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چکیده
گفتوگو ،اصلیترین و ظریفترین ابزار خالق آثار منظوم و منثور داستانی ،یکی از مهمترین عناصر داستان
است .پیشبرد داستان ،معرفی شخصیت ،صحنهپردازی ،روایت داستان و ارائة درونمایه شاخصترین
کارکردهای گفتوگوست .در این پژوهش منظومههای زهره و منوچهر ایرجمیرزا و ایرج و هوبرة قاسم
الربن ـ آخرین منظومههای غنایی ادبیات کالسیک فارسی ـ از نظر کارکردهای گفتوگو با روش توصیفی
ـ تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند .پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ میدهد که کارکردهای
گفتوگو در کدام منظومه برجستهتر است و چرا؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد هر چند منظومة زهره و
منوچهر با دو کارکرد معرفی شخصیت و زبان عامه نسبت به ایرج و هوبره بسامد بیشتری دارد؛ اما منظومة
الربن توانسته است از نظر کمّی ،صحنهپردازی و تعلیمی بودن گفتوگوها را با بسامد بیشتری نسبت به
زهره و منوچهر نشان دهد و از نظر کیفی کارکردهای گفتوگو در حقیقتنمایی داستان با اقتباس از
رویدادهای زندگی عصر ،ارائة کامل درونمایة عشق و جنگ ،گفتوگوی پویای قهرمانان و شخصیتهای
فرعی به منظور پیشبرد داستان ،روایت داستان در قالب گفتوگوها ،اطالعرسانی به مخاطب و بازتاب
فرهنگ جامعه نمود بیشتری یافته است .بهطور قطع میتوان چندگانگی کارکردهای گفتوگو در ایرج و
هوبرة الربن را خاستگاه واقعی رویدادها و ملی بودن درونمایة منظومه دانست.
کلیدواژهها :گفتوگو ،منظومة زهره و منوچهر ،ایرجمیرزا ،منظومة ایرج و هوبره ،قاسم الربن.

