كه از ابراز نظري
جـا شـالودة كـار سـليقة      در ايـن . اساس آن بتوان قضـاوت كـرد   محدود راضي است تا بر

ممتنــع و  و   ســهل ماننــداي از ايـن نــوع برخــورد را در تعبيراتـي     نمونــه. تشخصـي اســ 
 شود  توان يافت كه بدون توضيح ديگري در مورد نوعي از جواب ذكر مي  الجواب مي  ممتنع

  .)35 :1374 زيپولي،(

اعتـراض بـه عـدم غـور كـافي در مبحـث        .اعتراض زيپولي تا حدود زيادي وارد است
ص بودن مفهوم خاعتراض به نامش نيز بااليي كه در شعر فارسي دارد وجواب با اين بسامد 

توان   نامعلوم بودن دليل شعرا در اطالق اين اصطالح نمي سببروي به  هر   به. اين اصطالح
  :از اين بخش مهم چشم پوشيد
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هيچ كسـي را در مقـام منـاظره يـا مجابـات بـا خـودش        ذيل براي مثال انوري در شعر 
  :دارد  اساس برحذر مي  اي بيدعديگران را از ايابد و   نمي

ــر                                     در اين ديار نـدانم كسـي كـه وقـت سـخن ــيندم همب ــاظر نش ــم من ــاي خص ــه ج                                             ب
                                               هــر آن كســي كــه نــدارد همــي مــرا بــاور       رانم                             ز فضل خويش در اين فصل هر چه مي

ــان ــر چن ــد       اگ ــتي نكن ــتي و راس ــه درس                                                خــداي بــاد بــه محشــر ميــان مــا داور                            ك
  )217: 1337 انوري،(

  :مانند ابيات او بگويدتواند   نميكند كه كسي   ميعا                  ً   خاقاني نيز صراحتا  اد
                                               ســنبله زايــد ز حــوت از جنــبش جــوزاي مــن                                      دست من جوزا و كلكم حـوت و معنـي سـنبله

                                             حامله است از جان مـردان خـاطر عـذراي مـن                                  سيرتان كارم چو خنثي مشكل اسـت              گرچه از زن
ــن        بيت                     كس دانم كه گويد زين دو    اقليم             گر به هفت ــاي مـ ــجد اقصـ ــه مسـ ــافرم دارالقمامـ                                                  كـ

  )324: 1373 خاقاني،(

  )نقيضه( جواب غيرجد 5.5
ي مضمون آن دو رديف يك شعر ج ،قافيه ،اين نوع جواب آن است كه شاعر با حفظ وزن

بـه   .اسـت نام ديگـر آن نقيضـه    كهكند   را به شكلي ريشخندآميز و تحقيركننده دگرگون مي
دهـد و جـوابي بـه شـعر       گو عملي را مانند كاريكاتوريست انجـام مـي    عبارتي شاعر نقيضه

فرهنگ اصـطالحات ادبـي   . استدهد كه به طرز مضحكي موضع تعارض با شاعر اول   مي
  :كند  گونه معني مي  اين اصالح را اين
و در  و هجوگـويي اسـت   ،جـواب گفـتن شـعر كسـي، مهاجـات      باژگونهدر لغت  هنقيض

و  ،ساز از سـبك، قالـب    شاعر و نويسندة نقيضه. استآميز ادبي   اصطالح نوعي تقليد سخره
بـه جـاي موضـوعات جـدي و      امـا كنـد    طرز نگارش نويسنده يا شاعري خاص تقليد مي

گنجاند تا در نهايت اثر اصلي   ت ميياهم                                    ً           سنگين ادبي در اثر اصلي مطالبي كامال  مغاير و كم
  .)297 -  296: 1375 داد،( تمسخرآلود جواب گفته باشدرا به نحوي 

اند آن را از اين   جواب در بطن يك تقليد صرف از اثر است كه معدود شاعراني توانسته
  ،اماو به شعرشان اصالت جديدي ببخشند  نندكمحض خارج  عحالت تتب

ظـر صـاحب   يعني به ن. واقع نوعي فرار از تقليد محض بوده است سرايي در  اساس نقيضه
هايي متوسط يا خوب كه بـا    اند با قريحه  هاي هوشمندي بوده  سرايان انسان  اين قلم، نقيضه

توانند با پهلوانان عرصة سخن پنجـه در پنجـه     اند كه نمي  هوش سرشار خود دريافته بوده



