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 چکیده

است.  اطفیعجمله به واسطۀ طرز بیان و چگونگی ارائۀ پیام، چهار قسم خبری، پرسشی، امری و 

این پژوهش  شود.ماهیّت جمالت پرسشی، کسب خبر است، امّا معانی ثانوی دیگری از آن برداشت می

میرزا جایر« زهره و منوچهر»وگوهای ثانوی جمالت پرسشی گفت ضتحلیلی به اغرا -با روش توصیفی

ه این بداخته و های غنایی ادبیّات کالسیک فارسی پرقاسم الربن، آخرین منظومه« ایرج و هوبره»و 

و  تر استوگوها در کدام منظومه برجستهدهد که معانی ثانوی جمالت پرسشی گفتپرسش پاسخ می

در  وگودهد بسامد جمالت پرسشی گفتهای پژوهش نشان مییافتهت این برجستگی چیست؟ علّ

 مد جمالتبیشتر است. بسا« زهره و منوچهر»نسبت به اقسام جمله، از منظومۀ « ایرج و هوبره»

انوی معانی ث ربن ازتابی، دلیل برجستگی و استفادۀ هنرمندانۀ التعجّبی، استفهام انکاری و اظهار بی

توبیخ در  بسامد تعجّب و« زهره و منوچهر»است. در « ایرج و هوبره»ر وگو دجمالت پرسشی گفت

ا بامد تعجّب بس« ایرج و هوبره»دل است، امّا در  هایجمالت پرسشی، جهت رسیدن زهره به خواهش

حماسی  جنبۀ توجّه به جنبۀ غنایی منظومه، برآمده از عشق و حاالت عاشقانه است و با توجّه به

 رای بیاناری، بدرازی به میهن، مایۀ حیرت است. استفهام انکهنگام خطر و دست منظومه، دو دلی در

ری از راق و دور از فتابی در منظومۀ غنایی الربن، متأثّمقصود و تأیید کالم بسامد یافته و اظهار بی

 نمود ندارد. « زهره و منوچهر»معشوق و عشق حقیقی است که در 
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 مقدمه -1

جمالت با توجّه به نحوۀ ارائۀ پیام بر چهار قسم خبری، پرسشی، امری و 

اند که تنها به منظور خبر، پرسش، فرمان و بیان حاالت درونی استفاده عاطفی

روند. معنی اصلی خود به کار میشوند؛ زیرا با اغراض ثانوی در معنایی غیر نمی

کند. اغراض اغراض ثانوی بر زیبایی جمله افزوده و ادبیّت کالم را دو چندان می

وگو در منظومۀ ثانوی و نقش آن در ادبیّت کالم با توجّه به اهمّیّت عنصر گفت

قاسم الربن در حیطۀ جمالت « ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»

« زهره و منوچهر»از منظر علم معانی قابل تأمّل و بررسی است.  وگوپرسشی گفت

ویلیام شکسپیر که « ونوس و آدونیس»ترجمۀ آزادی است از داستانی اروپایی به نام 

ه.ش( داستان شکسپیر را تا 1304 -1251میرزا )به سرانجام نرسیده است. ایرج

 (1)ه، به نظم درآورده است.شددم منتشر جا که ترجمۀ صورتگر در مجلۀ سپیدهآن

 این منظومۀ ناتمام در قالب مثنوی و بحر سریع سروده شده است.

در شهر بابل است. الربن مدّتی 1293ماه دی 11قاسم الربن )رحیمیان( متوّلد 

های بابل مشغول به کار شد، امّا نوشتن را با سِمت دبیر زبان فرانسۀ دبیرستان

نگاری گزید. در دورۀ نهضت مّلی کردن نفت، به روزنامهاصلی خود برعنوان مشغلۀ به

( آغاز کرد. 1322« )و تومن »را با انتشار کتاب  نویسیروی آورد. الربن داستان

نامه و مجموعۀ شعر حاصل کار اوست اثر داستانی، چند نمایش 20بیش از

 در تهران درگذشت.  1391الربن سوّم مهر  (.3:1388)میرعابدینی، 

 1363اوّلین کتاب شعر الربن، نخستین بار در سال « ایرج و هوبره»مۀ منظو

منتشر شد. این منظومه برخاسته از فرهنگ و هویّت ایرانی و متناسب با وضعیّت 

در « مفتعلن مفتعلن فاعلن»اجتماعی و سیاسی آن دوران در قالب مثنوی با وزن 

، «ایرج و هوبره»ت. بیت سروده شده اس 1011بحر سریع مسدّس مطوی مکشوف در

 است.« عشق و جنگ»حماسۀ 

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

جمله نقش مهمّی در بیان و انتقال مفهوم گوینده یا نویسنده دارد. صرف نظر از 
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هایی از بندیآید، دستهتعریف جمله، هر گاه سخن از جمله و انواع آن به میان می

اقص، فعلی و اسنادی، خبری و امری به ذهن قبیل: جمالت ساده و مرکّب، کامل و ن

توان به چهار جمله را به اعتبار طرز بیان و چگونگی ارائۀ پیام می»شود. متبادر می

(. 307:1377گیوی، )انوری و احمدی« دسته تقسیم کرد: خبری، پرسشی، عاطفی، امری

و  زهره»های وگو در منظومهاین پژوهش معانی ثانوی جمالت پرسشی گفت در

سؤال  اند.قاسم الربن مورد بررسی قرار گرفته« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« منوچهر