 .1مقدمه
با توجه به اهمیت گفتوگو در برقراری ارتباط بین خواننده با نویسنده ،راوی و شخصیت(های) داستان؛ میتوان
کارکردـ های مهم دیگری چون معرفی شخصیت ،پیشبرد وقایع داستان ،نمایش صحنه و اطالعرسانی را نیز خاطر
نشان کرد که برجستگی هر یک از کارکردهای گفتوگو در آثار ادبی به نگاه و هدف نویسنده و خالق اثر بستگی دارد.
با توجه به نمود عنصر گفتوگو در منظومههای «زهره و منوچهر» ایرجمیرزا و «ایرج و هوبره» قاسم الربن،
کارکردهای گفتوگو در این دو منظومه حائز اهمیت است« .زهره و منوچهر» ترجمة آزادی است از داستانی اروپایی
به نام «ونوس و آدونیس» ویلیام شکسپیر که به سرانجام نرسیده است .ایرجمیرزا (1304-1251ه.ش) داستان شکسپیر را
تا آنجا که ترجمة صورتگر در مجلة سپیدهدم منتشر شده ،به نظم درآورده است(( )1شفیعیکدکنی .)374:1392 ،این منظومة
ناتمام در قالب مثنوی و بحر سریع سروده شده است .ایرجمیرزا با ذوق و ظرافتی خاص داستان این عشق زمینی را از
نظر زمانی و مکانی به دوره و سرزمین ایران منتقل کرد و آدونیس را به صورت منوچهر «نایب اول» قشون ایران درآورد
که به شکار عالقهمند است و با عشق آشنا نیست .داستان با اولین برخورد زهره با منوچهر آغاز میشود (حائری،
 .)316:1368-315این منظومه جدال و کشمکشی است میان زهره که الهة عشق است و عشقآفرین ،و منوچهر که از
عشق گریزان است.
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قاسم الربن(رحیمیان) 11دی ماه سال1293در شهر بابل به دنیا آمده است .نام مستعار الربن عالوه بر اشارهای به
زادبوم او ،بیان کنندة عشق و عالقة او به مازندران است .الربن مدتی با سِمت دبیر زبان فرانسة دبیرستانهای بابل
مشغول به کار شد؛ اما نوشتن را به عنوان مشغلة اصلی خود برگزید .در دورة نهضت ملی کردن نفت ،به روزنامهنگاری
روی آورد .الربن داستاننویسی را با انتشار کتاب «من و تو» ( )1322آغاز کرد .بیش از 20اثر داستانی ،چند نمایشنامه
و مجموعة شعر حاصل کار اوست (میرعابدینی .)3:1388 ،الربن سوم مهر  1391در تهران درگذشت.
«منظومة ایرج و هوبره» به عنوان اولین کتاب شعر الربن ،نخستین بار در سال  1363منتشر شد .این منظومه در قالب
مثنوی و با وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن» در بحر سریع مسدس مطوی مکشوف در1011بیت و برخاسته از فرهنگ و
هویت ایرانی و متناسب با وضعیت اجتماعی و سیاسی آن دوران سروده شد .در این منظومه« ،ایرج» دلدادهای است
که عاشق «هوبره» میشود .عشق زمینی «ایرج» به عشق آرمانی به وطن بدل میگردد .منظومة ایرج و هوبره ،حماسة
«عشق و جنگ» است.
نویسندة «یکصد منظومة عاشقانة فارسی» ،منظومة «ایرج و هوبره» را در کنار «زهره و منوچهر» ایرجمیرزا با عبارت
«شاید بتوان آخرین منظومههای» غنایی ادبیات دوران جدید به شمار آید ،معرفی میکند (ذوالفقاری .)30:1392 ،پژوهش
حاضر با این فرضیه که به نظر کارکردهای گفتوگو در منظومة «ایرج و هوبره» نمود بیشتری نسبت به «زهره و
منوچهر» دارد ،به بررسی این موضوع در دو منظومة غنایی پرداخته است.
 .2پیشینة تحقیق
در این بخش ،با پرهیز از منابعی که با عنوان کارکردهای گفتوگو نوشته شدهاند؛ تنها به پیشینة تحقیق دو منظومة
مورد پژوهش بسنده شده است.
 -1هاشمیان ،لیال و رحیمیمهروان ،لیال ( .)1391بررسی مثنوی زهره و منوچهر ایرجمیرزا با عنایت به آبشخور اصلی
آن ،ونوس و آدونیس شکسپیر ،فصلنامة گیالن ما ،ش( 4پیاپی ،)48صص.22-29
 -2اورک مورد غفاری ،پریسا ( .)1393مقایسة محتوایی ساختاری منظومه زهره و منوچهر ایرجمیرزا با عزیز و غزال
سید اشرفالدین گیالنی ،زبان و ادب فارسی ،ش ،230صص.73-90
 -3سلیمانپور ،مریم ( .)1395تحلیل انواع قاعدهافزایی در منظومة ایرج و هوبره سرودة قاسم الربن ،به راهنمایی عارف
کمرپشتی ،پایاننامة کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل.
 -4طاهرنژاد ،امالبنین ( .)1395مقایسة تطبیقی عناصر داستان در منظومة لیلی و مجنون نظامی و ایرج و هوبره الربن،
به راهنمایی علی ابوالحسنی ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور آمل.
 -5اورک مورد غفاری ،پریسا ( .)1397منظومه «ایرج و هوبره» قاسم الربن مازندرانی و تطبیق ساختاری آن با مثنوی
«زهره و منوچهر» ایرجمیرزا ،کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی ،ش ،38صص.97-127
مقاالت و طرح پژوهشی نوشته شده توسط نویسندگان مقالة پیشرو عبارتند از:
( :)1394بررسی توازن واژگانی در منظومة ایرج و هوبره ،مجلة الکترونیک هشتمین انجمن علمی زبان و ادبیات
فارسی ،صص.1769-1789
( :)1396تحلیل سبکشناسی آوایی در منظومة «ایرج و هوبره» ،دوازدهمین گردهمایی بینالمللی انجمن ترویج زبان و
ادب فارسی ،صص /. 8402- 8426بررسی مؤلفههای زبان عامه در مثنوی «زهره و منوچهر» ایرجمیرزا و «ایرج و
هوبره» قاسم الربن ،طرح پژوهشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل /مؤلفههای زبان عامه در منظومههای «زهره و
منوچهر» و «ایرج و هوبره» ،دو ماهنامة علمی ـ پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه ،س ،5ش ،18ص.207-232
( :)1397موسیقی کناری در منظومههای «زهره و منوچهر» ایرجمیرزا و «ایرج و هوبره» الربن ،مجموعه مقاالت پنجمین
همایش ملّی متن پژوهی ادبی ،ج دوم ،صص /.397-414توازن نحوی در منظومة ایرج و هوبره ،آخرین منظومة غنایی
فارسی ،سیزدهمین گردهمایی بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ،صص.2898-2917
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با توجه به موارد باال ،پژوهشی مجزا با محوریت کارکردهای گفتوگوی دو منظومة مورد نظر انجام نشده است.
 2-1روش تحقیق
این پژوهش براساس روش توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده و واحد آن ابیات دو منظومه است .ارجاع ابیات «ایرج و
هوبره» به دلیل شمارهگذاری نشدن ابیات ،براساس شمارة صفحة کتاب منظومة ایرج و هوبره ( )1363است .با وجود
شمارة ابیات زهره و منوچهر(نسخة محجوب) برای یک دست کردن ارجاعات از شمارة صفحه استفاده شده است.
دیگر آنکه ابیات الحاقی در تکمیل «زهره و منوچهر» مورد بررسی قرار نگرفته و به 451بیت سرودة ایرجمیرزا اکتفا
شده است .حجم منظومة الربن ،دو برابر منظومة ایرجمیرزاست ،بنابراین مقایسة یافتههای آماری براساس درصد بسامد
مؤلفه ها نسبت به کل ابیات هر منظومه است که در قالب نمودار به نمایش گذاشته شده است و بخش اعظم شاهدمثالها
با ذکر شمارة صفحة منظومهها در پینوشت آمده است.
 2-2ضرورت تحقیق
«ایرج و هوبره» به تقلید از «زهره و منوچهر» ایرجمیرزا سروده شده است .الربن دربارة مقلّد بودن خود میگوید:
«ایرجمیرزا زهره و منوچهر را نوشت و آن هم ترجمه است .من ایرج و هوبره را در زمینة عشق صمیمی و صادقانه
ابراز داشتم .عشق واقعی در یک منظومه» (اعتمادزاده . )124:1391 ،منظومة ایرج و هوبره با وجود تأثیرپذیری از زهره و
منوچهر« ،قوّت و اصالت» دارد .زبان نرم و لطیف و روان آن در کنار تازگی موضوع ،خواندن منظومه را دلنشین
میکند (ذوالفقاری .)126:1392 ،بررسی اشتراک و افتراق دو منظومه با موضوعات مختلفی محقق شده است .با توجه به
اهمیت گفتوگو و تحقق بررسی اشکال گفتوگوی دو منظومه ،حال کارکردهای گفتوگو مجال دیگری جهت
بررسی دو منظومه فراهم نمود.
 .3چارچوب نظری
 3-1گفتوگو ( )dialogueو ادبیات داستانی
در این مجال اندک بنا نیست به سیر تاریخی ادبیات داستانی ،عناصر داستان یا انواع گفتوگو پرداخته شود؛ ولی به
جهت مهم بودن عنصر گفتوگو در داستان ،از اشارهای مختصر بدان گزیری نیست.
ریشهشناسی واژة دیالوگ عبارت است از دو عبارت یونانی  diaبه معنی «از خالل» و  legeinبه معنی «سخن» و به
معنی کنشی است که از طریق گفتار انجام میشود نه از طریق کردار (مککی .)22:1397 ،بنابراین «هر آن چه را شخصیت
به خود ،به دیگری یا به خواننده /تماشاگر بگوید» (همان )23:دیالوگ نامیده میشود.
در تعریفی دیگر «گفتوگو ،به معنای مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادله افکار و عقاید است و در داستان،
داستان منظوم ،نمایشنامه و فیلمنامه به کار میرود؛ یا به عبارت دیگر صحبتی که در میان شخصیتها یا به طور
گستردهتر ،آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در هر اثر ادبی صورت میگیرد ،گفتوگو نامیده میشود» (میرصادقی،
 .)223:1395گفتوگو در قصهها و رمانهای قرن هجدهم و نوزدهم غربی استقاللی ندارد .این عنصر مهم از اوایل قرن
بیستم به تدریج استقالل مییابد و جای ویژهای در داستانهای کوتاه و رمان پیدا میکند .ناتورالیستها اولین بار زبان
گفتوگو را به شیوة عادی و طبیعی در داستان و نمایشنامه بکار بستند (میرصادقی .)612:1394 ،بسیاری از نویسندگان
معاصر درونمایة داستان و شخصیتهای آن را با ترکیب گفتوگوهای متناسب خلق میکنند؛ بنابراین در این آثار
گفتوگو نه تنها عنصری فرعی نیست بلکه عمل داستان را به پیش میبرد (داد« .)407:1390 ،در قصههای کوتاه و بلند
فارسی ،گفتوگو جزو روایت قصه است» (میرصادقی.)607:1394 ،
 3-4کارکردهای گفتوگو
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«گفتوگو یکی از ظریفترین و مشهودترین ابزار نویسنده است» (بیشاب .)138:1394 ،گفتوگو همیشه باید بیش از
یک کار انجام دهد .باید همان طور که پیش میرود ،طرح داستان یا شخصیتپردازی یا توصیف صحنه یا پیشآگاهی
را هم پیش بَرد و در عین حال به مثابة واسطهای برای تبادل اطالعات عمل کند (تورکو .)136:1389 ،گفتوگو پیشبرد
عمل داستانی و نمایش درونمایه را نیز عهدهدار است .نمایش خصوصیات جسمانی ،روانی و اجتماعی شخصیتهای
داستان از ویژگیهای یک گفتوگوی کامل است .گفتوگو از عناصر خلق فردیت انسانی است و ارتباطها ،ساختار
کشمکش میان آنها را به وجود میآورد و از آنجا که جلوة واقعی به داستان میدهد ،مهم است .فایدة دیگر گفتوگو،
ساده و سهل کردن خواندن داستان است (میرصادقی« .)223-230:1395 ،نقش اصلی گفتوگو اطالعرسانی و ترکیب
شخصیت با عمل است» (بیشاب .)334:1394 ،با بکارگیری گفتوگو ،روابط اشخاص با هم شروع میشود ،تصدیق
میشود ،تداوم مییابد یا تمام میشود (همان .)299:در یک تقسیمبندی مختصر اما کامل کارکردهای گفتوگو عبارتند
از :مکشوف ساختن شخصیت و سرشت (توصیف عملی) پرسوناژ داستان ،پیشبرد وقایع داستان ،کاستن از سنگینی
کار ،وارد کردن حوادث در داستان ،ارائة صحنه ،دادن اطالعات الزم به خواننده (یونسی.)351:1398 ،
 .4بحث و بررسی
در این بخش ،کارکردهای گفتوگو ابتدا در زهره و منوچهر ،سپس در ایرج و هوبره مورد بررسی قرار گرفته است.
 4-1کارکردهای گفتوگو در «زهره و منوجهر» و «ایرج و هوبره»
 4-1-1جلوه و خودنمایی
زهره الهة عشق است و عشق آفرین؛ اما با دیدن شکوه منوچهر ـ که به شکار رفته بود ـ خود را شیفته و گرفتار او
میبیند؛ در نتیجه پس از حدیث نفس و کشمکشی درونی ،بیشتر به منظور گرفتار کردن منوچهر در دام عشق خود؛
کرد نهان عجز و عیـان ناز خویش

