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مقدمه
بررسـی  «ترین دستاوردهاي نقد ادبـی معاصـر اسـت،که بـه     ها،یکی از مهمتحلیل ساختاري داستان

سـاختارگرایی بـه   مـی پـردازد.  )7: 1368پراپ،»(یا موضوعءسازاي یک شیروابط متقابل میان اجزاي
اي سـازد تـا در کـلّ اثـر، انگـاره     جمع عناصري است که ما را قـادر مـی  «عنوان مفهومی بسیار پیچیده،

). اگرچه داستان نویسی امروز، تأکیدي بر استفاده از همـه عناصـر   38: 1377اسکولز،»(معنادار را ببینیم
یی که در یک مضـمون واحـد   هاکه ساختار اصلی در تمامی داستانندارد، اما باید توجه داشتداستانی 

شوند، تقریباً یکی است. تحلیل محتوایی آثار ادبی یکی از روش هاي تحقیق کیفی اسـت کـه   نوشته می
یی و تحلیـل محتـوا  ).27: 1387محمـدي فـر،  »(شـود شکل توصـیفی و اسـتنباطی انجـام مـی    در دو«

،و دقیـق منـد طـور روش ه بـ ،مشخصات پیـام ،وسیله آنه که بو ثابت است مندنظامی روشي،ساختار
هـاي  از پژوهشکه د هدمی به دانش پژوهان امکان ودشوارزیابی میوشناسایی،جهت استنباط علمی

ت به شـناخ هاي جمع آوري شده،و با تحلیل دقیق محتواي دادهیکسان دست یابندیبه نتایج،مختلف
تري از عناصر موضوع نائل آیند.کامل

داراي ژرف نقد ساختاري دو منظومه زهره و منوچهر و عزیز و غزال نشان می دهـد کـه هـر دو اثـر    
هــا، منــدي و ســاختارکلی آنســاختی عاشــقانه هســتند و علــی رغــم شــکل متفــاوت، شــیوه روایــت  

توان گفت که این دو ر این اساس میست و بخطی(مستقیم) و سه قسمتی(شروع، میانه، پایان) و ساده ا
سببی، اجزاي هر دو داستان را به هـم پیونـد مـی    -منظومه، پیرنگی نسبتاً بسته دارند و ارتباطی زمانی

دهد. با آنکه طرح داستان زهره و منـوچهر، پویـایی طـرح داسـتان عزیـز و غـزال را نـدارد، امـا عناصـر          
گی ارگانیک، در پـی نشـان دادن داللـت هـاي معنـایی در      ساختاري این اثر نیز در یک ارتباط و پیوست

کلّیت اثر است تا ساختار داستان را به صورت کلی واحد نشان دهد.      
ساختاري منظومـه زهـره و منـوچهر ایـرج     -جستار حاضر، پژوهشی است در جهت مقایسه محتوایی

آدونـیس ویلیـام   یـد از ونـوس و  میرزا و منظومه عزیز و غزال سیداشرف الدین گیالنی که هر دو بـه تقل 
اند. این پژوهش، ناظر به هر دو جنبه تحلیل محتوایی(توصیفی و استنباطی) است. شکسپیر نوشته شده

که شود، بلهاي توصیفی و استنباطی محدود نمیاز آنجا که هر طرحِ تحلیل محتوا فقط به یکی از کاربرد
تالش است تا ضمن بررسی و توصیف کمی محتـواي  گیرد،این پژوهش درترکیبی از کاربردها را دربرمی

ها، به پیشـینه و آثـار پیـام هـر یـک از ایـن دو       بارز هر یک از منظومه ها و توصیف سبک و ساختار آن
مثنوي نیز بپردازد. 

هاست. منظومه زهـره  آشنایی با محیط پیدایش آنیکی از مباحث مهم در راه تحلیل محتوایی آثار،
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انـد و هـر دو   نقالب مشروطه در ایـران پدیـد آمـده   مقارن با سال هاي پرشور او غزال،و منوچهر و عزیز 
متأثر از محیط انقالبی عهد خود، با زبانی ساده و گاه نزدیک به زبان تخاطـب، سـعی در نمـایش آثـاري     

ه خاص ایرج میرزا با شیو«در این میاندارند.هاي انسان معاصر با واقعیت هاي اجتماع و اندیشهمرتبط
کمابیش تحولی در سخن ایجاد کرده و حلقه زنجیري اسـت کـه   خود که با طرز بیان دیگران فرق دارد،

) ایـرج و سیداشـرف   418: 2،ج1372پـور، آریـن »(پیونـدد شعراي گذشته و آینده را به هم مـی دو نسل 
قابل توجه است کـه  اشعاري ارزنده و ها از دید اجتماعی،الدین، شاعرانی میهن پرست بودند که شعر آن

افکار دموکراتیک و دردهاي جامعه را با بیانی گرم و دلپذیر، بیان کرده است. منظومه زهره و منـوچهر و  
لید از ادبیـات اروپـایی نوشـته    مثنوي عزیز و غزال از جمله آثاري هستند که در دوران مشروطه و به تق

ش به سادگی و نزدیکی به زبان محاوره و بـه کـار   اند. از نظر هنري، راز موفقیت این دو اثر، در گرایشده
اي در برابـر اصـول ادبـی    العمـل متهورانـه  واقع، عکسبردن لغات و اصطالحات رایج عامیانه است که در

سرآغاز آن، بـا نـام ایـرج همـراه     «قدماست. این مهم، فصل جدیدي در ادبیات منظوم ایران باز کرده که 
). اگرچه منظومه عزیز و غـزال  415همان: »(ان عمده این انقالب دانستاست و باید او را یکی از پیشوای

از نظر ساختاري و محتوایی به بلندي سخن ایرج میرزا نمی رسد و از کیفیت الزم منظومه هاي غنـایی  
برخوردار نیست، لیکن از حیث ترکیب عبارات و سبک بیان، بر بسیاري از اشعار زمانـه خـویش برتـري    