ها چگونه نمود اصلی پژوهش این است که معانی ثانوی جمالت پرسشی منظومه

 دالیل این برجسته شدن چه بوده است؟ اند؟ یافته است؟ کدام معانی برجسته

 اهداف و ضرورت تحقیق  -2-1

میرزا سروده شده است. الربن ایرج« زهره و منوچهر»به تقلید از « هوبرهو  ایرج»

را نوشت و آن هم « زهره و منوچهر»میرزا ایرج»گوید: دربارۀ مقلّد بودن خود می

را در زمینۀ عشق صمیمی و صادقانه ابراز داشتم. « ایرج و هوبره»ترجمه است. من 

با وجود « ایرج و هوبره»منظومۀ  (.124:1391)اعتمادزاده، « عشق واقعی در یک منظومه

دارد. زبان نرم و لطیف و روان آن « قوّت و اصالت»، «زهره و منوچهر»تأثیرپذیری از 

که ( 126:1392)ذوالفقاری، کند نشین میدر کنار تازگی موضوع، خواندن منظومه را دل

دارد گیری فزونی چشم« زهره و منوچهر»اگر عادالنه قضاوت شود، حّتی بر 

با توجّه به پیشینۀ تحقیق تاکنون بررسی اشتراک و  (.267:1371شهمیرزادی، )زمانی

 و تحقیق که زمینۀ هر بارافتراق دو منظومه با موضوعات مختلفی محقّق شده است. 
شود، می فراهم« منوچهر و زهره»طور تطبیقی با  به منظومه این از جدیدی پژوهش

 صرف بودن تقلید غلبۀ که گرددمی روشن« و هوبره جایر» مهمنظو از مختلفی زوایای

 هایاندیشه و هاتوانمندی و نهاده سو یک به میرزا راایرج منظومۀ از این منظومه

سازد. این پژوهش در نظر دارد جمالت پرسشی می آشکار را گمنامش سرایندۀ پنهان

 را از نظر علم معانی بررسی نماید.  وگوی دو منظومهگفت
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 پیشینة تحقیق -3-1

در اینجا، با پرهیز از ذکر منابعی که با موضوع اغراض ثانوی جمالت پرسشی 

نوشته شده، تنها به مشخّصات برخی از آثاری که دربارۀ دو منظومۀ مورد پژوهش 

 کنیم: اند، بسنده مینگاشته شده

زهره و »بررسی مثنوی »(، 1391مهروان، لیال، )هاشمیان، لیال؛ رحیمی -1

، «ایرج میرزا با عنایت به آبشخور اصلی آن، ونوس و آدونیس شکسپیر« وچهرمن

 .29 -22(، صص 48)پیاپی 4فصلنامۀ گیالن ما، ش

ایرج و »افزایی در منظومۀ تحلیل انواع قاعده»(، 1395پور، مریم، )سلیمان -2

، واحد ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی نامۀ کارشناسی، پایان«سرودۀ قاسم الربن« هوبره

 بابل. 

مقایسۀ تطبیقی عناصر داستان در منظومۀ »(، 1395البنین، )طاهرنژاد، ام -3

نامۀ کارشناسی ارشد، ، پایان«الربن« و هوبره ایرج»نظامی و  «و مجنون لیلی»

 دانشگاه پیام نور آمل. 

قاسم الربن « ایرج و هوبره»منظومۀ »(، 1397اورک مورد غفاری، پریسا، ) -4

نامۀ ، کاوش«میرزاایرج« زهره و منوچهر»رانی و تطبیق ساختاری آن با مثنوی مازند

 .127 -97، صص 38زبان و ادبّیات فارسی، ش

 رو نیز عبارتند از: توسّط نویسندگان مقالۀ پیش مقاالت نوشته شده

الکترونیک  (، مجلۀ1394، )«بررسی توازن واژگانی در منظومۀ ایرج و هوبره»

 .1789 -1769ش انجمن علمی زبان و ادبّیات فارسی، صص هشتمین همای

(، دوازدهمین 1396، )««ایرج و هوبره»شناسی آوایی در منظومۀ تحلیل سبک»

 . 8426- 8402المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، صصگردهمایی بین

، دو ««و هوبره ایرج»و « زهره و منوچهر»های های زبان عامه در منظومهمؤلّفه»

  .232 -207، صص 18عامه، سال پنجم، ش و ادبّیات پژوهشی فرهنگ ـ ماهنامۀ علمی

« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»های موسیقی کناری در منظومه»



 139  /   ربنقاسم ال« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»وگو در معانی ثانوی جمالت پرسشی گفت

(، مجموعه مقاالت پنجمین همایش مّلی متن پژوهی ادبی، جلد 1397، )«الربن

 . 414 -397دوّم، صص 

، «، آخرین منظومۀ غنایی فارسی«ایرج و هوبره»توازن نحوی در منظومۀ »

-2917المللی انجمن ترویج زبان و ادبّیات فارسی، صصسیزدهمین گردهمایی بین

2898. 

میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»های غنایی تحلیل موسیقی درونی منظومه»

هشتمین همایش مّلی  (، مجموعه مقاالت1398، )«قاسم الربن« ایرج و هوبره»

 .417 -395پژوهی ادبی، جلد دوّم، صص متن

ایرج و »میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»های غنایی بررسی توازن نحوی منظومه»

های نوین در حوزۀ (، ششمین همایش مّلی پژوهش1399، )«قاسم الربن« هوبره

 . 20-1، صص 113زبان و ادبّیات ایران، مقالۀ شمارۀ 

« زهره و منوچهر»های غنایی وگو در منظومهنوی جمالت امری گفتمعانی ثا»

المللی ، هفتمین کنفرانس بین«قاسم الربن« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج

دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و 

 . 19-1فرهنگی، صص 

بررسی جمالت پرسشی با توجّه به موارد باال، پژوهشی مجزّا با موضوع 

  وگوی دو منظومه انجام نشده است.گفت

 های تحقیقبحث و یافته -2

 اغراض ثانوی جمالت پرسشی -1-2

کارگیری ادات پرسش دربارۀ امری، سؤال در جمالت پرسشی معموالً با به

، امّا در علم (179:1383)شمیسا، « غرض اصلی از پرسش، طلب اخبار است»شود و می

روند که شمیسا کار میالت پرسشی در معنایی غیر از معنی اصلی خود بهمعانی، جم

  (.186 – 179)همان: معنی ثانوی برای جمالت پرسشی برشمرده است  28
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 معرّفی منظومة زهره و منوچهر -2-2

زهره الهۀ عشق است و عشق آفرین و منوچهر فرمانده سپاهی است که دل در 

های ایرانی، و دلدادگی زهره برخالف داستانگرو شغل نظامی خویش دارد. عشق 

عشقی آسمانی و عرفانی نیست، بلکه عشقی زمینی و انسانی است با تمام جمال و 

زهره در پی آن است که منوچهر را به  (.406-405 /2: 1375پور، )آرینکمال طبیعی 

عشق خود مبتال سازد، ولی منوچهر که لباس مقدّس نظام بر تن دارد، از 

 زند.  های هوسناک زهره سر باز میتهخواس

 معرّفی منظومة ایرج و هوبره -3-2

 با در کشاکش جنگ تحمیلی است. ایرج ، داستان دو دلداده«ایرج و هوبره»

شود. جنگ تحمیلی می او دلدادۀ و عاشق منظومه، فروشگل دختر هوبره، دیدن

دارد. در نهایت ایرج عشق به میایرج را در گزینش یکی از دو معشوق، مرّدد نگاه 

 رسد.گزیند و در این راه به شهادت میوطن را برمی

 هابررسی اغراض ثانوی جمالت پرسشی منظومه -4-2

وگوهای دو منظومه، انواع به منظور بررسی اغراض ثانوی جمالت پرسشی گفت

میرزا، جوگوی منظومۀ ایرنوبت از انواع گفت 8چهارگانۀ جمله برشمرده شده و از 

% است  56/9جمله یا  55جمله استخراج شده است. بسامد جمالت پرسشی 575

کار رفته است. در منظومۀ الربن از %( در معانی ثانوی به 54/94جملۀ آن ) 52که 

(، %3/6جمله ) 65جمله یافت شده که  1031وگو، نوبت از انواع گفت 33

کار رفته است. از معانی نوی به%( در معنی ثا 92/96جملۀ آن ) 63اند و پرسشی

 معنی از دو منظومه یافت شده است.    12ثانوی جمالت پرسشی، در مجموع 

( %07/3جمله ) 2« ایرج و هوبره»%( و در  45/5جمله ) 3« زهره و منوچهر»در 

برد داستان و دادن که با ضرورت پیش در معنی اصلی خود یعنی پرسش به کار رفته

میرزا، زهره به منظور کسب خبر از سو است. در منظومۀ ایرجخبر به مخاطب هم

 پرسد: منوچهر می



 141  /   ربنقاسم ال« ایرج و هوبره»میرزا و ایرج« زهره و منوچهر»وگو در معانی ثانوی جمالت پرسشی گفت

 قصد کجا داری و نـام تو چیست؟
 

 در دل ایـن کـوه مـرام تو چیست؟ 

 (99: 1353)ایرج میرزا، 

 پرسد:گونه میو هوبره نیز به همان منظور از ایرج این

 در ضمیر؟ اتو چه هستیکه گفت
 

ـــر   ـــده ب ــربیه ــان ره مگی  دخترک
 

 (22: 1363)الربن، 

« ایرج و هوبره»و سپس در « زهره و منوچهر»ها براساس بسامد ابتدا در یافته

 اند.بحث و بررسی شده

 تعجّب  -1-4-2

وگوی زهره و منوچهر، تعجّب با از اغراض ثانوی جمالت پرسشی در گفت

%ـ به  75/60اعظم منظومه ـ جا که بخش باالترین بسامد را داراست. از آن 18/38%

جمله  20جملۀ پرسشی در معنای تعجّب،  21وگوی زهره اختصاص یافته، از گفت

جمله در حدیث نفس بیان  5وگو با منوچهر و جمله در گفت 15از زبان زهره است، 

شود، در حدیث نفسی حیرت و شده است. زهره که در شکارگاه مجذوب منوچهر می

 کند: نه ابراز میگوتعجّب خود را این

 استاز من عشقخودخلقتبهگفت
 

 گشتن است؟و زبونچه ضعیفی این 
 

ـــ ــانآل ـــم در جه ــهۀ عشــق من  ـ
 

 از چه به من چیره شود این جـوان؟ 
 

 ( 98:1353میرزا، )ایرج

هایش نیست. در مصراع در ابیات باال، به طور قطع زهره به دنبال پاسخ پرسش

کند، عاشق و زهره بر الهه بودن خود اذعان دارد و بدان تفاخر میاوّل ابیات، با آنکه 

رو تعجّب برخاسته از این تناقض، به صورت شیفتۀ منوچهر شده است؛ از این

 جمالت پرسشی در مصراع دوّم ابیات باال نشان داده شده است.