 فارسي از آغاز تا قرن ششمبررسي مفهوم تعارض و انواع آن در فن جواب در شعر    88

  

سـازي آثـار آن     درافكنند پس با هوشياري و هوشمندي به طنـز روي آورده و بـا نقيضـه   
 انـد   اند و هم از تقليد صرف گريخته  پهلوانان هم به استعداد و قريحة خويش پاسخي گفته

  .)54 :1380موسوي گرمارودي،(

تحقيقاتي كه در حوزة نقيضه يا همان پارودي در ادبيـات فارسـي انجـام شـده      سبببه 
 ،ان ثالثاثر اخو پردازان نقيضهنقيضه و از بسط و توضيح اين مورد چشم پوشيده و به است 

اثـر   طبعي در ايران و جهان اسـالم  شوخاي بر طنز و   مقدمه ،موسوي گرمارودياز  دگرخند
  .دهيم  حسن جوادي ارجاع مياز  تاريخ طنزو  ،اصغر حلبي علي

  
  جواب جد 6.5

عنـوانش   ،جواب دهـد  يجواب يك فن كلي است كه اگر شاعر شعري را با مضموني جد
و تمسخرآميز جواب دهد عنوان نقيضه بر  دهمان جواب خواهد بود و اگر به طرزي غيرج

  .شود  آن اطالق مي
كـه بـه ارائـة     انـد  يكـي آن دسـته اشـعاري    اند،  به دو شكل كلي بيان شده اشعار جواب

و          ً          كـه اساسـا  داوري   پردازند و ديگري آن  مي شده داده جوابقضاوت يا تحليلي دربارة شعر 
ما اين دو شـكل  . كنند  تحليل نكرده و فقط شعر را جواب گفته و به سرمشق خود اشاره مي

  .آوريم  عناوين جواب نقدي و جواب غيرنقدي مي بارا 

  نقدي دجواب ج 1.6.5
دهد و بـه    در اين نوع جواب شاعر ديدگاه خود دربارة شعري كه آن را جواب داده ارائه مي

شـعرش را در   يـا از روي اطمينـان  . پـردازد   و شعر خـودش مـي   نظر دربارة آن شعر اظهار
اي   هـا گـاهي نظرهـاي نقدگونـه      در خالل اين جـواب  .دهد  معرض داوري ممدوح قرار مي

ها كمي نـاروا   شايد عنوان نقد براي آن .ها ممكن نيست پوشي از آن  اند كه چشم  مطرح شده
كه غرض  كردت قبايد د .اين نوع اشعار استترين عنوان براي   اين نزديك اما ،به نظر برسد

نقد در معناي انتقاد يا ايراد گـرفتن از يـك   و از نقد نقد در معناي خاص آن يعني نقد ادبي 
  .است شاعر ديگر
  :سعد سلمان مسعود

 مكـرر  كه در صـفات معـاني نشـد     نكرد شاها بنده هـيچ وصـف نـادر
 اللــه ز لفــظ عبهــرز وزن و معنــي   تمام كرد يكي مدحتي چـو بسـتان
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 كنــد فضــايل آن پــيش شــه مفســر   چنان كه راشدي استاد اين صناعت
ــر      خانـهسـت انـدر كتـابگفتهبديهه ــه مظف ــت شاهنش ــر  دول ــه ف       ّ                              ب

 حكيم راشـدي آن فاضـل سـخنور      بدان طريق بنا كردن اين كـه گويـد
ــكر      گشاي و صفدررونده شخصي قلعه ــش معس ــكر و آراي ــاه عس  پن

  )237 :1362 سعد، مسعود(

خانه به بديهه جـواب گفـتن    كتابدر «اند كه همين اشاره به   نوشتهمذكور دربارة شعر 
مخاطب را به نوعي تعارض  هبراي اين است كه توج »داند  شعر شاعري كه او را استاد مي

  .جلب كند
وزنـي دشـوار   اي از آن راشدي را كه در صفت پيالن و مدح شاه و به   سعد قصيده مسعود

 .خانـه بـه نظـم درآورده اسـت     ساخته جواب گفته و به قول خود آن را بر بديهه در كتـاب 
برد و مقام فضل و دانش   اگرچه مسعود در اين قصيده از راشدي به بزرگي و استادي نام مي