بلّی نسیم شمال تـوأم  در لحن و مضمون، وقتی با آزادگی و آزاد اندیشی و صداقت جصمیمیت «دارد و 
هاي او را بیش از پیش به روح و جان مـردم نزدیـک   ها و نکته سنجیهاي شیرین، لطیفهمی شود، قصه

). 53: 1390عباسی مقدم،»(.می سازد

پیشینه و ضرورت تحقیق
شـاعران اثرگـذار عهـد    و سیداشـرف الـدین از جملـه    تر اشاره شـد،ایرج میـرزا  همان طور که پیش

اند که در دوران تجدد ایران که به فرهنگ و آثار اروپایی توجه شـد،به نگـارش منظومـه    مشروطیت بوده
اند. با توجه به اینکه تاکنون، تحقیقی در زمینه مقایسه ایـن دو  تقلید از ادبیات اروپایی پرداختههایی به 

ـنگاه محتـوایی عالوه بر این،رسد.ین پژوهش، امري ضروري به نظر میانجام ااثر صورت نگرفته است،
ساختاري به دو منظومه زهره و منوچهر و عزیز و غزال و بررسی عناصر سـاختاري و درون متنـی آنهـا،   

آورد. در زمینـه احـوال و افکـار و آثـار    از ماهیت این دو اثر را فراهم میتري هاي دریافت شایستهزمینه
فر محجوب است کـه بـه   ترین آنها، اثر محمدجعآثار ارزشمندي نوشته شده که جامعایرج میرزا تاکنون 

نیـز در  )1355ابوالفتح حکیمیان(اي از زندگی شاعر پرداخته و اشعار او را نیز آورده است.ابعاد گسترده
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56-49،ص166-165اره شـم که در مجله هنر و مردم،»تحقیق پیرامون افسانه زهره و منوچهر«مقاله
عزیز و غزال نیـز در  تحقیقی عالمانه درباره این منظومه و ریشه آن دارد. درباره منظومه به چاپ رسید،
یحیـی آریـن   و از صبا تا نیمـا، )1392هاي عاشقانه در ادب فارسی،علی اصغر باباصفري(فرهنگ داستان

و ساختاري این اثـر و مقایسـه آن بـا مثنـوي     )اشاراتی رفته است؛ اما درباره ماهیت محتوایی1375پور(
زهره و منوچهر، تحقیقی صورت نگرفته و پژوهش حاضر، نخستین تحقیق در این موضوع است.

منظومه زهره و منوچهر 
: 1364حـائري، »(نام آورترینِ مترجمین آثار ادبی عصر معاصر استق) «.ه1343-1291میرزا(ایرج

ک خراسانی و عراقی و همچنین تقلیـد از شـعر معاصـران خـود نظیـر      ) که با پیروي از شاعران سب317
هـا توفیـق کامـل    دست به نگارش آثاري زده که در بعضی از آنو قائم مقام فراهانی،ملک الشعراي بهار

هاي پایانی هاي ایرج میرزا و مربوط به سالره و منوچهر از معروف ترین مثنويمنظومه زه«یافته است.
ماجراي عشقبازي ونوس، الهه عشـق و زیبـایی بـا    این داستان،) 132: 1374ذوالفقاري،» (.حیات اوست

: 1،ج1347(فـاطمی، . پسر و نواده پادشاه قبرس است که ریشه در افسانه هاي یونان و رم داردآدونیس،
ایرج نیز«) شکسپیر، منظومه خود را مطابق ذوق و سلیقه مردم زمان خود از آن اقتباس کرده است.86

به یکی از متون خارجی و ترجیحاً متن فرانسه ونوس و آدونیس دسترسی داشته و پیش از آنکه توسـط  
در ). 52: 1355حکیمیـان،  »(مورد الهام و استفاده قرار داده استصورت پارسی پذیرد،مترجمان ایران،

ز ایران انتشار یافتـه،  هاي معتبري که پس از پیدایی زهره و منوچهر در ایران یا خارج اها و تذکرهجنگ
ریشه داسـتان زهـره و منـوچهر بـه طـور قطـع و یقـین،        «به مأخذ این داستان اشارتی نرفته است، اما 

منظومه ونوس و آدونیس ویلیام شکسپیر است که براي اولـین بـار توسـط مرحـوم دکتـر صـورتگر بـه        
همان). »(فارسی، ترجمه و در مجله سپیده دم در شیراز چاپ گردید

بیت به بحر سریع سروده، اما موفق به اتمام آن نشـده  527میرزا، مثنوي زهره و منوچهر را درایرج
ن را از متن اي که دکتر لطفعلی صورتگر، داستااندن این مثنوي این است که مجلّهعلّت ناتمام م«است.

شاعر،خسـرو  وقتی براي اولین بار ایـن منظومـه توسـط پسـر     تعطیل شد.کرده،انگلیسی آن ترجمه می
بیـت بـر ایـن    76مصطفی قلی بنی سلیمان شـیبانی بـا افـزودن   بیت داشت.356میرزا به چاپ رسید،

اما ابیات آن بسیار سست و ضعیف اسـت. ظـاهراً دکتـر محمـود حسـابی و      منظومه، آن را به پایان برد؛
یـرزا را بـه پایـان    م ایـرج م کار ناتمـا ش) نیز هر یک با سرودن ابیاتی،.ه1349-1260ادیب پیشاوري(

بعـد از قطعـه مـادر،    «ولی نتوانستند به خوبی از عهده آن برآینـد.  )،225: 1392باباصفري،»(اندرسانده



77/یالنیگنیالدداشرفیسغزالوزیعزبارزامیرجیامنوچهروزهرهمنظومهيساختارـییمحتواسهیمقا

) که به 401پور،همان:آرین»(، مثنوي زهره و منوچهر استتردیدترین و آبرومندترین شعر ایرج، بیمتین
شهور است و ذوق سلیم و سـلیقه ایرانـی ایـرج    سادگی، روانی و اشتمال بر مفردات و تعبیرات عامیانه، م

فـراوان برگرفتـه، داسـتان را    که از مطالعه در ادبیات کهن فارسی به ویژه اشعار سبک خراسانی، توشـه 
اي ایرانی بخشیده است.صبغه