توجّهی زهره که سعی دارد منوچهر را در دام عشق خود گرفتار سازد، با بی
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وگو با منوچهر در قالب جمالت شود؛ بنابراین در اوّلین گفتچهر مواجه میمنو

 کند:گونه بازگو میپرسشی، تعجّب خود از رفتارهای منوچهر را این

 از چـه کنـی اخـم مگـر مـن بـدم؟
 

ـــدم؟  ـــرا آم ـــه چ ــولی ک ــه مل  بلک
 

 (102)همان: 

 وسواس چیست؟همه مرد رشید این 
 

 پاس چیسـت؟مرد رشیدی زکست  
 

 (109)همان: 

زهره به جای استفاده از جمالت عاطفی یا خبری، از جمالت پرسشی استفاده 

کند تا سخنانش تاثیرگذار باشد و منوچهر به خود آید. زهره به جای استفاده از می

شود که تو جمالت خبری با تعجّب نهفته در جملۀ پرسشی این نکته را متذکّر می

تا صراحت گفتارش باعث رنجش منوچهر نشود، امّا گویی تاب چقدر ترسو هستی! 

اش را که با توبیخ نیز همراه آورد و با جملۀ پرسشی زیر، نهایت حیرت و شگفتینمی

 کند: است، ابراز می

 نظیرایـن چه دل است ای پسر بـی
 

 تر ز قیــرتر از سنـگ و سیـهسخت 
 

 (112)همان: 

باختۀ اویند، رفتارهای این جوان نظامی، زیادی دلبرای الهۀ عشقی که مشتاقان 

دارد و به صورت غیرمستقیم توجّهی و عدم پذیرش عشق، زهره را به حیرت وامیبی

 دهد.اش را نشان میدر قالب جمالت پرسشی شگفتی

وگوهای زهره، اندک است. منوچهر تنها وگوهای منوچهر در مقایسه با گفتگفت

 گوید:وگو به زهره میعنای تعجّب در اوّلین گفتدر یک جملۀ پرسشی با م

 است؟کرده منبه ظلم اینکه کیست
 

 اسـتمـرد بـرد تهمت و زن کــرده  
 

 (106)همان: 

های اخالقی و مناسبات اجتماعی مقیّد است، در مصرع اوّل منوچهر که به ارزش
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عشق زنان، چه کسی بیت باال، با این اندیشه که با وجود محجوب بودن و دوری از 

داند ـ تعجّب خود را گونه که آن را ظلمی بر خود میتوانسته بر او دست یازد ـ آن

 های ناروای مردم نیز متأثّر است. دهد و از تهمتنشان می

است و با « زهره و منوچهر»، مفهوم تعجّب بیشتر از «ایرج و هوبره»در منظومۀ 

 9وگوهای ایرج با ومه است که در گفت% پرکاربردترین معنی ثانوی منظ 53/41

 بیشتر استفاده شده است. جمله، 8جمله و حدیث نفس با 

وگو با ایرج، بر فریب و افسانه بودن عشق، پرهیز از عشق و هوبره در اولین گفت

رو ترس و واهمۀ هوبره، دهد؛ از اینکند و هشدار میگیری خود تأکید میسخت

 گوید:یشود و مسبب تعجّب ایرج می

 تـرس تـو از دام ندانـم ز چیسـت؟
 

 و تو صید کـه و دام کیسـت؟از من  
 

 ( 29:1363)الربن، 

کند تا تفاوت عشق و روست، تالش میایرج که با پروای بیش از حد هوبره روبه

رو در قالب جمالت پرسشی به قصد های نفسانی را برای او شرح دهد؛ از اینخواهش

گوید تا غیرمستقیم تصوّرات اشتباه هوبره را با تعجّب سخن میسازی هوبره، آگاه

 اصالح نماید، مانند ابیات زیر:

 بـود؟چـه و جان و تن گل در نفس 
 

 همه در چشم تـو زیبا نمـود؟کاین  
 

 نغمه چرا در دل هر سنگ نیسـت؟
 

 چیسـت؟هر چنـگ  راز خروش دل 
 

 (36)همان: 

ها نیز بسیار است. با توجّه به ث نفسبسامد تعجّب در جمالت پرسشی حدی

جنبۀ حماسی منظومه، ایرج پس از دریافت نامۀ احضار به جبهه بر سر دو راهی 

ماند، امّا در حدیث نفسی تعجّبش از چنین تردیدی را عشق و حّب وطن مرّدد می

 دهد:گونه پاسخ میاین

ـــو چاشــتگه اهرمـــن؟ ـــۀ ت  خـان
 

 تـن؟ات جان و گوی مرا بهـر چه 
 

 (65)همان: 
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 بـارۀ تـو زیــر پــی دشـمنان؟
 