هیمنهای داد بـه آواز خویش
(ص)99

وقتی زهره نزد منوچهر میرود در اولین گفتوگوی دو طرفه به جای تعریف و تمجید از خود ،جلوههایی از زیبایی
و شکوه منوچهر را بازگو میکند:
گفت سـالم ای پسـر مـاه و هـور
ای ز بشر بهتـر و بگـزیده تـر
ای کـه پس از خلق تـو خالق تـو

چشـم بـد از روی نـکوی تـو دور
بلکـه ز مـن نیـز پسندیـده تـر
همچو خالیق شـده مشتاق تـو
(ص)99

زهره زیرکانه لب به ستایش منوچهر میگشاید تا نشان دهد در قالب یک انسان زمینی ،شیفتة او شده است نه یک الهه.
سخنان اولیة زهره در منوچهر کوچکترین اثری نداشت ،اما با چیره شدن عشق منوچهر بر زهره ،دوباره به گفتوگوی
خود ادامه میدهد و در پی تحریک اوست .در ادامة گفتوگوست که زهره خودنمایی میکند و به توصیف خود
میپردازد .در میانة گفتوگوها از خواستهها و امیال خود سخن به میان میآورد و زمینة کامستانی خویش را فراهم
میکند و بیشتر قصد خودنمایی دارد تا نظر منوچهر را به خود جلب کند .در گفتوگوهای اندک منوچهر نیز اثری از
خودنمایی وجود ندارد .در منظومة الربن نیز با خودنمایی هوبره یا ایرج روبهرو نمیشویم .دخترکی که فارغ از هیاهوی
زندگی گل به بغل از کوچهای میگذرد و ایرج او را میبیند و به یکدیگر دل میبازند .در گفتوگوی آغازین آن دو
نیز بویی از خودنمایی و جلوه کردن به مشام نمیخورد .هوبره با افتخار از عفت و پاکدامنیاش میگوید:
در کف مـن بــود عنـان دلـم

هیچ قلم نقش نـزد بر گلم
(ص)25

و ایرج نیز از نیاکان خویش:
نـام مـرا مــادرم ایــرج نهـاد

تا نـرود نام فریدون ز یـاد

کارکردهای گفتوگو در منظومههای غنایی «زهره و منوچهر» ایرجمیرزا و «ایرج و هوبره» قاسم الربن 1195 /

(ص)23

حتی این افتخار که در گفتوگوی آغازین ایرج و هوبره دریافت میشود پس از دلدادگی رنگ میبازد.
 4-1-2معرفی شخصیت
اساس هر داستان خوبی اشخاص و خصوصیات آنهاست و گفتوگو جزء الینفک اشخاص ،طبیعیترین و مؤثرترین
راه نشان دادن خصوصیات اشخاص است (یونسی .)352:1398 ،ایرجمیرزا «چهرة اشخاص و اندیشه و احساسات آنان را
همه جا با عباراتی ساده و موجز و وافی به مقصود تصویر کرده» (آرینپور،1375،ج .)406:2معموالً دو طرف گفتوگو در
آغاز سعی در معرفی خود دارند؛ اما زهره پیش از روبهرویی با منوچهر در حدیث نفسی ـ که نوعی از گفتوگوست
ـ خود را اینگونه معرفی میکند:
آلهـة عشق منـم در جهـان
مـن کـه یکـی عنصـر افالکیم

از چه به من چیره شود این جـوان
از چه زبـون پسـری خاکیم
(ص)98

تأکید بر الهه بودن زهره در گفتوگوی پایانی او با منوچهر نیز قابل توجه است:
ربّـ ِة نوعم

بـه زبـان عـرب

داور حسنم به

لسان

ادب

(ص)114

در بخش دیگری از گفتوگو ،زهره از وضعیت ظاهری و جسمانی خود سخن به میان میآورد:
ایـن سـر و سیمـای فـرحزای مـن
ایـن لب و این گونه و این بینـیام

ایـن فرحافـزا سـر و سیمـای مـن
بینـی همچون قلـم چینـیام
(ص)102

حتی در خالل گفتوگو به پوشش خود نیز اشاره میکند:
نـازک و تنـگ است مـرا پیـرهـن

تر که شود نیک بچسبد به تـن
(ص)104

معرفی زهره حتی در گفتوگوی پایانی او ادامه مییابد تا آخرین تیر ترکشش را برای جلب نظر منوچهر بکار گیرد؛
البته با این تفاوت که چهرة واقعیاش را به منوچهر نشان میدهد .در این معرفی ویژگیهای اخالقی و فکری او نیز
آشکار میشود:
 عشقآفرینی:حجلهنشین

فلک

سومـم

عاشق و معشوق کن مردمـم
(ص)113

 زیرک بودن:آلهة عشق بسی زیرک است

پیر خرد در بر او کودک است
(ص)114

معرفی زهره ،شخصیت اول داستان تنها از زبان خود او صورت نمیگیرد .منوچهر نیز به معرفی زهره میپردازد؛ اما در
ابیاتی اندک .منوچهر در نخستین گفتوگویش زهره را اینگونه توصیف میکند:
گفت کـه ای نسخـه بـدل از پـری
عطف بیـان از گـل و سرو و سمن

جلـد سـوم از قـمـر و مشتری
جملة تأکیـد ز باغ و چمن
(ص)106

اما منوچهر ،قهرمان  16سالة داستان ایرجمیرزا ،سپاهی روزگار ماست که دارای شمشیر و نشان و واکسیلبند است و
با تفنگ و فشنگ پی نخجیر رفته است .جوانی است بسیار محجوب و با شرم که هنوز کشمکش عشق ندیده و لذت
مستی نچشیده و در عین سادگی ،عاقبتاندیش است (آرینپور،1375 ،ج .)402:2هر چند ایرجمیرزا منظومه را با توصیف

 / 1196دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی -دی 1399

ظاهر نظامی منوچهر آغاز میکند؛ اما دیگر ویژگیهای منوچهر در گفتوگوهای دو قهرمان نمود مییابد .در گفت-
وگوهای زهره ابتدا از ویژگیهای جسمانی و ظاهری منوچهر سخن به میان میآید:
آن کـه تـو را ایـن دهـن تنـگ داد

وان لب جـانپـرور گلرنـگ داد
(ص)101

حسن تو بر حـد نصـاب آمـده
 ...گفت و نگفته است یقینـاً دروغ

بیشتـر از حـدّ و حساب آمـده
تـازه رسیـدی تـو بـه حـد بـلـوغ
(ص)110

منوچهر نیز در نوبت اول گفتوگویش به جوانی و زیباییاش اشاره میکند:
گر چه جوانـم مـن و صاحب جمال

مهـر

بتان

را

نکنم

احتمال
()107

از دیگر خصوصیات منوچهر در دومین گفتوگویش:
 مسئولیتپذیری:گـرگ شناسیم و شبانیـم مـا

حافـظ

ناموس

کسانیـم

مـا

(ص)107

 وطنپرستی:فـرم نـظـام است چـو در بـر مـرا

صحبت زن نیست میسّر مـرا (ص)107

 هوشیاری:دیـده و دانسته نیفتـم بـه چـاه
 عاقبتاندیشی:گـر شنـود شـاه غضب مـیکـنـد
 نظامی بودن:جـایگـه مـن شـده قلب سپـاه
خصوصیات منوچهر از زبان زهره:
 ترسو بودن:مـرد سپـاهـی و بـه ایـن کـمدلـی
 محجوب بودن:اینهمهمحجوبشدن بیخود است
 بیتجربه بودن:گیـر تو افتـادهام ای تـازه کار
 سرسخت بودن:حیف نباشـد کـه گـرانی کنـی

کـج نکـنـم پـای خـود از شاهـراه (ص)107
بیادبـان را شـه ادب مـیکـنـد(ص)107
قلب زنـان را نکنم جایـگاه(ص)107

بچـه بـه این جاهلی و کاهلـی (ص)108
حجب ز انـدازه فـزونتر بـد است (ص)109
بهتـر از این گیر نیـایـد شـکار (ص)102
صابـری و سخت کمانـی کنـی(ص)100