خالصۀ داستان زهره و منوچهر
» زهره«د. ستارة ، سپاهی زیبارویی است که صبح آدینه روزي براي شکار به صحرا می رو»منوچهر«

کنـد از  گردد. ابتدا سعی مـی ست، با دیدن منوچهر دلداده او مینیز که در لباس آدمیان به زمین آمده ا
او را به عشـق  رود وکند، نزد منوچهر میاما چون سوداي عشق بر او غلبه میاین عشق صرف نظر کند؛ 

کند. منوچهر که نگران است شاه متوجه میاما زهره اصرار پذیردکند. منوچهر نمیو کامرانی دعوت می
منوچهر را به ورزد. زهره،انی پرداخته، بار دیگر امتناع میشود که او به جاي دفاع از مرز و بوم، به هوسر

ه شـود. بـا بوسـ   آید و به تدرج، دلـش نـرم مـی   این سخن بر منوچهر گران میکند. ترسو بودن متهم می
د و منـوچهر بـا درد   گـرد آسمان بـازمی شود، اما ناگهان زهره به ور میزهره، آتش عشق در نهاد او شعله

ماند.هجران تنها می

منظومه عزیز و غزال  
ترین شـاعر ملـی عهـد    ترین و معروفمحبوبه.ق)،1325-1287سیداشرف الدین حسینی گیالنی(

یـادي نـداریم.   ترین روزنامه نویس آغاز مشـروطیت اسـت کـه از زنـدگی وي اطالعـات ز     انقالب و موفق
-نامـه ادبـی  با تأسـیس هفتـه  1325بوعاتی در سالاجتماعی خود را با فعالیت مط-گیالنی،حیات ادبی«

غیـر از روزنامـه نسـیم شـمال و     ).136: 1،ج1384(نصـیري، » فکاهی نسیم شمال به نقطه اوج رسـانید 
را نیز بـه نثـري آمیختـه بـا     سیداشرف الدین گیالنی،داستان عاشقانه عزیز و غزال «،گلزار ادبیمنظومه 

گیالنـی  ).350باباصفري،همان: »(ویلیام شکسپیر نوشته است» ونوس و آدونیس«نظم، و به تقلید از اثر 
کمتـر از  اگرچه در تقلید از منظومه شکسپیر توفیق کامل نیافته و عمق و استحکام شعر او بـه مراتـب،  

لطف و شیرینی به دست داده که از نظر اخـالق و  داستانی در نهایت «منظومه زهره و منوچهر است، اما 
) و نمودار اوضاع و احوال دینی، اخالقـی، اجتمـاعی، سیاسـی و    78: 1371نمینی،»(تربیت زننده نیست

ساده، صمیمی، روان و عـوام  «ایدئولوژیک جامعه مشروطه ایرانی است. زبان شعري او در این اثر، بسیار 
ــارات و   ــب عبـ ــث ترکیـ ــت و از حیـ ــم اسـ ــتفاده از فهـ ــان و اسـ ــبک بیـ ــج و سـ ــطالحات رایـ اصـ
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درمقایسه با دیگـر  «گیالنی ) بر بسیاري از اشعار آن زمان، برتري دارد.287: 1373برقعی،»(وریکلفولک
)147پور،همان: (آرین» استداممو آن برخورداري از عصمت دارد دیگر نیزیک ویژگی بزرگ،شاعران

قلم همواره عفت ،فکاهی و طنزآلودوجود مضامین با ور است برخورداخاصیاشعار او از حجب و حیاي
میرزاست.یل برتري شعر او بر منظومه ایرجاین موضوع یکی از دالکند.حفظ میرا 

خالصۀ داستان عزیز و غزال
نجا که محبـوب، بـه   داشت. از آ» مرال«، پادشاه حلب، معشوقی به نام »شیخ سالمت«، پسر »عزیز«

بینـد و هـر دو شـیفته یکـدیگر     را مـی » الغـز «کرد، در بزمی، عزیز، دختري بـه نـام   عزیز توجهی نمی
ی عزیـز پنهـانی بـه دیـدار     ند. مدتااي است که دشمن پدر عزیزو از قبیله» خان«دختر شوند. غزال،می

اج یکـدیگر  ي آنهـا را بـه ازدو  نویسند. سرانجام، زاهدهاي عاشقانه میرود و براي یکدیگر نامهمعشوق می
گیرد که دخترش را به خبر است، تصمیم میل که از آنچه رخ داده بیآورد. از سوي دیگر، پدر غزادرمی

شـود، بـه   و چون با اصرار پدر رو به رو مـی پذیرددرآورد. دختر نمی» لیالج«به نام عقد پیرمردي توانگر 
شـود. بسـتگان او کـه تصـور     و بیهوش میخورد با تدبیر زاهد، دختر، دارویی میگردد.زاهد متوسل می

نویسد و مـاجرا را بـه او   اي میبرند. زاهد براي عزیز نامه، او را به گورستان میکنند دختر مرده استمی
رسد و چـون بـا پیکـر    شود؛ به دخمه میرسد و عزیز، شبانه راهی حلب میگوید، اما نامه به وي نمیمی
آیـد و  ال به هوش مـی سپارد. ناگهان غزنوشد و فوراً جان میري میشود، زهجان محبوب روبه رو میبی

کند.ه بر کمر عزیز بسته است، هالك میجان همسر، او نیز خود را با خنجري کبا دیدن جسم بی

پیرنگ
اي اسـت کـه   رشـته وقـایع مـنظم و ناگسسـته    )63: 1390میرصـادقی، »(الگوي حادثـه «پیرنگ یا 

) ترتیب یافته 118: 1384(فورستر،» تکیه بر موجبیت و روابط علی و معلولیبرحسب توالی زمانی و با «
ر، سـبب پویـایی روایـت را فـراهم     گسترش داستان و گذر از یک وضعیت بـه وضـعیت دیگـ   «است و با 

، مـدت زمـان پیرنـگ   ). نکته قابل توجه در طـرح روایتـی ایـن دو داسـتان،    52: 1371اخوت،»(آوردمی
وضعیت پایـدار و  داستان و نتایج حاصل از آنهاست. داستان زهره و منوچهر باهايسرعت حرکت کنش