 آب تـو در کـوزۀ اهـریمنان؟ 
 

 (66)همان: 

جا که جنبۀ غنایی منظومه غالب است، هوبره پس از شهادت ایرج، با ازآن

نشیند و جمال و شکوه ایرج را با حیرت و شگفتی وگو میخویشتن به گفت

 ستاید:می

 تــو در عالــم تصـویر نیسـتنقش 
 

 دار تـو کیست؟گوی به مـن آینـه 
 

 (92)همان: 

 گوید:زده است و میهوبره حتّی از تحوّل و دگرگونی درونی خویش حیرت

 مـن دگر آن کس کـه بُـدم نیسـتم
 

 از دل خود پرس که مـن کیستم؟ 
 

 (93)همان: 

در بیت باال شیفتگی هوبره، پس از فراق معشوق بیان شده است که اثرگذاری بر 

 کند. مخاطب را دو چندان می

در مصرع دوّم بیت زیر، هوبره در پی پاسخ نیست، بلکه تعّجب خود از ترجیح 

 کند:حبّ وطن بر عشق مادی را بازگو می

 دیـده فـرو بستی و جـان سـوختی
 

 خـرقۀ خـود را بـه که بفروختی؟ 
 

 (95)همان: 

عشق فرزندش، حیران و در مصرع دوّم بیت زیر، مادر هوبره پس از آگاهی از 

 کند:گونه واگویه میسرگردانِ از دست دادن او با خود این

 ایـن شـمع نیسـتوقت فـرو مردن 
 

 شمع نهـادن ره توفان ز چیست؟ 
 

 (110)همان: 
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، هم از نظر «ایرج و هوبره»وگو در معنی ثانوی تعجّب از جمالت پرسشی گفت

دارد. تعجّب « زهره و منوچهر»ای با مالحظهکمّی و چه بسا از نظر کیفی تفاوت قابل 

جستن از عشق فراهم است و حّتی خود زهره از آن است که وقتی فرصت بهره

که جنبۀ قدم شده است؛ چرا منوچهر تمایلی به پذیرش این عشق ندارد؟ درحالیپیش

بر عشقی مقدّس و پاک تکیه دارد که هم ایرج و هم « ایرج و هوبره»غنایی منظومۀ 

اند. همچنین جنبۀ حماسی منظومه، حیرت و شگفتی ایرج وبره به قداست آن واقفه

  دهد.نشان می -که عشقی آرمانی است-در هنگام در خطر بودن میهن را 

 توبیخ و مالمت -2-4-2

%(، در جایگاه دوّم معانی ثانوی  63/23جمله )13میرزا با توبیخ در منظومۀ ایرج

 وگوی زهره، بیشتر استفاده شده است. در گفتجمالت پرسشی قرار دارد که 

وگو با منوچهر نتوانست نظر او را جلب کند، در میانۀ زهره که در اوّلین گفت

 گشاید:گونه زبان به توبیخ میتوصیف منوچهر، این

 دل به هـوای دگـری داشتــی؟
 

 نمـک انگاشتـی؟یا لب مـن بی 
 

 (102: 1353)ایرج میرزا، 

های زهره تنها نه از آن روست که منوچهر به الهۀ عشق توجّه توبیخ و مالمت

کند، توجهی به خودش نیز سرزنش میکند، او حتّی منوچهر را به خاطر کمنمی

 مانند ابیات زیر: 

 آتش سـرخی تـو، خمودت چـرا؟
 

 آب روانـی تـو، جمودت چـرا؟ 
 

 تـازه جوانـی تــو، جوانیـت کـو؟
 

 تکانیت کو؟عیـد بـود، خـانـه  
 

 (109)همان: 

کند از درِ سازش و مهربانی با منوچهر سخن گوید و او را با خود زهره تالش می

همراه سازد، امّا گاه از جمالت پرسشی او افزون بر معنی تعجّب، توبیخ و سرزنش 

 شود: منوچهر نیز برداشت می
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 ای عجبـــا آن کـــه ز زن آفریـــد
 

 ریـد؟گونه تـوانـد بچون ز زن این 
 

 شـوداین همه هـم جور و ستـم می
 

 شود؟چه کـم می از تو ز یک بوسه 
 

 (112)همان: 

های دل است. در دهد توبیخ زهره، جهت رسیدن به خواهشبیت باال نشان می

بررسی اغراض ثانوی جمالت خبری نیز، توبیخ و سرزنش از زبان زهره بدین منظور 

معنی در جمالت پرسشی بیشتر از جمالت خبری ـ بود؛ با این تفاوت که بسامد این 

% ـ است. علّت آن است که در جمالت پرسشی به طور غیرمستقیم و  31/4با 

توان معشوق را توبیخ کرد؛ زیرا وجه پرسشی این جمالت غالب پروا حّتی میبی

است تا معنی نهفته در آن، اّما در جمالت خبری به واسطۀ انتقال مستقیم پیام، از 

 شود. وبیخ و سرزنش محبوب پرهیز میت

دهد، گری و عواقب آن هشدار میکه منوچهر از عشوهدر بیت زیر، پس ازآن

 کند: گونه زهره را توبیخ میاین

 عـذر چـه آرد به کسان روی مــن؟
 

 یک منـم و چشـمِ همه سـوی مـن 
 

 (106)همان: 