ویژگیهای منوچهر که از زبان زهره استنباط شدهاند ،از نظر زهره صفات خوب و پسندیدهای نیست؛ چون مانع رسیدن
زهره به خواستهاش میباشد.
 نظامی بودن:نیست در اینجـا مـاژری ،محبسـی

منصب تو از تو نگیـرد کسـی(( )2ص)109

در ایرج و هوبره قهرمانان داستان در قالب گفتوگو خود را معرفی میکنند .الربن در آغاز داستان مخاطب را با
مقدمه ای طوالنی در توصیف هوبره ،ایرج و عشق با خود همراه میکند .اما جذابیت داستان با گفتوگوی قهرمانان
شروع میشود و اولین گام در راستای وقایع داستان برداشته میشود .اولین گفتوگوی دو نفرة منظومه با پرسش هوبره
شروع میشود:
ایرج در پاسخ به پرسش هوبره« ،گفت که هستی و چهات در ضمیر؟» ،خود را اینگونه معرفی میکند:
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نـام مـرا مــادرم ایــرج نهـاد
من نه همین جانم و اینم تن است

تا نـرود نام فریدون ز یـاد
یکسره تاریـخ درون مـن است (ص)23

این گفتوگو ادامه مییابد تا آنکه ایرج از هوبره میخواهد خود را معرفی کند:
بیشوکمیگفتهام از وصفخویش

درج گهر باز کن و گوی بیش(ص)23

هوبره نیز در قبال درخواست ایرج ،زبان به معرفی خود میگشاید:
گفت منـم نـوبـر ایـن بـوستان
همچو توام خـوشة ایـن مرز و بوم
نــام نـهـادند مــرا هــوبـره

حرفـی از ایـن دفتر و ایـن داستان
تـافتهای لیـک نـه از چیـن و روم (ص)24
کبک نیاسودة کوه و دره (ص)25

از گفتوگوهای ایرج و هوبره میتوان به ویژگیهای آن دو نیز پی ببرد.
 اصیل بودن از زبان ایرج:میوة اینشاخم و این آب و خاک
 جوان بودن ایرج:شعله مـزن خـرمن جانـم مسوز

رحم کـن ای ماه جوانم هنوز(ص)57

 وطنپرستی:رو خسوخاشاک ز میهن بروب

مـاه گرفته است بـرو مس بکوب(ص)65

 پاسداری از وطن:بر تن او تیـر چـو بـاران نشست
توصیف ایرج از زبان هوبره:
آن قـد و باال و بر و رو چه شد؟

نسل فریـدونـیام و اصـل پاک(ص)23

مینسـزد دست بسایـم به دست(ص)67

وان خط سبز خوش مینو چه شد؟ (ص)91

ویژگیهای هوبره:
 شجاع و جسور بودن:سخت کـمان بـودهام و سختگیر
 پاکدامنی:بـر تـن من جامـة پـرهیز بـود
 زیبارویی (از زبان ایرج):آنکه تو را این همه زیبا کشید
 گریزان از عشق:لیک بـر این نقش نـزد رنـگ عشق
 زیبارویی از زبان هوبره:این بـر و باال و تراش بلور

شاخة مرجان نشسته بـه

 جوان بودن:تازه جوانیم و نـداریم غـم

هیـچ نـداریم غـم بیـش و کـم (ص)59

تیز پران را بکشیدم به زیر(ص)24
گـر همـه آفـاق بال خیـز بـود(ص)26
بهـر نـگاه دل شـیـدا کشید(ص)30
شیشه و آنگاه یکی سنگ عشق(ص)31
نور(ص)52

برخی از ویژگی های ایرج و هوبره توسط راوی در آغاز منظومه بیان شده است؛ مانند زیبایی و فارغ بودن از عشق،
یک بعدی و کژبین بودن هوبره ،خوش بر و رویی ،حسن و کمال ایرج؛ اما تغییر و تحول روحی این دو بعد از عاشق
شدن توسط خودشان به مخاطب معرفی میشود .ایرج:
من چه بدم مرده دلی چون حطب

پیکـر آلوده بـه شهـد رطب (ص)48
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عشق تـو مضراب که بر سیم خورد

بـا غم خـود زنـگ همه غـم سترد(ص)49

هوبره:
گـفت مـرا دیـدة تـو خـواب کرد

سخت مرا سست و سپس آب

کرد()3

(ص)50

 4-1-3صحنهپردازی
اهمیت صحنهپردازی از معرفی شخصیتها ،کمتر است .در صحنهپردازی ،اغلب زمان و مکان وقایع داستان ،در
گفتوگو انعکاس مییابد و اطالعات الزم را به خواننده می دهد؛ در نتیجه درک خواننده از فضای داستان دقیقتر و
ارتباط عمیقتر خواهد شد .از جمله صحنهپردازی های مرتبط با زمان در زهره و منوچهر باید به بیت زیر اشاره کرد:
در سر این سبـزه مـن و تو بـه هم

خوش به هم آییم در ایـن صبحدم (ص)99

در بیت زیر ،صفات سبزه نشانی از فصل بهار است:
سبـزه نگـر تـازه به بـار آمـده

صافی و پیوسته و روغنزده (ص)104

و در اشاره به مکان« ،ایرج محل وقوع حوادث را در کوهستانهای ایران قرار داده» (آرینپور،1375 ،ج.)402:2
کاش فـرود آیی از آن تیز گام
گه بـه لب کـوه بـرآریم هـای

کـز لب ایـن چشمـه ستانیـم کـام (ص)99
تـا بـه دل کـوه بپیچـد صـدای (ص)104

از گفت وگوی زهره در ابیات زیر ،موقعیت منوچهر و به شکارگاه رفتن او برداشت میشود:
مغتنم است ایـن چمـن دل فـریب
مهـر مـرا ای بـه تـو از مـن درود

ای شـه مـن پـای در آر از رکـیب (ص)99

بینی و از اسب نیایی

فـرود؟()4

(ص)100

تفاوت آشکاری که از گفتوگوهای دو منظومه دریافت می شود آن است که در زهره و منوچهر مخاطب با برشی از
زندگی قهرمانان داستان روبه روست ،در حالی که در ایرج و هوبره مخاطب با سرگذشت قهرمانان داستان قدم به قدم
پیش میرود .روزها ،ماهها ،در مکان های مختلف و در حاالت غم و شادی با آنان همراه است .در منظومة ایرج و
هوبره ،اولین صحنهپردازی از زبان الربن صورت میگیرد:
کـوچه بسی تنگ و چو دهلیز بود
شاخ بـه هـم آمـده شـد طاقدیس

مرغک ایـن کوچه سحرخیز بود
کوچه درازیش یکی رشته ریس(ص)16

الربن در قالب گفتوگو مخاطب را به محیطهای جدیدی از داستان رهنمون میکند .رفتن ایرج و هوبره به دشت و
صحرا و توصیف مناظر ،رفتن هوبره به صحرا و کنار چشمه ،گفتوگو با فاخته و برگ و چشمه و قید فاصلة زمانی
دیدار ایرج و هوبره بخشی از صحنهپردازی است .افزون بر این ،صحنهپردازی میدان نبرد که به جنبة حماسی منظومه
قوت میبخشد ،زیباست .مدتی پس از رفتن ایرج به میدان نبرد ،نامهای از او به هوبره میرسد .در این نامه از سخنان
عاشقانة معمول عاشق و معشوق خبری نیست .ایرج در این نامه صحنة کارزار را در زمانهای مختلف ،دقیق با جزئیات
وقایع توصیف میکند:
جنگ نه آنحرف که در دفتر است

حـرف و کالم و افق دیگـر است

شیر دمانیـم در این کار زار

گوهر میهن تو به شیران سپار (ص)75

در دل شب جنگ تماشایی است

دور ز غـوغـای صفآرایی است

وقـت سحـر ،گـاه شبیخون زنیم

خیمة دشمن ز زمیـن بـرکنیم (ص)76

در کـمـر کــوه و گـذرگـاه تـنگ

تیـغ بـه کف داشت هیوالی جنگ(ص)77

تـیـر چـو بــاران ز هـوا و زمـیـن

خون بچـکانیـد ز هـر آستیـن(ص)78
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الربن در تکگویی نمایشی ـ که نوعی از اشکال گفتوگوست ـ صحنهپردازی غرورآفرینی از جان باختن ایرج به
نمایش میگذارد:
ایـرج پر زهـره چـو اسب گـشن