پردازد و پیش از شـرح دیـدار زهـره و    تمهید مقدماتی به بیان داستان میشود. ایرج با متعادلی آغاز می
شرح دلدادگی زهره براین منظومه،مقدمه اي طوالنی در وصف زیبایی قهرمانان داستان دارد.منوچهر،

سپاهی جوانی به نام منوچهر است که حجم وسیعی از داستان در منـاظره او و منـوچهر و تـا حـدودي     
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استدالالت و توجیهات منوچهر بر سر عدم پذیرش این عشق است. این داستان تا آنجا که ایرج سـاخته  
توالی زمـانی  و پرداخته، پیرنگی استوار و روشن و کوتاه دارد که حوادث داستان، یکی پس از دیگري در

از ترین گره داستان که بالفاصـله پـس   و در پی روابطی علی و معلولی در پی هم می آیند. اولین و بزرگ
روانی او با خود بر سر ایـن  -دهد، شیدایی زهره و کشمکش عاطفیمعرفی شخصیت هاي داستان رخ می

عشق است:

بــادبــهدلدهــدبــارهکیــکــهرفــت
استمنازعشقخلعت: خودبهگفت

ــ ــالوهادیـــ ــودتیـــ ــادخـــ اوفتـــ
اسـت؟ گشـتن زبـون ویفیضعچهنیا

)98: 1353محجوب،(

گـردد، در وضـعیت   د و چون سوداي عشـق بـر او غالـب مـی    ماننتیجه میکشمکش درونی زهره، بی
کند با وصف زیبـایی خـود محبـوب را بـه     . براي خروج از این وضعیت سعی میگیرددشوارتري قرار می

بخشـد.  ان را عمق بیشتري مـی د؛ اما اعراض و سکوت منوچهر، تعلیق و ناپایداري داستخویش جلب کن
امـا توجیهـات منـوچهر و ناکـامی دوبـاره      دهد،ه انتظار خواننده شدت و هیجان میتالش دوباره زهره، ب
برد.  علیق و انتظار و بحران به پیش میزهره، داستان را در ت

هاسـت کـه   به نام هاي عزیز و غزال و خصومت دیرینه پدران آنمنظومه گیالنی، داستان دو دلداده
شـود؛  ن در حـالتی از ناپایـداري آغـاز مـی    شـود. ایـن داسـتا   ن اختالف به مرگ دو عاشق منجر میهمی

خـود امکـان دگرگـونی و    اختالف دیرینه طایفۀ خان و شیخ سالمت و عشق نافرجام عزیز بـه مـرال، در   
او بـراي  شـود. ر شمس الدین، دوست عزیـز گشـوده مـی   گره داستان با تدبیپروراند. اولین تحولی را می

بـرد.در حـالی کـه خواننـده در     رهایی عزیز از عشق به یار سنگین دل، او را با خود به مهمانی خان مـی 
هـاي  دومین گره که اوج بحـران آید.گره دیگري در داستان به وجود میانتظار گشودن اولین گره است،

عاشق شدن عزیز و غزال بر یکدیگر با وجـود کینـه   آید و تا پایان اثر نیز ادامه دارد،مار میداستان به ش
بـا  یابنـد. شوند و حیـات مـی  داستان در دل این بحران زاده میهايتمامی گرههاست.دیرینه پدران آن

در پـی  شـود، امـا خیلـی زود    بازگشـایی دومـین گـره خـود نزدیـک مـی      داستان به یاري زاهد کارگشا،
کشمکش جسمانی فرهاد و ارسالن و هالکت ارسالن به دست عزیز و تبعید شدن عزیز به حـوري آبـاد،  

اصـرار  آید که سومین گره اسـت. چهـارمین بحـران،   لیق بیشتري در داستان به وجود میناپایداري و تع
کنش هـاي تضـاددار و   راي بروزآمدن لیالج به داستان، زمینه را بخان براي ازدواج غزال با لیالج است.

راه حل آن، نوشیدن داروي بیهوشی و خوابیدن غزال در دخمه مردگان اسـت، سازد.تري مهیا میعمیق
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زاهد با تأخیر بـه  قاصداما درست زمانی که خواننده تصور می کند چهارمین گره در حال گشودن است،
یـد زهـري   بـا خر زال و مـرگ معشـوق،  رسد و عزیز پس از شنیدن خبر ازدواج لیالج با غحوري آباد می

و خود نیز با نوشـیدن  کشد ش جسمانی با لیالج، او را میشود و طی کشمککشنده، به حلب رهسپار می
شـود و  ین و پایداري نهایی خود نزدیـک مـی  داستان به فرآیند فرجامبدین طریق،سپارد.زهر، جان می

ت و درستگویی زاهد و عـدالت حکمـران شـهر،   زمانی که خواننده دلواپس سرنوشت غزال است،با صداق
اي و خواننـده خـود را بـا نتیجـه    شـود تمام گره ها بـاز مـی  شود و با آشتی دو طایفه،موضوع تبیین می
) اسـت کـه   248(اخوت،همان: » داستان هاي مشکل گشا«این داستان از جمله بیند.اخالقی مواجه می

کند.میضاد و مشکل آغاز داستان را حل تپایان آن،
داستان را به خود اختصـاص داده  غالباي مبسوط که ن زهره و منوچهر، زهره طی مکالمهدر داستا

ره هـاي زهـره و منـوچهر دربـا    ر دارد. خواننده در کشاکش دیـدگاه است، سعی در جلب موافقت منوچه
شود. عشق تر میوناي دنبال کردن ماجرا افزافتد و شور و اشتیاق او برعشق و وظیفه، در هول و وال می

ده را بـه سـوي هـر    و بی قراري زهره و عاقبت اندیشی و درستکاري منوچهر، احساس همـدردي خواننـ  
منـدتر و  شـت او عالقـه  یابد، نسبت بـه سرنو ولی چون منوچهر را درستکارتر میکند؛دوي آنها جلب می