استفاده کرده است، امّا  جملۀ پرسشی در معنای توبیخ 2اگرچه منوچهر تنها از 

بندی دهد توبیخ منوچهر با پایشاهد مثال باال و بررسی ابیات پیش از آن، نشان می

که در بررسی اغراض ثانوی جمالت چناناو به مناسبات اجتماعی ارتباط دارد؛ آن

 ای مشهود بود.خبری نیز، چنین رابطه

%  61/4جمالت پرسشی، ، برداشت معنی توبیخ از «ایرج و هوبره»در منظومۀ 

وگوهای دو نفرۀ ایرج و هوبره بیان نشده است، بلکه در حدیث است که در گفت

 نفس هوبره آمده است: 

 ای که نشانـدی بـه غـم خــود مـرا
 

 ایـن همه خـون در دل زارم چرا؟ 
 

 (94: 1363)الربن، 
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 خواب؟صحرای  بهخیمه  زدیازچه 
 

 وز چه زدی نقش امیدم بـر آب؟ 
 

 (95)همان: 

در ادبیّات غنایی، عاشق از جور و ستم معشوق زبان به توبیخ و سرزنش 

گشاید، اّما در لفافه و غیرمستقیم، مبادا معشوق برنجد. هوبره نیز، پس از شهادت می

کند. ایرج در حدیث نفس با جمالت پرسشی، محبوبش را غیرمستقیم توبیخ می

که در ناشی از فراق و دوری ایرج است؛ درحالی البته این توبیخ برخاسته از تأثّر

 افزون بر بسامد، شیوه و هدفِ توبیخ متفاوت است. « زهره و منوچهر»

 استفهام انکاری -3-4-2

 9وگوی زهره و منوچهر با استفهام انکاری یافت شده از جمالت پرسشی گفت

ی ثانوی، این % بسامد دارد. همانند دیگر معان 36/16جمله از کل جمالت پرسشی، 

 جمله، بیشتر از منوچهر به کار رفته است. 7وگوی زهره با معنی نیز در گفت

کند، وگوی نخست، با آنکه هوّیتش را فاش نمیزهره در پی ترغیب منوچهر در گفت

 گوید:اش، با جمالت پرسشی میو زیبایی تفاوتی منوچهر به طنّازیامّا متعجّب از بی

 اپام هسـت؟خوب ببین بـد بـه سـر
 

 یک سر مو عیب در اعضام هست؟ 
 

 هیچ خـدا نقص به مـن داده است؟
 

 ن افتـاده است؟هیچ کسی مثل مـ 
 

 (102: 1353)ایرج میرزا، 

در ابیات باال، جمالت پرسشی زهره در معنی استفهام انکاری است، نه به منظور 

نیابد، توانسته باشد بر پرسش، بلکه با این تصوّر که اگر در جلب نظر منوچهر توفیق 

 زیبایی خود صحّه گذاشته و بر الهه بودنش مباهات نماید.

ای پرسشی که با توبیخ و هشدار و تحقیر زهره پس از توصیف منوچهر در جمله

 گوید:چنین میهمراه است، این

 حیف نباشـد تـو بدین خطّ و خال
 

 بر نخوری، بـر نـدهی از جمـال؟ 
 

 (110)همان: 
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به استفهام انکاری با فعل مثبت یا منفی، نقطۀ مقابلِ مورد پرسش، در پاسخ 

و خود از ...« حیف است که »گوید: شود. در بیت باال، زهره به منوچهر میتأیید می

این جهت متأثّر است. از دیگر سو از این استفهام، توبیخ و سرزنش منوچهر نیز 

 شود. دریافت می

زیر، بار دیگر توجّه به مناسبات اجتماعی را استفهام انکاری منوچهر در بیت 

 پرسد:کند که میتداعی می

 خلق چه دانند که این داغ چیست؟
 

 بـر رخ من داغ تـو یـا داغ کیست؟ 
 

 (106)همان: 

جمله از مجموع جمالت پرسشی یا به  16استفهام انکاری در منظومۀ الربن با 

میرزا دارد و دوّمین معنی منظومۀ ایرج%، بسامد بیشتری نسبت به  61/24عبارتی 

رود. وگوی این منظومه به شمار میپر کاربرد معانی ثانوی جمالت پرسشی، گفت

خورد. در حدیث نفس با وگوهای منظومه به چشم میاستفهام انکاری در انواع گفت

 جمله، بیشتر استفاده شده است.  3وگوی نمایشی و جانداران با جمله و در گفت 4

وّلین استفهام انکاری در حدیث نفس ایرج آمده که در دو راهی عشق زمینی و ا

 گوید: زند و با این جملۀ پرسشی به خود میآرمانی به خود نهیب می

 یـوز در ایــن بیشــه نگــیرد مقـام
 

 بیشۀ شیر است، کجا شیر و دام؟ 
 

 (65: 1363)الربن، 

یی بیت افزوده و لذّت غرورآفرین استفهام انکاری که پرسشی بالغی است، بر زیبا

 کند. پاسداری از وطن را در کام مخاطب دو چندان می

گونه نجوا در بیت زیر، هوبره پس از شهادت ایرج در فراق محبوب با خود این

 کند:می

 چشــم مـــن از شــوق نگـــه آزنــاک
 

 گر بزنی تیغ و گریزی چه باک؟ 
 

 (92)همان: 
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توانست هم می -گر بزنی تیغ مرا نیست باک-منفیاگر چه شاعر با جملۀ خبری 