شیههکنان بند گشود و رسن

تـیر فراوان بـه سر خصم ریخت

خصم بـد آغاز به هر سو گریخت

ناگهـی از زاویـة کـور جست

تیـر هالکی که ستونش شکست(()5ص)80

 4-1-4شناخت فرهنگ و مناسبات اجتماعی
آثار شاعران و نویسندگان قابلیت معرفی فرهنگ و آداب و رسوم جامعة آن عصر را داراست که از این نظر ارزش
مطالعات جامعهشناسی دارند .این قابلیت در دو منظومه نیز حائز اهمیت است .از مناسبات اجتماعی جامعة سنّتی،
محدودیت روابط دختر و پسر است .زهره و منوچهر برگردان منظوم و هنری ایرجمیرزاست از ونوس و آدونیس؛ از
اینرو در این منظومه روابط شخصیت های داستان به نحوی با جامعة سنّتی ایران منطبق شده است که آثاری از فرهنگ
این جامعه در گفت وگوهای دو قهرمان داستان ،بیشتر در گفتار و رفتار منوچهر نمایان است؛ مانند:
عشوه از ایـن بیش به کـارم مکـن
شـوخ مشـو شعبـده بـازی مـکـن
شهـد لب مـن نمکیـده است کس

صرف مساعـی به شکارم مکـن
پیش میـا دسـت درازی مـکـن
در قـرق من نچریده است کس
(ص)106

نشانههایی از فرهنگ جامعة سنتی از زبان زهره نیز بازگو میشود:
جمع نگشته است هنـوز از عفـاف

دامن پیـراهن تـو روی ناف (ص)110

بعضی از ارزش های اجتماعی نظیر محجوب بودن ،حیا ،سادگی و صداقت از نظر زهره ضد ارزشاند؛ زیرا مانع رسیدن
او به خواستههایش است:
آن کـه بـود شـرم و حیـا رهـبرش
هـر کـه کـنـد پیشة خـود را ادب
زنـدگی ساده در ایـن روزگـار

خلق رباینـد کاله از سـرش
در همـه کـار از همـه مـانـد عقب
ساده مشو هیچ نیایـد بـه کـار
(ص)109

میهنپرستی نیز بخشی از فرهنگ محسوب میشود که منوچهر بدان تأکید دارد:
مـردم بیاسلحه چـون گوسفنـد
گرگ شناسیم و شبانیـم مـا

در قـرق غیرت مـا مـیچـرنـد
حافـظ نـاموس کسانیـم

مـا()6

(ص)107

در آغاز منظومة ایرج و هوبره عالوه بر آنکه تابو بودن روابط دختر و پسر و چنین مناسبات فرهنگی از زبان سوم
شخص استنباط میشود ،اولین گفتوگوی هوبره نیز حاکی از این موضوع است:
گفتکه هستیو چهات در ضمیر؟

بیهـده بـر دخترکان ره مگیر(ص)22

در ابیات زیر عفت و پاکدامنی هوبره با مناسبات فرهنگی جامعه ارتباط دارد:
نا شـدهام جام کف می پرست
دخترکان شیـر و شکـر خوردهانـد

کاه نبودم که درآیـم بـه دست
در ته غـرقـاب اگـر مـردهانـد
(ص)26

آنکه دلش لقمة آهن چشیـد
بوالهوسان را سزد این سرنوشت

بوالهوسی کـرده و ساغر کشیـد
کس نزنـد در گذر سیل خشت
(ص)27

فرهنگ شهادت و دفاع از خاک و وطن نیز به فرهنگ و ارزشهای دینی و ملی باز میگردد:
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بیوطنوریشهکه[نه]دشمننهدوست(ص)23

گـر وطـنـم هست مـرا آبـروست
چاک دهـد غیـرت تـو پـیـرهن

گر بخلـد خـار بـه پـای وطن

بـارة تـو زیـر پـی دشمنان؟

آب تـو در کـوزة اهـریمنان؟
(ص)66

الربن در مصرع دوم بیت زیر به یک باور و فرهنگ عامه اشاره میکند .ایرج که در انتخاب عشق به معشوق یا وطن
مردّد میماند؛ در دومین حدیث نفس ناگهان به خود نهیب میزند و تردیدش به یقین بدل میشود و عشق آرمانی به
وطن را برمیگزیند:
رو خسوخاشاک ز میهن بروب

ماه گرفته است برو مس بکوب(()7ص)65

در بسیاری از مناطق ایران مانند گیالن و مازندران نزد عامه ،دیو و اژدها و گاه ستارة زحل را دشمن خورشید و ماه
میدانند و تصور میکنند هر گاه یکی از دشمنان بر خورشید یا ماه غلبه کند آن را در کام میکشند و علت ماه گرفتگی
و خورشید گرفتگی چنین حادثهای است .م ردم با مشاهدة گرفتن ماه و خورشید با طبل زدن ،کوبیدن مس و گاهی
تیراندازی به سمت آسمان به یاری می شتابند و این حرکتی است جادوگونه ،به یاد مانده از روزگاران دور زندگی
انسان که ممکن است در مناطق دیگر نمونههای مشابهی از آن یافت (فرخی.)114-115،1358 ،
بسامد  % 6/88فرهنگ در زهره و منوچهر و  % 6/82در ایرج و هوبره نشان میدهد فرهنگ و مناسبات اجتماعی
مانند حجب و حیا به ویژه قداست وطن و دفاع از آن از موضوعات مشترک گفتوگوهای دو منظومه میباشد.
 4-1-5آشنایی با زبان
اگر چه زبان جزئی از فرهنگ است؛ اما با توجه به اهمیت آن جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است .آشنایی با زبان،
کلمات ،اصطالحات و لحن گفتار شخصیتهای داستان از دیگر کارکردهای گفتوگوست .گاه شخصیت داستان ،ادبی
سخن می گوید ،گاه رسمی ،عامیانه ،محترمانه و . ...اما آنچه در منظومة زهره و منوچهر از نظر گفتوگو نمود دارد،
استفاده از زبان عامیانه است که باید دلیل آن را استادی ایرجمیرزا دانست؛ زیرا به هر روی سرودة ایرجمیرزاست که از
زبان زهره یا منوچهر بازگو میشود.
گرایش به سادگی و نزدیکی به زبان محاورة مردم در شعر فارسی ،فصل جدیدی در ادبیات منظوم ایران باز میکند
که سرآغاز آن با نام ایرجمیرزا همراه است (آرینپور،1375،ج« .)415:2واژگان ،اصطالحات ،کنایات و ضربالمثلها»
مهمترین اجزای زبان عامهاند (ذوالفقاری .)384:1394 ،با توجه به نتایج پژوهش دو منظومه در این زمینه« ،در مقایسة
درصد مجموع مؤلفههای زبان عامة منظومهها ،ایرجمیرزا ( »% 93/56کمرپشتی و سلیمانپور )227:1396 ،از زبان عامه در
منظومهاش بهره گرفته است .این بسامد نشان میدهد از آنجا که بخش وسیعی از این منظومه گفتوگوی قهرمانان
داستان است؛ لذا کاربرد زبان عامه در گفتوگوها نیز باالست که بسامد  % 75/16دلیلی بر این مدعاست و میتوان
زبان عامة دوره را به خوبی شناخت .نمونههای کاربرد زبان عامه در گفتوگوهای زهره و منوچهر:
دست کشم بر گـل و بـر گوش او

تا بپرد از سر او هوش او (ص)99

«گَل» به معنی «بخش باالیی چیزی» (انوری،1382 ،ج )6201:6است و در ترکیبات «گل و گوش» و «گل و گردن» به
کار میرود.
نیست در ایـن گـفتة من سوسهای