نيك پيداست كه در نظم اين قصيده قصد معارضه و مقابلـه و مفـاخره و    اماستايد   او را مي
  .)276 :1364 مؤتمن،( ف و تحقير حريف را داشته استتخفي

  :زيمع
 عاشــق از جانــان بنفشســتان و اللســتان بــود   تا بنفشستان جانان گـرد اللسـتان بـود    :مطلع

ــود     بخت تـو  ربندة مخلص معزي را به ف :اتياب ــوان ب ــر و دي ــزاران دفت ــو ه ــوح ت  از فت
 »همي جوالن زلفـش گـرد اللسـتان بـود    تا«   چنينست شعري همعنصري محمود را گفته

 ايــن قصــيده شــهرياران را نگــار جــان بــود   آن قصيده شاعران را گـر نگـار دفتـر اسـت
  )144 :1318 ي،زمع(

از جمله  .اند  تعارضات ديگري نيز با هم داشته انوري و فتوحي جز در جريان هجو بلخ،
قطعه در شكايت از ملكشاه و نظام الملك اين « ناماي كه در ديوان انوري با   در جريان قطعه

و در آن انوري از بخشـش دو   است آمده 2»ر شدند و فتوحي آن را جواب گفتيگفت متغ
فتـوحي   ايـن دو تـن   .رسد  ادبي به نظر مي كند و اين به نحوي بي  ممدوح اسبق خود ياد مي

  .كنند  شاعر را به گفتن جواب به انوري مأمور مي
  :قطعة انوري به مطلع

 اين ز آصف بدل و آن ز سليمان ثاني   كار كـار ملـك و دوران دوران وزيـر
  )752 -  753 :1337 انوري،(
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  :ساز چند بيت مشكل
 نيازنـــد و مـــرا فاقـــة جاويـــدانيبــي   گر مرا معطي دينار از اين خواهـد بـود
 حال بيـرون و درونـم نـه همانـا دانـي        تو كه پوشـيده همـي بينـي از دور مـرا

 وز درون پيــرهن بوالحســن عمرانــي     ست كه دارم ز بـرونبوطالب نعمهطاق 

  :فتوحي شاعر به فرمودة شاه و وزير جواب حكيم را گفت
 گر بجانـت بخرنـد اهـل سـخن ارزانـي        انوري اي سخن تو به سخا ارزاني :مطلع

  )754 -  753 :1337 انوري،(
ــت                         كه به يك م هر دوالف ملكياز پس آن :اتياب ــي  داش ــو ارزان ــه ت ــاه ب ــخ ملكش  در بل

ــر ــرت داد وزيـ ــزار دگـ ــس آن هـ  قــرض آن پيــر سرخســي شــده تركســتاني   وز پـ
 به تـو هـر سـال رسـد مهـري پانصـدگاني        كـــه ز انعـــام جـــالل الـــوزراوز پـــس آن

ــي ــرا م ــروف چ ــايي مع ــه دان ــويياي ب  در ثنــــايي كــــه فرســــتادي از نــــاداني   گ
 وز درون پيــــرهن بوالحســــن عمرانــــي  بـرونسـت كـه دارم زطاق بوطالـب نعمـه

 طـــاقي و پيرهنـــي كـــرد همـــي نتـــواني   چه بخيلي كه به چندين زر و چندين نعمت
 رانـي   بوالحسن آن كه ز احسانش سخن مـي    پانزده سال فزون باشد تا كشته شـده اسـت
ــوز ــت هن ــرت بجايس ــة او گ ــرهن كهن  پــس مخــوان پيــرهنش گــو زره و خفتــاني  پي

  :داند  متعذر مي آخر خود را به قاعدة المأمور معذورو در 
 كه كفر است در اين حضرت نافرمانيزآن   گر به فرمان سـخني گفـتم مـازار از مـن

  :دحسن غزنوييس
 وانيددر  »در مدح خداوندزاده خسروشاه گويد در جواب اميرمعزي« اي با عنوان  قصيده
  :اشرف آمده

 اســت جماليــت خــدا و چــه جمــالي    داده  كمــالياي يافتــه از چهــرة تــو حســن :مطلــع
ــالي     شاها ز حسن بشنو بيتي كه عجيب است :اتياب ــارك و تع ــت تب ــداي اس ــكر خ ــĤن ش  ك