که وزن شعر خلل یابد، القا نماید، امّا کاربرد استفهام انکاری، آنمفهوم بیت را بی

 کند. زیبایی عشق هوبره و تأثّر و اندوه او را در ذهن ماندگار می

 در بیت زیر نیز، ادامۀ حدیث نفس هوبره با استفهام انکاری بیان شده است: 

ــو؟ ـــردار ک ـــه ک ـــدح آین  آن ق
 

 و رخ و رفتار کو؟بر و گوش وان  
 

 (94)همان: 

 وگوی نمایشی آمده است:برای شاهد مثال بیتی از گفت

 شیـر کجـا بنـدی روبــاه شــد؟
 

 خور کـاه شد؟ سان پنجهکوه چـه 
 

 (79)همان: 

دهد، امّا میالربن در جملۀ خبری مصرع اوّل بیت زیر، جان باختن ایرج را خبر 

کند، بلکه با جملۀ خبری مصرع تنها جاودانگی او را تأیید میبا استفهام انکاری نه

 نماید:دوّم، این جان باختن را تعظیم و تکریم می

 ایـرج مـا مــرد، کجـا او بمــرد؟
 

 جان گـرامیش بـه میهن سپـرد 
 

 (81)همان: 

وگو با هوبره چشمه در گفتوگوی جانداران است. بیت زیر، شاهد مثالی از گفت

با استفهام انکاری مصرع دوّم و دریافت معنی بزرگداشت از جملۀ خبری مصرع اوّل، 

 شود:ارج و قرب جایگاه ایرج را متذّکر می

ــــا ــــخ م ـــت درون دل تاری  رف
 

 عالم کجا؟ گوشه بهتر از آنخوش 
 

 (103)همان: 

، تأیید فکر و اندیشۀ «هوبرهایرج و »کار رفته در منظومۀ استفهام انکاری به

نفسه، به پاسخ نیاز ندارد؛ زیرا پاسخ در اصِل  گویندۀ آن است. پرسش بالغی فی
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امّا نکتۀ مهم آن است که این استفهام،  -خواه مثبت خواه منفی -سؤال، پنهان است

میهنی،  -های ملّیتصدیق و تأیید مخاطب را به همراه دارد، مانند تأیید ارزش

 ق واقعی هوبره، برتری عشق آرمانی.پذیرش عش

 تابی  بی -4-4-2

وگو در معنی اظهار میرزا، شاهد مثالی از جمالت پرسشی گفتدر منظومۀ ایرج

وجو کرد. های داستان جستتابی یافت نشده است که باید علّت را در شخصیّتبی

هشدار و کند با زهره که شیفتۀ منوچهر است، با توجّه به الهه بودنش تالش می

بودن و  توبیخ و سرزنش، منوچهر را در نیل به مقصود خویش سوق دهد، امّا نظامی

تابی شود؛ بنابراین از بی، مانع دلدادگی منوچهر میهای اجتماعیتوجّه به ارزش

 معمول عاشق و معشوق در منظومه، اثری نیست. 

ه از معانی ثانوی % سوّمین مرتب 76/10جمله(  7تابی با )در منظومۀ الربن، بی

وگوها را داراست. ایرج تنها در یک جملۀ پرسشی در دوّمین جمالت پرسشی گفت

 کند: گونه اظهار میتابی خود را اینوگو با هوبره، بیگفت

 من چـه کنـم بی تـو؟ بیـا و مرو
 

 هان مـده از دست زمان درو 
 

 (57: 1363)الربن، 

با توجّه به جنبۀ غنایی منظومه، طبیعی قراری برخاسته از عشق تابی و بیبی

تاب کرده است که است. هوبره نیز این عشق را تجربه کرده و تلخی فراق او را بی

 کند: گونه با خود نجوا میاین پس از شهادت ایرج

 آن قـد و باال و بـر و رو چـه شـد؟
 

 مینو چه شد؟خط سبز خوش  وان 
 

 کجاسـت؟ عـالموچراغ همـه چشم
 

 یـکدانۀ آدم کجـاست؟ رگـوه 
 

 (91)همان: 

با توجّه به معرّفی که در آغاز -های اخالقی، عفّت و پاکدامنی هوبرهغلبۀ آموزه
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تنها با مادرش و بلکه با های خود را نهتابیسبب شد تا بی -منظومه از خود داشت