گر تـو به من قرض دهـی بوسهای (ص)103

جـر بزنـی یـا نزنـی بـردهای

خوبرخی هر چـه کنـی کـردهای (ص)104

غالب بودن زبان عامة ایرجمیرزا سبب شده است شخصیتهای داستان ،هم ردیف عامة مردم به نظر آیند ،بهگونهای
که تفاوتی بین یک نظامی نوجوان با یک الهه به چشم نمیخورد؛ ایرجمیرزا با استفاده از «خدمت عادی» در بیت زیر
منوچهر را یک نظامی از طبقة مردم عادی معرفی میکند:
روز چو روز خوش آدینه بود

در گـرو خدمت عادی نبود() )8ص(98
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«عادی» واژهای است نظامی به معنی «ویژگی سرباز دارای تحصیالت پایینتر از دیپلم یا بیسواد» (انوری ،1382 ،ج:5
 .)4942-4941در ایرج و هوبره« ،الربن تنها  % 24/82از عناصر زبان عامه بهره گرفته است» (کمرپشتی و سلیمانپور:1396،

 )227که بسامد آن در گفتوگوها  % 10/58میباشد .کاربرد زبان معیار و گزینش به جا و مناسب کلمات در گفتوگوها،
قهرمانان داستان الربن را افرادی موجهتر ،سنجیده و معقول نشان میدهد .نمونههای کاربرد زبان عامه در گفتوگوهای
ایرج و هوبره:
گول خط و خال فـراوان مـخور
قطـره شـدم در دل دریای تـو
غنچة تو تـازه دهن بـاز کـرد

آب از ایـن چشمة جـوشان مـخور (ص)34
جورکش هـیهـی و هیهـای تـو (ص)94
تازه فلک کار خود آغـاز کـرد(( )9ص)110

الربن در بیت باال از ترکیب کنایی دهن باز کردن که در گفتوگوی عامه استفاده میشود ،به معنی «شکفتن ،باز
شدن» استفاده کرده است (کمرپشتی و سلیمانپور.)224:1396 ،
 4-1-6جنبة تعلیمی
یکی از کارکردهای گفتوگو بیان نکات و آموزههای اخالقی است که در حیطة ادبیات تعلیمی قرار میگیرد .از آنجا
که ادبیات تعلیمی دو منظومه در پژوهشی دیگر با چهار مؤلفة پند و اندرز ،تشویق ،تحذیر و ضربالمثل ،مورد بحث
و بررسی قرار گرفته است؛ لذا در اینجا به جامعة آماری منظومهها اشاره میشود .منظومة ایرج و هوبره با بسامد 17/38
 %نسبت به زهره و منوچهر با  % 9/09تعلیمی و اخالقیتر است .اما از آنجا که موضوع تعلیمی بودن گفتوگوها مورد
بحث است این آمار در گفتوگوهای ایرج و هوبره به  % 13/05و در زهره و منوچهر به  % 7/09تقلیل مییابد که
گفتوگوهای ایرج و هوبره اخالقیتر است .نمونههایی از پند و اندرز در گفتوگوهای دو منظومه آمده است.
زهره و منوچهر:
قـدر جـوانی کـه نـدانـی بـدان
میگـذرد وقت ،غنیمت شمـار

چنـد صباحی که جـوانی بـدان(ص)110

بر خور از این سفرة

بیانتظار(()10ص)111

ایرج و هوبره:
کـشتة تـو سـر زده و خوشه داد
نیست

روا

رازگشایی

کنـم

سهل مـده خوشة خـود را بـه باد(ص)57
نزد همـه قصهسرایـی کنـم(()11ص)99

 4-1-7اختصاصات شغلی
به طور معمول صاحبان اصناف و حرف مختلف در گفتوگوهای روزمره از واژگان و اصطالحات مرتبط با شغلشان
استفاده میکنند .البته نه آنکه « نویسنده بکوشد و اصرار داشته باشد که هر جمله از کالم را به اختصاصات شغلی
بیاالید» (یونسی .)360:1398 ،بلکه به این معنی است که سخن هر یک از این افراد مبیّن طرز تفکری خاص است (همانجا).
در منظومة ایرجمیرزا ،منوچهر جوانی است نظامی که در آغاز منظومه با هیبت نظامیاش با واژگان نائب اول ،صاحب
شمشیر و نشان ،مهمیز ،سردوشی ،چکمه ،کاله و واکسیلبند توصیف میشود که قصد شکار دارد و اسب ،تفنگ و
فشنگ طلب میکند .ذکر شغل و واژگان مرتبط با آن در گفتوگوهای قهرمانان داستان مشهود است؛ به ویژه در مورد
شخص منوچهر
که سپاهیگری را مانع دل باختن میداند.
زهره در اولین گفتوگوی منظومه که به صورت حدیث نفس است ،به شغل منوچهر اشاره میکند:
گر چه نظامـی است غالمش کنـم

منصرف از شغـل نـظامش کنـم (ص)99

و در اولین گفتوگوی دو نفره خطاب به منوچهر میگوید:
بنـد کن آن رشته به قرپـوس زیـن

جفت بزن از سر زین بر زمین (ص)99
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استفاده از واژگان «رشته»« ،قرپوس» و «زین» با شکار متناسب است« .قرپوس» واژهای است عربی به معنای «برآمدگی
جلو و عقب زین اسب؛ قاچ زین؛ کوهة زین» (انوری،1382 ،ج.)5517: 6
ویژگیهای شغلی بر شیوة گفتوگو و کاربرد واژهها اثر میگذارد؛ به طوری که بیشتر واژههای بکار رفته در گفت-
وگوی منوچهر ،مرتبط با مناسبات شغلی اوست؛ مانند:
زن نکنـد در دل جنگـی مقـام
بعـد که آیـم به لبـاس سویـل

عشق زنـان است بـه جنگی حـرام
از تـو تحاشی نکـنم

بیدلیـل()12

(ص)107

واژة فرانسوی «سویل» به معنی «شخصی» (انوری ،1382 ،ج )4328:5و «غیر نظامی» (همانجا )4461:است.
در منظومة الربن ،هوبره دختری است گلفروش که ایرج بدان اذعان میکند:
گوی به مـن دختـرک گـل فروش

بهر چه هیـزم نکشیدی بـه دوش؟ (ص)36

اما ایرج با شغل خاصی معرفی نمیشود ،تنها میبایست برای خدمت وظیفه اعزام میشد .در میدان نبرد نیز از
اصطالحات
نظامی متناسب با دورة جنگ تحمیلی استفاده شده است؛ مانند:
پـرتـو خمپـاره گـل رنـگ رنـگ
ترکش خمپـاره ز هـر سـو دویـد

تـوپ صـدایش چـو غریو پلنـگ
سینة کُه پیکر انسان دریـد()13
(ص)77

 4-1-8حقیقتنمایی
حقیقتنمایی از ویژگی های یک داستان گیرا و پرمخاطب است؛ زیرا خواننده با چنین داستانی ارتباط عمیقتری برقرار
میکند« .وظیفة گفتوگو افزودن بر راستنمایی داستان است» (یونسی .)354:1398 ،به نظر اولین شرط حقیقتنمایی،
حقیقی بودن شخصیتهای داستان است تا گفتوگوی آنان نیز حقیقی جلوه کند .با آنکه شخصیت اول منظومة
ایرجمیرزا ،الههای است که در لباس زمینیان ظاهر میشود؛ اما «ایرج در نقل داستان به زبان فارسی چنان استادی و
هنرمندی به کار برده و مضامینی را که از شاعر انگلیسی به عاریه گرفته ،چنان با صحنههای عادی و معمولی زندگانی
ایرانی درآمیخته که خواننده هرگز احساس نمیکند که موضوع داستان و صحنة دیدار و گفتگوی قهرمانان از یک اثر
خارجی ترجمه یا اقتباس شده است» (آرینپور،1375،ج .)402-403:2حقیقتنمایی بیشتر در گفتوگوها نمود مییابد تا
شخصیتها و وقایع داستان همان گونه که هستند ،نشان داده شود .شخصیت منوچهر که جوانی زیبا ،ساده ،متعهد و
فارغ از عشق است در گفت وگوها نیز برای مخاطب باورپذیر است .این حقایق هم از جانب منوچهر و هم زهره بازگو
شده است؛ اما رفتار و گفتار زهره از دو وجه مختلف این الهه خبر میدهد .زهره در آغاز داستان خود را الهة عشقی
معرفی کرده که عاشق منوچهر شده است؛ بنابراین برای رسیدن به این عشق به جای آنکه ناز کند ،ناز میخرد .به جای
آنکه به الهه بودنش افتخار کند و از آن مغرور باشد ،کوتاه میآید:
نـاز مکـن مـن ز تـو خوشگلتـرم
نـی غلـط افتـاد تـو خوشگلتـری