الدین بـراي  و تالش سیداشرفاي مستدل و منطقی . تالش ایرج در جهت ایراد مکالمهشودتر میمشتاق
هـا از پیرنگـی بسـته و    گذر از بحران ها و رفع خصومت دیرین دو طایفـه، سـبب شـده کـه داسـتان آن     

ها ها و شخصیتها و کنشردار باشد و کلیه نشانهکیفیتی پیچیده و تو در تو و خصوصیتی نیرومند برخو
هـاي  منظومـه زهـره و منـوچهر، بزنگـاه    بـه در جایگاه مناسب خود ظاهر شوند. داستان گیالنی نسـبت  

هـاي  هـاي داسـتان، در وضـعیت   ها، قرار دادن شخصیتهاي بیشتري دارد که هدف آنمتعددتر و کنش
ایـن در  برد و هدایت طرح کلی داستان به سمت وضعیت پایدار نهایی اسـت. ناپایدار و دشوار براي پیش

رسـد: منـوچهر بـا    مـی اپایداري و تعلیق به پایان ز نحالی است که داستان زهره و منوچهر در حالتی ا
گـردد.  ور می، آتش عشق در نهاد او شعلهشود و با بوسه زهرهرم میکم کم دلش نشنیدن سخنان زهره،

و درد هجران منوچهر بـه انتهـا   این اولین و تنهاترین نقطه اوج در داستان ایرج است که با جدایی زهره
کند و راهی نیس، محبوب را به حال خود رها میونوس پس از کامیابی از آدورسد. در افسانه یونانی،می

امـا از ایـن مسـئله در مثنـوي زهـره و      ها را از او بازسـتاند، ها و تبرّيشود تا انتقام تحاشیها میآسمان
یـک  اند منوچهر پـس از  و در دنباله آن که دیگران افزودهمنوچهر تا آنجا که ایرج ساخته، خبري نیست 

گردد کـه  ق و نابود میشود و همه چیز در تخیالت و اوهام غرالیی و احتالم، از خواب بیدار میرؤیاي ط
این مسئله یکی از دالیل سستی و ضعف کار پردازندگان نهایی این داستان است.
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پردازيشخصیت
پـردازي  ت) بـراي شخصـی  93-87یرصادقی، همان:ایرج و گیالنی، هر دو از سه شیوه تلفیقی (ر.ك:م

هـا، خصوصـیات   قیم شخصـیت اند: آنها نخست با استفاده از ارائـه صـریح و مسـت   منظومه خود بهره برده
اما از آنجا که این روش بـه تنهـایی کارآمـد    دهند،به محض ورود به داستان توضیح میها راظاهري آن

عمـل و در برخـورد بـا    حیناند و گاه اشخاص را درعر، از شیوه دیگري نیز بهره جستهنیست، هر دو شا
که روشـی نمایشـی در   دهندیز نشان میهاي دیگران نهاي داستان و یا از خالل صحبتحوادث و کنش

گـویی  ن دو داستان، استفاده از شیوه تـک پردازي در ایسومین شیوه شخصیتهاست.پرداخت شخصیت
هـاي ذهنـی و   کشـمکش شـگردي کـه  «یا خیال محبوب، ها با خود و خدااست. سخن گفتن شخصیت

و دریافت کند و خواننده به صورت غیرمستقیم به درك احساسات درونی اشخاص را آشکار میعواطف و 
).79: 1388(داد،« گرددبیشتري از آنها نائل می

هـا و  ن است که معرفـی و بازشناسـی ویژگـی   پردازي این دو داستان اینکته قابل توجه در شخصیت
هاي داستان، یکـی  ا ادامه دارد و به اقتضاي موقعیتهز ابتدا تا انتهاي داستاناستان اخلقیات اشخاص د

ستوارند و براي اعمال هاي هر دو داستان، ثابت قدم و اشود. شخصیتبعاد وجودي آنها بازشناخته میاز ا
تدا عمیقاً ها را ابکند. ایرج شخصیتغالباً پذیرفتنی و طبیعی جلوه میهاي معقولی دارند که خود انگیزه

الش چندانی براي پروردن اما نسیم شمال تکند،نقش ویژه به صحنه داستان وارد میپرورده و سپس با 
کنـد. در ایـن اثـر، بـا یـک گـروه       باً بسیار کوتـاه و گـذرا معرفـی مـی    ها ندارد و اشخاص را غالشخصیت

شود. ها مشخص میآنوند داستان، سرنوشتشخصیتی مثبت و منفی روبه رو هستیم که در حرکت و ر
کند. خان، شیخ سالمت، ر ایرج جلوه میتر از اثتر و واقعیهاي داستان نیز زندهاین اثر از حیث شخصیت

اي منفـورتر از بقیـه دارد.   ستند که از آن میان، ارسـالن چهـره  ارسالن و لیالج اشخاص منفی داستان ه
هاي مثبت این داسـتان هسـتند   اده از شخصیتزاهد کارگشا و شاهزعزیز و غزال، فرهاد، شمس الدین،

کنند. منوچهر،شخصـیت اصـلی و مـورد عالقـه     مک میکه شاعر را در رسیدن به مقاصد اخالقی خود ک
هـا بـه دور   داستان گیالنی است که سایر شخصـیت ایرج و عزیز شخصیت مرکزي، پویا، متحول و جامع 

تـابع جبـر   اما تـا حـدود بسـیار   و مطلق نداردها در گردش هستند. منوچهر اگرچه شخصیتی ایستا آن
توجـه بـه   گـرا بـا  هـاي واقـع  همین امر در داستان«محیط و شرایطی است که بر او تحمیل شده است.