 گــويي كــه جهــد بيــرون از ســنگ آللــي       از لفــظ متـــين معنـــي عــذبم چـــو بخنـــدد
ــدار ــاديم مپنـ ــواط و عمـ ــو وطـ ــار چـ ــوالي     زنهـ ــه ج ــر ب ــا خ ــي ب ــود عيس ــوس ب  كافس

ــالي    يزحكم تـو كـن كـاين بـه يـا شـعر معـ       خود  ــدا زده خ ــر ســمن از مشــك بعم ــاي ب  ك
  )191 -  188 :1328 اشرف،(
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بـه رشـيد وطـواط و     ،كه جواب شـعرش را داده  يدر اين قصيده ضمن تعارض با معز
  .شده است رضعمادي شهرياري نيز متع

بـه تصـريح   (» شـاعري خراسـاني  « كه در جواب اي ن اصفهاني نيز در قصيدهيالد  جمال
  :دو شعر داوري كند بينخواهد   سروده در پايان از ممدوح مي )وانيد پانوشت

ــاعريرواز   كيـ ول زدن ارميـ ن الف تـو  حضرت در :مطلع ــا يشـ ــه ميننمـ ــا كـــس بـ  قفـ
ــا       داد تـو  از خـواهم  يهم كه بده من انصاف  :   ات ي  اب ــروز پادش ــويي ام ــخن ت ــر س ــه ب ــرا ك  زي
ــو حب ذا    «   انــدگفتــهآن كــهايــگفتــه بــه بــه نــزد تــو نيــا ــزي ت ــه چي ــف چ ــ              اي جــوهر لطي                           « 

ــال آن ــن مث ــر دو قصــيده اســت وليــك اي ــها      ه ــه و س ــهيل آنگ ــت س ــتاره اس ــر دو س  ه
ــدنا     گرچــه بــه رنــگ يكــي هســت پــيش چشــم ــد ز گنـــ ــر د نايـــ ــيت زمـــ           ّ                                    خاصـــ

ــن   ايــم ولــيكن تفــاوت اســتربــودهمعنــي  ــا  آهــ ــر ز كهربــ ــر آخــ ــا عزيزتــ  ربــ
  )57 :1391 عبدالرزاق،ين دال  جمال(

  غيرنقدي دجواب ج 2.6.5
وزن و قافيه  عيعني شعرهايي كه تتب ؛گيرد  ترين نوع جواب جاي مي                  ً     در اين دسته صرفا  ساده

  :نمايانند  كرده و سرمشق خود را مي
  :مسعودسعد

 زرگـر چون بوتـة   از آن شد چشمة خورشيد هم   وريز زند  يم نيزر چشمه نيزر چرخ را جهان   :    مطلع
 سحرگاهان يكي عمدا به صـحرا بگـذر و بنگـر      ديـ گو او كه گفتم يهم يراز شاعر جواب   : ت ي ب

  )143: 1362سعد،  مسعود(

  :اديب صابر
  مساعد روز و ميمون روزگار است  خوشا وقتا كه وقت نوبهار است:مطلع

  »سده جشن ملوك نامدار است«   مديح تو چنان گفتم من ايدون :تيب
  )79 :1334 صابر،اديب (

  :انوري
ــة   سـحر  بـاد  يا يبگـذر  اگر سمرقند به   :    مطلع ــلنام ــان اه ــه خراس ــر ب ــانب ــر خاق  ب

  

ــود خــونخــاك«   گفت عمعق سخن استاد كه گونه آن بر هم :تيب ــاد يا آل ــه ب ــر اصــفاهانب  »ب
  )205 :1337 انوري،(
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توانـد    مي                        ً اند و علت اين امر احتماال    داده  در مواردي نيز شعرا شعر خود را جواب مي
بـه شـعر    اي  تكملـه كه                                 ً                            اعتقاد شاعر به فرم شعري كه قبال  سروده باشد يا سعي او بر اين

  :خود بزند
 »كي باشد كاين قفس بپـردازم «   اين است جواب آن كجا گفـتم

  )372 :1363 سنايي،(
 »چـو سـركفته بادرنـگ   اي سرخ بادسـار  «   هست اين جواب شعر من و شعر من كدام

  )62 :1338 سوزني،(

  يرگي  نتيجه. 6
ها تعاريفي   هاي ادبي و تذكره  چنين فرهنگ با بررسي اشعار چاپي از آغاز تا قرن ششم و هم