من ز تو در حسن و وجاهت سـرم
در همـه چیز از همـه عالـم سـری
(ص)103

و حتی از منوچهر عذرخواهی میکند که:
نی غلطی رفت ،ببخشا به مـن

دور شـد از حـدّ نزاکت سخن (ص)103

اما در ادامه با صفاتی از زهره مواجه میشویم که برخی از آنها چندان پسندیده نیست .از طرفی معمو ًال شخصیت
داستان به ویژه اگر الهه باشد تالش میکند تا تصویر موجه و خوبی از خویش به نمایش بگذارد؛ اما استنباط این
ویژگیهای نه چندان شایسته از گفتوگوهای زهره ،نشان از حقیقتنمایی و واقعی بودن گفتوگوهاست .آنگونه که
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در دنیای واقعی میتوانست خود را نشان دهد و احساسات و عواطفش را بروز دهد ،غرور ،خودبینی ،بوالهوسی از
اینگونه حقایقاند:
 تفاخر و غرور:هر چه لطیف است در ایـن روزگار
جمله ز آثار شـریف مـناند

وانچـه بـود زینت و نـقش و نـگار
یکسره مصنوع ظریف مـناند
(ص)115

 حیلهگری و نیرنگبازی؛ در بیت زیر فعل «طرح کردن» بهگونهای تداعیگر حیله و نیرنگ است:روی زمین است چو کانـوای مـن

طـرح کـنـم بـر رخش انـواع فـن (ص)115

 تهدید کردن:گر تـو نخندی بـه رخـم ایـن سفر
گر چه تـو در حسن امیر منی

بـر لب خـود خنـده نبینی دگر
منی
اسیـر
عاقبـهاالمـر
(ص)114

بیت دوم بیانگر نوع نگرش زهره است.
 خشم :برخالف بیشتر ابیات که زهره از منوچهر تمجید میکند ،در آخرین گفتوگویش با حسرت فراوان و نسبتدادن
صفت سنگ دل به منوچهر ،خشم و اعتراض خود را بروز میدهد:
گفت کـه آه ای پسر سنگ دل
ایـن چه دل است ای پسر بـینظیر
این همه هـم جور و ستـم میشود

ای ز دل سنگ تو خارا خجل
سختتر از سنـگ و سیـهتر ز قیـر
از تـو ز یک بوسه چه کـم میشود
(ص)112

از آنجا که «گفتوگو ،ویژگیهای «تیپیِ» گوینده را آشکار میسازد» (یونسی ،)356:1398 ،ابیات باال همان نمود حقیقی
زهره است .وقتی نتوانست با زبان نرم و عاشقانه دل منوچهر را به دست آورد ،چهرة دیگر خود را نشان داد.
 متوقع بودن:من چو بـه حسن تـو نبـردم حسد
من چـو تـو را خوب بیاراستم

نوبر حسن تـو بـه من میرسد (ص)115
از پی حـظّ دل خـود خواستم (ص)116

 شکست خوردن /اعتراف کردن :در داستان ناتمام ایرجمیرزا ،زهره به ناتوانیاش در همراه کردن منوچهر ناامیدانهاعتراف میکند که:
من بـه رخت بـردم از آغـاز دست
من گل روی تـو نمـودم پدیـد

تا شدم امروز به تو پای بست (ص)115
خار تو بر پای خود من خلید (ص)116

چه بسا اگر ایرجمیرزا به اتمام منظومه توفیق مییافت ،فراق یا وصال زهره و منوچهر شکل دیگری از زندگی واقعی
را به نمایش میگذاشت.
شخصیتهای منظومة ایرج و هوبره حقیقیاند که با اقتباس از زندگی واقعی در برههای خاص از زمان با طرح
مسائلی چون انکار عشق ،عاشق شدن ،موانع عشق ،واکنش اطرافیان ،جنگ و فراق در قالب گفتوگو ـ فارغ از روایت
راوی و دانای کل ـ در موقعیتهای مختلف مکانی و زمانی نشان داده شدهاند.
 4-1-9پیشبرد داستان
گفتوگو باید در راستای پیشبرد داستان تنظیم شود؛ از اینرو نباید حالت ایستایی داشته باشد؛ زیرا به پیشبرد داستان
کمکی نمیکند .گفتوگو باید پویا باشد تا در پی آن حوادث داستان نیز رقم بخورد .پویایی داستان در گفتوگوهای
منظومة ایرج میرزا کمتر از الربن است .دلیل اول آنکه محوریت داستان زهره و منوچهر ،بر دو شخصیت است و دو
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دیگر تک محوری بودن موضوع منظومه است .مخاطب در گفتوگوها بارها شاهد تالش زهره در رسیدن به منوچهر
و خواهشهای نفسانیاش می باشد نه عشقی پاک و مقدس و از طرفی انکار و عدم پذیرش این عشق را از سوی
منوچهر می بیند که ناتمام ماندن منظومه نیز تا حدودی در پیش برد داستان خلل ایجاد کرده است .از آنجا که بخش
اعظم داستان از زبان قهرمانان داستان به ویژه زهره در جریان است باید گفت با ناتمام ماندن داستان ،کارکرد گفتوگو
در ارائة درونمایه نیز ناقص مانده است.
در ایرج و هوبره با توجه به تعدّد شخصیتهای داستان با حضور پدر و مادر ایرج ،مادر هوبره و نیز شخصیتهای
جانداری چون فاخته ،کبک ،زاغ ،برگ ،چشمه و ...گفتوگوهای مختلفی شکل میگیرد و در هر گفتوگو ،مرحلة
جدیدی از داستان رقم میخورد .موضوع گفت وگوها در ایرج و هوبره تنوع بیشتری دارد ،به ویژه آنکه این منظومه
«حماسة عشق و جنگ» است و تنها با محوریت عشق زمینی ـ البته عشقی راستین و مقدس ـ ادامه نمییابد؛ بلکه
عشق آرمانی به وطن به داستان اضافه میشود؛ بنابراین گفتوگوها با این موضوع نیز داستان را به پیش میبرد و در
نهایت با جان باختن ایرج و فراق هوبره از معشوق ،گفتوگوها و وقایع دیگری رقم میخورد .تعدد شخصیتهای
این منظومه در پویایی گفتوگوها مؤثر بوده تا جایی که حتی داستان با گفتوگوی پایانی هوبره با مادرش به پایانی
حقیقی و البته غمانگیز ختم میشود .گفتوگوهای منظومة ایرج و هوبره عالوه بر پیشبرد داستان ،در ارائة درونمایه
نیز موفق عمل کرده است.
 4-1-10هماهنگی با شخصیتها
گفتوگو باید با شخصیتهای داستان در شرایط مختلف متناسب باشد .در واقع «گفتوگو باید از شخصیت داستان
نشأت کند و با اوضاع و احوال و نیز آکسیون داستان سازگار باشد» (یونسی .)354:1398 ،در زهره و منوچهر گفتوگوی
منوچهر با شغل نظامی اش عجین شده است که از اصطالحات و واژگان مرتبط با نظام و سپاه استفاده میکند ،لذا
نرمش و لطافتی در کالم نمیبینیم .زهره نیز برای نیل به اهداف و امیالش در تهییج منوچهر میکوشد ،البته گاه با ناز و
عشوه و گاه با عتاب .گفتوگوهای دو نفرة این دو بیشتر در دایرة مضامین یاد شده جریان مییابد .اما در ایرج و هوبره
هماهنگی و تناسب گفتوگوها با شخصیتها در موقعیتهای مختلف بیشتر است .لحن ،واژگان و گفتوگوها به
اقتضای شرایط تغییر می کند .در آغاز داستان هوبره با حجب و حیا عشق خود را پنهان میکند و از عفاف و پاکدامنی
خویش سخن می گوید .ایرج نیز با افتخار به نام خویش و نیاکان ایرانی ،خود را معرفی میکند و آنجا که عشق خود
را به هوبره ابراز میکند ،از محبت و عشق سخن میراند .زمانی که عشق در هر دو غلیان مییابد در ابراز عشقی
راستین و پاک از کلماتی درخور و مناسب بهره میگیرند و عاشقانهها و احساس خویش را بازگو میکنند .در غلبة
جنبههای حماسی منظومه ،ایرج از لحن حماسی استفاده میکند لحنی که در گفتوگو با هوبره و شخصیتهای فرعی
داستان (مادر و پدر ایرج) نیز قابل مشاهده است .نمونة گفتوگوی ایرج با مادرش:
شاخ تـر و نـوبـر هـر مادری