» هـایی ماننـد او در پایـان، تحـول یابنـد     تـا شخصـیت  شـود وصیات مثبت و منفی انسان باعث مـی خص
) .  89(میرصادقی،همان:

الـدین و فرهـاد و دایـه،    ارسـالن، شـمس  شاهزاده حکمـران، هد کارگشا،در داستان عزیز و غزال، زا
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ی و قالبی داستان نیز به شـمار  اشخاص ساده داستانی و نمونه نوعی تیپ هستند که شخصیت هاي فرع
ها دخالـت دارنـد.   کنند و در بستن و گشودن گرهپردازي داستان کمک میآیند و به چالش و صحنهمی

عـدد و متضـاد ایـن    هاي متغزال، زمینه را براي ظهور شخصیتدث داستان عزیز وتوالی زنجیره اي حوا
هـاي  تنوع و متعـددتري دارد، امـا شخصـیت   هاي ماگرچه این داستان، شخصیتکند؛داستان فراهم می

انـد.  ترتـر و بـراي خواننـده جالـب توجـه     تـر، عمیـق  تر و پرابهـام دك داستان زهره و منوچهر، پیچیدهان
داستان ایرج، کیفیتی نمادین دارند. در این اثر، منوچهر، آدونیس افسانه خـدایان نیسـت؛   هايشخصیت

ساله محجوب، ساده و عاقبت اندیشی است که از لذات شیفتگی و شیدایی ناآگاه است.16بلکه سپاهی 
یـز بـر   اما بیش از هـر چ پردازد؛هاي ظاهري منوچهر میبیت به وصف زیبایی9ایرج در آغاز داستان در

هاي پوششی او تأکید دارد و اجزاي لباس(چکمه، تکمه، کـاله و سردوشـی) او   صفت سپاهیگري و نشانه
کند:را به دقت وصف می

ــاه ــمـ ــمیرخـ ــراغوچشـ ــپاهچـ سـ
ــم ــکنج ــقفل ــرعاش ــس اشیدوش

اشچکمــهشــبهچــورخشــانورهیــت
لبـــهکالهـــش،طـــرفبـــردوختـــه

مـــاهچـــووجاهـــتبـــهاول،بیـــنا
اشیآغوشــــهــــمطلبکــــارزهــــره
ــه ــیخفت ــیک ــهریش ــرب ــهه اشتکم

ــهآنو ــدلبـ ــهماننـ ــمـ ــبهکیـ شـ
)97: 1353محجوب،(

هاي ظـاهري  کند: ابتدا به صورت کلی، ویژگیمنوچهر و زهره به دو شیوه عمل میایرج در توصیف 
ودشان شود و خلقیات و افکار و عواطف افراد از زبان خکند و سپس از صحنه خارج میآنها را مطرح می

مانـد در  پاسخ و ناکام میهره پس از آنکه از سوي محبوب، بیشود. به عنوان مثال، زتر توصیف میدقیق
کنـد و بـر صـفت    ، خود را بیشتر توصـیف و معرفـی مـی   اثناي مفاخراتی که آمیخته به عجز و نیاز است

ي از زبان خـودش معرفـی   ورزد. منوچهر نیز بیش از راوفسونگاري و خنیاگري خود تأکید میزیبایی و ا
اوست اما توصیفات زهره، غالباً جنبه بیرونی و احوال درونیشود. توصیفات منوچهر از خود، توصیف می

ظاهري دارد. زهره در شعر ایرج، صفاتی زمینی یافته است. او دختـري جـوان، زیبـا، دلفریـب گسـتاخ،      
ن بار در یک منظومه ایرانی قرار گرفت و با این خصوصیات براي نخستی«ساز است که  باز و افسونهوس

ــده           ــد نیام ــی پدی ــان فارس ــرایی زب ــوي س ــاریخ مثن ــر آن در ت ــه نظی ــد آورد ک ــاهکاري را پدی ش
هاي داستان و به ویـژه نشـان دادن   ایرج در ترسیم دقیق خطوط شخصیت).50حکیمیان،همان: »(است
هـا بـه شـرح کلیـات دربـاره قهرمانـان       مهارت بیشتري داردو تنهاي درونی آنان نسبت به گیالنی،جنبه
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تصـویر مـی   بسنده نکرده و پس از آنکه در نقش داناي کل، بعد ظاهري اشخاص را در کمـال ایجـاز بـه    
نـوع ه ـ که یکـی از پرکـاربردترین    شود و براي جذابیت بیشتر از شگرد مناظرکشد، از داستان خارج می

ز ها با ابعاد بیشـتري ا در اثناي گفتگوي شخصیتا کند و خواننده رشخصیت پردازي است ـ استفاده می 
واخـر  سازد. در این اثر، عبدالرحیم، سومین شخصـی اسـت کـه در ا   خلقیات و ذهنیات اشخاص آشنا می

د پـاي عبـدالرحیم را بـه    بینـ ره چون امتناع مکرر منوچهر را میشود. زهداستان از زبان زهره وصف می
یسه کند. عبـدالرحیم نیـز از   تمسخر به منوچهر، محبوب را با او مقاکشاند تا در مقام طعن و داستان می

و ها می کند خصال که به افسون، صید دلن و سمبلیک داستان است؛ مردي خوشهاي نمادیشخصیت
شناسد و زهره مایل است که منوچهر عشق را از وي بیاموزد. راه و رسم دلبري را به خوبی می
هرمانان، با تشبیهات قریب و توصیفات تکراري و یکسانی آمده و در این توصیفات ایرج و گیالنی از ق

الـدین کـه از حیـث    انـد؛ خاصـه در شـعر سیداشـرف    ت به تصاویر جدید و بـدیع دسـت زده  به ندرامر،
بـرده کـه بـه مـذاق     هـایی بهـره   پـردازي ها و مضـمون د نازلی است و گاه از نازك خیالیتشبیهات در ح

از آنجا که ایرج و نسیم شمال در پی نشان دادن تعارض و تضـاد و  به طور کلی،.آیدخواننده خوش نمی
توان این طور نتیجه گرفت که قهرمانان اصـلی ایـن دو   ان دو گروه مثبت و منفی هستند میاختالف می

ست. اداستان، نمادي از آرمان ها و اهداف نویسندگان مبارز آنها

مضمون
، سـاخت معنـایی اثـر را بـه وجـود      هاي سـاختاري و صـوري  گیله ویژمایه، به وسیمضمون یا درون