های داستان به صورت مستقیم بیان نکند و به صورت حدیث نفس دیگر شخصیّت

تابی هوبره به صورت حدیث نفس گو کند. نکتۀ ظریف دیگر آن است که اظهار بیباز

اش تابیدهد که همانند ایرج، بیو با جمالت پرسشی، عفّت و حیای او را نشان می

رسد میزان اثرگذاری این کند. از سوی دیگر به نظر میرا صریح و مستقیم ابراز نمی

تابی هوبره، متأثّر و مخاطب نیز همراه با بیگونه، بیشتر است و معنی ثانوی بدین

 شود.  اندوهگین می

که از  وگوی دو منظومهافزون بر معانی ثانوی پر بسامد جمالت پرسشی گفت

نظر گذشت، دیگر معانی ثانوی یافت شده و بسامدشان در جدول و نمودار زیر، آمده 

 است: 
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 هاوگوی منظومهاغراض ثانوی جمالت پرسشی در گفت -1جدول شمارة 

 منظومه

 اغراض ثانوی

 ایرج و هوبره زهره و منوچهر

 درصد بسامد درصد بسامد

 % 61/24 16 % 36/16 9 استفهام انکاری

 - - % 81/1 1 استفهام تقریری

 % 61/4 3 % 63/3 2 امر مؤدبانه

 - - % 63/3 2 بیان عجز

 % 76/10 7 - - تابیبی

 % 07/3 2 % 45/5 3 پرسش

 - - % 63/3 2 تأکید بر خبر و جلب توجه

 % 07/3 2 % 81/1 1 تردید

 % 53/41 27 % 18/38 21 تعجب

 % 61/4 3 % 63/23 13 توبیخ و مالمت

 % 07/3 2 - - خبر مؤدبانه

 % 61/4 3 - - نهی

 - - % 81/1 1 یأس

و معانی  پرسشیجمالت 

 ثانوی
 معنی 63جمله/  65 معنی 52جمله/  55
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ی بسامد جمالت پرسشی و اغراض ثانوی در گفت و گو-1نمودار شماره 

منظومه ها

زهره و منوچهر ایرج و هوبره
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 گیرینتیجه -3

جمله از نظر چگونگی بیان و ارائۀ پیام، چهار نوع خبری، پرسشی، امری و 

عاطفی است. جمالت گاه غیر از ارائۀ معنای اصلی خود، معنای ثانوی دارند که 

که جمالت دهد با آنهای تحقیق نشان میشود. یافتهباعث افزونی ادبیّت کالم می

 %56/9در بین اقسام چهارگانۀ جمالت با  میرزاوگوی منظومۀ ایرجپرسشی گفت

% است، امّا بسامد معانی ثانوی نسبت به جمالت  3/6بیشتر از منظومۀ الربن با 

%  54/94با « زهره و منوچهر»% بیشتر از  92/96با « ایرج و هوبره»پرسشی در 

که جمالت پرسشی در است. در پاسخ به پرسش تحقیق باید اذعان کرد، با آن

میرزا بیشتر است، امّا الربن توانسته است، معانی ثانوی جمالت ایرجمنظومۀ 

کار گیرد. بسامد معانی ثانوی تعجّب، استفهام وگوها را هنرمندانه بهپرسشی گفت

شده است. افزون « ایرج و هوبره»تابی سبب برتری معانی ثانوی منظومۀ انکاری و بی

زهره و »اند. در ن منظومه برجستهبر بسامد، از نظر کیفی نیز این معانی در ای

دارد و بیشتر از زبان زهره « ایرج و هوبره»، توبیخ بسامد بیشتری نسبت به «منوچهر

 - های دل، منوچهر رابیان شده است. زهره که الهۀ عشق است، در نیل به خواهش

کند که در یک منظومۀ غنایی چندان توبیخ و مالمت می -زند که از عشق سرباز می

وگوی منظومۀ رو در جمالت پرسشی گفتنشین نیست؛ از اینپسند و دلخاطبم

بسامد اندکی دارد. بسامد تعجّب که در دو منظومه، اوّلین معنی « ایرج و هوبره»

نمود بیشتری دارد. با توجّه به جنبۀ « ایرج و هوبره»ثانوی پر کاربرد است، در 

شود و سعی ی هوبره متعجّب میغنایی منظومه، ایرج از عدم پذیرش عشق از سو

کند با ابراز تعجّب در قالب جمالت پرسشی، تفاوت عشق و هوس را به او متذکّر می

شود و تأثیر کالمش بیشتر شود که موفّق نیز بوده و با توجّه به جنبۀ حماسی 

تفاوت بودن و شانه خالی کردن در هنگام در خطر بودن میهن، منظومه، ایرج از بی

ست. بسامد استفهام انکاری در منظومه، مؤیّد اثبات نظر و عقیدۀ ایرج یا متحیّر ا

جا که به پاسخ نیاز ندارد، تأیید و پذیرش مخاطب را به همراه هوبره است و ازآن

، برخاسته از عشق پاک و فراق و دوری از «ایرج و هوبره»تابی در دارد. بسامد بی

آلود زهره و عدم ه به عشق هوسبا توجّ« زهره و منوچهر»معشوق است که در 
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پذیرش این عشق از سوی منوچهر، شاهد مثالی ندارد؛ بنابراین کاربرد هنرمندانۀ 

« ایرج و هوبره»نشینی منظومۀ معانی ثانوی جمالت پرسشی بر زیبایی، ادبیّت و دل

 افزوده است.    
 

 نوشت  پی

، علّت ناتمام ماندن مثنوی زهره و 106در صفحۀ « میرزاافکار و آثار ایرج»نویسندۀ کتاب  -1

 میرزا دانسته است.منوچهر را مرگ ایرج
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