ـ  .تـر فـن جـواب ارائـه شـد       ديگر و از همه دقيق از مواضع تعارض شعرا با يك الي  هاز الب
تـوان گفـت     اسـاس آن مـي   واحد براي اين فن استخراج شد كه بـر  يتعاريف متعدد معناي

جــواب در معنــاي ســرودن شــعري از روي يــك سرمشــق اســت كــه آن را بــه خواننــده 
كـه هـر    از جمله آگاهي شعرا از قواعدي مانند اين .است شناسانند كه شرايطي نيز داشته  مي

داشت و   بايد جوابي مي        ًشد حتما   فرستند يا براي ايشان فرستاده مي  شعري كه به ديگري مي
هاي خاصـي نيـز سـروده      ها امر مهمي بود و با انگيزه ن  براي ارائة اين جواب سرعت عمل آ

ت ادبي كه بـراي پـذيرش در دربـار نيـز     نمانند امتحان طبع براي نمايش پيوند با س .شد  مي
گويي به شاعران اسـتاد    از شعرا براي جوابن اممدوحچنين درخواست  مورد نياز بود و هم

  .تر جنبة سرگرمي براي ايشان داشت ن كه بيشاسلف يا معاصر
 اي كـه عنـوان    الخصـوص آن دسـته    در خود اشـعار جـوابي علـي    ،مذكور مواردغير از 

خود شاعران به نقد و داوري شعر اول پرداخته  است به آن اطالق شده» جد نقدي  جواب«
كه بازتاب فراوانـي در شـعر    ،توان گفت اين فن  مي ،براينبنا .كنند  و تعارضات را آشكار مي

  .ايشان است بين   گر جريان رقابت در بطن قسمي از اختالفات شاعران و بيان ،فارسي دارد
مشاهده شد كه اشعار فراواني نيز  ،ندا ن نوعي تعارضمكه همگي متض ،ها  اين يافته بنابر

طلبـي وجـود دارد يـا     ها يا معارضـه  در آن اما ،وجود دارند كه جواب به هيچ شعري نيستند
  .اي نخواهند داشت  دهنده  تصريح شده است كه جواب

كـه بحـث    ،ديگـر  نظرهـاي شـاعران بـا يـك       در اين تحقيق سعي شد جريان اخـتالف 
 ،ها  انگيزه و علل، شودواكاوي  ،جواب فقط يكي از نمودهاي آن است نو ف استدرازدامني 

شـناخته   كنند،  وضوح معناي تعارض را آشكار مي بهكه   د شعري آنو قواعد جواب و شواه
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هاي شعر فارسي فقط تقليـدي صـرف از شـعر شـاعر       توان گفت جواب  مي ،بنابراين. شوند
چنـين   ديگر و هم برابر يك براي اثبات برتري شعرا در اند اصل سندي بلكه در ،ديگر نيستند

  .اشعار ديگرانراهي براي ارائة نقد و نظر دربارة 
  

  ها نوشت  يپ
  .   است   ي    مالك   ه ي   مرض        دانشجو     ارشد    ي       كارشناس      نامة    ان ي                  مقاله مستخرج از پا   ن ي ا  . 1
   :   بود       متوجه   د ي  با       الملك        نظام   و        ملكشاه   ن ي ا   ت ي  هو        دربارة  . 2

 كرده  يم امارت يسنجر دولت برافتادن از پس اطراف ينواح و بلخ بر كه است يريام ملك نيا
 البته داشته لقب نيعمادالد و بوده ابوالفتح او ةيكن كه ملكشاه نيا...  داشته لقب ملكشاه و

 يسلجوق ملكشاه كه 485 در كه رايز ست؛ين يسلجوق ارسالن الب بن ملكشاه ابوالفتح نيمعزالد
 طفل ستهيز  يم ايدن نيا در هم اگر اي بود نشده تولد هنوز اي يانور شده مسموم يقول به اي مرده
 ي          ً                ملكشاه اصال  از خاندان سلجوق نيدانست كه ا ديمطلب با نياز ا ريغ...  بوده زيرمميغ و خرد

عراق و كرمان و چه در پادشاهان خراسان از  نيخاندان چه در سالط نيچه در ا ستين
 با تا اند  ستهيز  ينم بلخ در كدام چيه اند  داشته ملكشاه لقب كه يسلجوق شاهزادة و شاه تن  هفت
  ).77 -  76: 1325 ،يينوا( شوند محشور يانور
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