ها و موقعیت هاي داسـتان را بـه هـم پیونـد مـی      اصلی و مسلط بر اثر است که وضعیتفکر «آورد و می
مستلزم ایجاد ارتباط بین اثر و جهـان بیـرون   «مایه یک اثر، ). کشف درون174میرصادقی،همان: »(دهد

) و با استفاده از آن می توان به نوع نگرش نویسنده پی برد. عشـق، هسـته   23ان: (اسکولز،هم» آن است
به صورت صریح و مستقیم بیان شده مایه هر دو اثر است که در بطن هر دو روایت،اصلی روایت و درون

اي کوتاه، در بیان عشق و مقام منظومه عزیـز و غـزال،   ی پیش از بیان داستان، ضمن مقدمهاست. گیالن
تحفـه اي عجـب بـراي اربـاب     مبارك کتابی اخالقی در موضوع عشق، باغی محکم و باقی و «ثر خود را ا

گیالنـی بـا ایـن    ).843: 1371گیالنی،»(داند که هدف از نقل آن، رفع مالل خوانندگان استمعرفت می
برد، اما ایرج بـا  کند تا خواننده پی به ضرورت وجودي اثر بمایه داستان اشاره میصریحاً به درونمقدمه،

تفصیل بیشتري مضمون داستان را بیان می کند. در داستان زهره و منـوچهر نیـز مضـمون داسـتان از     
شود. این داستان اگرچه قصه پرشور عشـق زهـره بـه منـوچهر و تقاعـد منـوچهر از       زبان راوي بیان می
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اداري بـه تعهـدات خـویش    شناسی و وفر بطن خود، داستان ثَبات و وظیفهاما دپذیرش این عشق است،
است که تنها در رویارویی و مقابله با انگیزه قوي و پر هیجان عشق و زیبایی است که نمود بیشتري می 
یابد. داستان ایرج قصه تقابل عشق و وظیفه، شهوت و تعهد، و در یک جمله داستان تضاد عشق با عقـل  

از عشق، دالیل منطقی و قابل قبولی دارد، گرو دور اندیش است. منوچهر اگرچه براي امتناع خودحساب
شود و میان وظیفه و عالقه مردد می ماند.ومند عشق، دچار تردید و ابهام میبه وسوسه نیراما سرانجام،
هاي خلقت به نام عشق است. هشیاري او نسبت به یکی از آفریدهداستان بیداري عقل و این داستان،

تفکر نویسنده و محیط و سنت ادبی رایـج در زمـان هنرمنـد در    از سوي دیگر، از آنجا که بی شک،
ــتند و    ــدیگر هس ــا یک ــتقیم ب ــاط مس ــر، «ارتب ــک اث ــمون ی ــنت  مض ــیط و س ــر مح ــأثر از دو عنص مت

و سیاست زمانه خود )، ایرج و نسیم شمال در پرداخت این دو منظومه از محیط50اخوت،همان: »(است
ها سعی دارنـد مسـائل اخالقـی و    موضوعی عشقی نبوده است. آناند و هدف آنها صرفاً بیانبرکنار نبوده

به طورکلی،اجتماعی زمانه خود را که به نوعی با مسائل سیاسی آن دوران در پیوند است، تشریح کنند.
گوهاست، اما با هاي اجتماعی،اقلیمی و فرهنگی قصهترویج اصول انسانی و ارزشزیربناي هر دو داستان،

رسـد نسـیم   به نظـر مـی  ، طرح کلی دو اثر و مدار روایتی آنها با یکدیگر تفاوت دارد و وجود این شباهت
شمال بیش از هر چیز، پیرو اندیشه تهذیب اخالقی خوانندگان است. 

پردازيصحنه
بیانگر مکان،زمان و محیطی است که عمـل داسـتانی در آن بـه وقـوع مـی      «پردازي اصطالح صحنه

در قصـه و رمـانس، فضـا و مکـان نقـش      «رسد کـه  اگرچه به نظر می).449میرصادقی،همان: »(پیوندد
ر قطبـی قصـه، مکـان را هـم     چندان مهمی ندارند، اما باز داراي قانونمندي خاص خود هستند و سـاختا 

اسـاس کـار شـاعران و تالشـی بـراي      در هر دو داستان، توصـیف، ).136(اخوت،همان: » سازدمتأثر می
در داستان زهره و منـوچهر مکـان بسـیار مختصـر     فضاهاي داستانی است.نمودن اوصاف صحنه و خلق

نمـود  کوهسارهاي ایران است که در پایان اثر و طی مکالمات زهره،محل وقوع حوادث،ذکر شده است.
یابد. شاعر در صحنه پردازي از عنصر زمان نیز استفاده کرده است. دیدار زهره و منوچهر در بیشتري می

شـود و تـا حـوالی ظهـر بـه طـول       آغاز می،ده استدینۀ بهاري که هنوز آفتاب طلوع نکریک سحرگاه آ
شـود. تمـام   انی منوچهر در همین فضـا انجـام مـی   جانجامد. تمام راز و نیاز زهره و خودداري و گرانمی

وتـاه و  ابیات این مثنوي پر از تابلوهاي رنگین و متعدد است که با اسـتفاده از ایجـاز و طـی جمالتـی ک    
اند. ایرج با استفاده از تشـبیهات سـاده و محسـوس کـه بـه شـعر       دهدقیق، به داستان، جنبه تصویري دا
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او در سبک خراسانی شبیه است سعی در توصیف اجزاي لباس و صحنه مناظره زهـره و منـوچهر دارد.  
سازي و تصویرپردازي از مناظر طبیعی نیز مهارت دارد. منظره

تنـوع  هـاي مکـانی در ایـن داسـتان،    نشـانه با یک بی زمانی آغاز شـده اسـت.  داستان عزیز و غزال
باغِ خانه خان،اولین مکانی است که غالب وقایع داستان در آن به وقوع می پیوندد.حلب،بیشتري دارد.