رفت بـه میـدان کـه بیـارد سری

نوبـت پیکار شـد ایدر مـرا

نـوبت جـان بـاختن و سـر مـرا
(ص)67

گفت وگوهای هوبره ـ با مادرش ،چشمه و برگ ـ در فراق ایرج نیز غمگنانه و آکنده از حزن و اندوه است که با شرایط
پیش آمده هماهنگ است .نمونه از گفتوگوی هوبره با مادرش که دلباختگی و فراقش را شرح میدهد:
دختـر تـو جـان بـه ره دل نهـاد
جـام بلـوری تـه گرداب شـد
مادرکـم ،عشق ندانـی چه کـرد؟

قطره شد و در دل دریا فتـاد
دستـه گلی بـود کـه بر بـاد شـد
دود بـرآورد و بـرآورد گـرد
(ص)105
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 4-1-11اطالعرسانی
اطالع رسانی به صورت دادن یا گرفتن خبر در قالب جمالت خبری و پرسشی امکانپذیر است .با توجه به بسامد
گفتوگوهای زهره ،اطالعرسانی زهره در منظومه نمود دارد تا منوچهر ،که دفعات گفتوگویش کم است .این
اطالعرسانی در منظومه در بخشهای مختلف معرفی شخصیت ،صحنه ،آشنایی با فرهنگ و زبان ارائه شده است؛ اما
در منظومة ایرج و هوبره اطالعرسانی قهرمان و شخصیتهای فرعی داستان در حین گفتوگو با توجه به وقایع داستان
و به سرانجام رسیدن داستان گویاتر است .از آنجا که در عناوین یاد شده نمونههایی از اطالعرسانی آمده که ملموس
و واضح است ،از یادکرد دوباره صرفنظر میشود.
 4-1-12برقراری و تداوم ارتباط
در منظومة ایرجمیرزا هر چند زهره در جستجوی راهی برای ارتباط با منوچهر است؛ اما نظامی بودن منوچهر اصلیترین
مانع این ارتباط کالمی است .گفتوگوی قهرمانان که فتح بابی است برای ارتباط ،محدود است تا آنجا که در مقابل
سخنان طوالنی و دفعات گفت وگوی زهره ،منوچهر دو بار در ابیات اندکی با او همکالم میشود و بیشتر شنونده است.
در نتیجه میتوان گفت عدم تمایل به برقراری ارتباط دو سویه از سوی منوچهر بهگونهای در کارکرد گفتوگو خلل
ایجاد کرده و تنها به برقراری ارتباط محدود شده؛ اما از تداوم و تعمیق گفتوگوها خبری نیست .ناتمامی منظومه نیز
تداوم این ارتباط را در هالهای از ابهام باقی گذاشته است .با آنکه تنی چند از معاصران ایرجمیرزا سعی در به سرانجام
رساندن داستان با توجه به آبشخور اصلی آن داشتند؛ اما نمیدانیم ایرجمیرزا برای پایان داستان چه در سر داشت تا با
زبان و واژگان منحصر به فرد خود در قالب گفتوگو بر زبان زهره و منوچهر جاری کند .بنابراین گفتوگوی منظومه
از این منظر دچار نقصان است؛ زیرا پایان داستان از زبان دو شخصیت ،میتوانست شکل منسجم و قویتری از ارتباط
کالمی را نشان دهد.
در منظومة الربن ،گفتوگو آغازگر ارتباط قهرمانان داستان است .تنوع و تعدد گفتوگوهای ایرج و هوبره و دیگر
شخصیتهای داستان به تداوم ارتباطات حاصل از گفتوگو قوت میبخشد و داستان را به نقطة پایان سوق میدهد،
مخاطب نیز در این تداوم ،همراه و همگام با داستان پیش میرود تا آنجا که داستان به سرانجام مورد نظر سراینده
میرسد.
 4-1-13روایت داستان
گفتوگوها در داستانهای منظوم و منثور ،روایت داستان را بر دوش میکشند .روایت داستان در قالب گفتوگوی
قهرمانان یا شخصیتهای فرعی تأثیر بیشتری بر مخاطب می گذارد .روایت و جریان داستان دو منظومه در هر یک از
عناوین باال به وضوح آشکار است ،با این تفاوت که منظومة ایرج و هوبره با شخصیتها ،صحنهها و رخدادهای
بیشتری نسبت به زهره و منوچهر در قالب گفتوگو روایت شده است .در نمودار زیر مؤلفههایی از کارکردهای
گفتوگوی دو منظومه که از نظر کمّی قابلیت نمایش داشت ،آمده است.

 / 1206دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی -دی 1399

نمودار شماره  1ـ بسامد کارکردهای گفت و گوی منظومه ها
75.16

31.92
20.47
10.58
6.88 6.82

معرفی شخصیت

فرهنگ و مناسبات
اجتماعی

8.4

13.05
7.09

6.65 6.82

3.1

صحنه پردازی

ایرج و هوبره

زبان عامه

تعلیمی بودن

اختصاصات شغلی

زهره و منوچهر

 -5نتیجهگیری
گفتوگو که اصلیترین و ظریفترین ابزار نویسنده محسوب میشود ،یکی از مهمترین عناصر داستان است؛ زیرا
پیشبرد داستان ،معرفی شخصیتها ،صحنهپردازی ،روایت داستان و ...به پشتوانة گفتوگو نمود مییابد .در این
پژوهش مثنویهای «زهره و منوچهر» ایرجمیرزا و «ایرج و هوبره» قاسم الربن ـ آخرین منظومههای غنایی ادبیات
کالسیک فارسی ـ از منظر کارکردهای گفتوگو بررسی شدهاند .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که گفتوگوهای
زهره و منوچهر با کارکرد معرفی شخصیت و زبان عامه ـ ویژگی بارز و بدیهی زبان ایرجمیرزا ـ برجسته شده است.
اختصاص بخش اعظم منظومه به گفتـ وگوها به ویژه از زبان زهره کارکرد گفتوگو در معرفی شخصیت را برجسته
کرده است .کارکردهای گفتوگو در منظ ومة ایرج و هوبره جدا از دو مورد فوق از نظر کمّی و به خصوص کیفی
نسبت به زهره و منوچهر برتری دارد .در منظومة ایرج و هوبره ،حقیقتنمایی وقایع داستان با اقتباس از زندگی واقعی
عصر ،بسامد تعلیمی بودن گفتوگوها ،ارائة درونمایة عشق و جنگ ،صحنهپردازیهای دقیق ،گفتوگوی پویا و فعال
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و دقیق داستان ،کارکردهای باورپذیرتری از گفت وگوهای این منظومه را به نمایش گذاشته است که مؤید اثبات فرضیة
تحقیق است.
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