هـاي فضاسـاز ایـن اثـر     آبـاد از نشـانه  قصبه حـوري نهایت،لیسا و درصومعه زاهد،كکوچه هاي حلب،
رسد محـیط کلـی و   به نظر میرود.یهاي قریب از آنها سخن مهاي ساده و استعارهبا تشبیههستند که

تـرین  اصـلی هاست،مذهبی و اخالقی آنعمومی شخصیت ها که بیانگر خصوصیات اجتماعی، فرهنگی،
نمود بیشتري دارد.عوامل مذهبی و فرهنگی(عرفی)ساز این داستان است که در این میان،عامل صحنه

بـراي ارتبـاط زن و مـرد حـدودي     کننـد، ی که عزیز و غزال در آن زندگی میدر محیطبه عنوان مثال،
بـه  اما شودعاشق او میغزال پس از دیدار نخستین با عزیز،عرفی و اخالقی خاصی وجود دارد.مذهبی،

، عزیـز  ویـد گشب در باغ با خیال محبوب سخن مـی کند و چون نیمهعلت حجب و حیا آن را پنهان می
دختر بیچاره مضطرب شد بـدنش لرزیـد مثـل کبـوتر     «برد: شنود و به راز قلب او پی میصداي او را می

هـاي عزیـز را   هـاي خـود را ناگفتـه و شـنیده    توانست گفتهدلش طپیدن گرفت. غزال به هیچ وجه نمی
عشـق و عفـتش را   ،خالصه با هزار عشوه و کرشمه عذر خود را بخواسـت و بـا صـداقت   نشنفته بگیرد...

تابانـه  عفتی درباره غزال ننموده و بـی دا را شاهد گرفت که هرگز خیال بیعزیز خنسبت به او ثابت کرد.
گیالنی نیز همچون ایرج از زمان براي توصـیف صـحنه   ).852-853گیالنی،همان :»(خوردهی قسم می

بـه  ستان در شب اتفـاق مـی افتـد.   استفاده کرده و حجم قابل توجهی از دیدارهاي عاشقانه و حوادث دا
بـه طـوري کـه    ساز این اثر است؛ترین عامل صحنهعنصر زمان، اساسیرسد بعد از عامل محیط،نظر می

انـدازد. وقتـی کـه غـزال     اعمالشان را نیز بر گـردن زمـان مـی   توجیه اشخاص داستان از حتی گاه شاعر
راهی براي جبران به دسـت نمـی   کند،عی میهرچه س«شود محبوب از راز قلب او آگاه شده:متوجه می

آورد. پس با یک صداقت نجیبانه بناي عذرخواهی گذاشت و از او استدعا نمود که این سـخنان عاشـقانه   
یکی ). به طورکلی،853همان،»(را حمل بر خفت عفت او ننماید و اگر تقصیري رفته بر گردن شب است

چهر بر عزیز و غزال،عنصر فضاسازي در این داسـتان اسـت   ترین وجوه برتري منظومه زهره و منواز مهم
ایـرج در نقـل داسـتان بـه زبـان فارسـی چنـان        «که ایرج آن را با مهارت بسیار به تصویر کشیده اسـت. 

هـاي  پیر بـه عاریـه گرفتـه چنـان بـا صـحنه      استادي و هنرمندي به کار برده و مضامینی را که از شکس
ه خواننده هرگز احساس نمی کنـد کـه موضـوع داسـتان و صـحنه      معمولی زندگانی ایرانی درآمیخته ک

).402پور،همان: آرین»(ی،ترجمه یا اقتباس شده استدیدار و گفتگوي قهرمانان از یک اثر خارج
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گفتگو
بـرد  پـیش «) که بـه  466میرصادقی،همان: »(مبادله افکار و عقاید است«گفتگو کارکردي مؤثر براي 

گسترش پیرنگ داستان، بنیاد «) و با 248اخوت،همان: »(می کندحوادث و ساختن شخصیت ها کمک
). در داسـتان زهـره و   255(داد، همـان:  » گـذارد ریزد و درونمایه را به نمایش مـی نامه را پی مینمایش

گـر  کند و نمایشایت است که کامالً طبیعی جلوه میها جزء پیکره اصلی روگفتگوي شخصیتمنوچهر،
ست. این امر چنان قوي و مؤثر واقع شده که دیگر نیـازي بـه تحلیـل و تبیـین     هاصادق درون شخصیت

پردازي هاي طوالنی از شخصیت هاي داستانی ندارد و به ایجـاز روایـت، کمـک    و تفسیرروابط بین افراد
بسیاري کرده است. نکته مهمی که درباره مقایسه گفتگوهاي این دو داستان و تجزیه و تحلیل آنها بایـد  

ر داشت این است که مکاتبات و گفتگوها در داستان عزیز و غزال، جنبه آرایشی و زینتی دارنـد و  در نظ
شاعرآنها را براي جلوگیري از یکنواخت بودن اثر و پرکردن خأل موجود در داستان خلـق کـرده، امـا بـه     

بول و نیاز مبرم به آن خوبی نتوانسته موجباتی را بیافریند تا خواننده، این مکاتبات را پذیرفتنی و قابل ق
را ضروري ببیند که این خود نکته مهمی در باب حقیقت مانندي داستان است. این در حالی اسـت کـه   
گفتگوهاي داستان زهره و منوچهر، زیرساختی و کامالً با اصـول و منطـق داسـتان همسوسـت و عمـل      

تانی زهره و منوچهر، توجـه بـه   داستانی را در جهتی معین به پیش می برد. نکته دیگر در مکالمات داس
ها هاست که خواننده می تواند با بررسی تمام گفتگوها به این نتیجه برسد که همه آنمنطق و اصول آن

در جهت اثبات عقایدي خاص صورت گرفته است.
دهـد، نمونـه   که قسمت اعظم داستان را تشکیل مـی در داستان زهره و منوچهر، گفتگوي قهرمانان 

نظوم فارسی است که با زبانی ساده، رسا و سرشار از طنز و تمثیـل بیـان شـده اسـت. در     ممتاز سخن م
داستان زهره و منوچهر و عزیز و غزال، ظاهر و اندیشه و احساسات اشخاص با عباراتی سـاده و مـوجز و   
وافی به مقصود، تصویر شده و همین امر سبب شده بسیاري از مفـردات ایـن دو اثـر، مثـل سـائر شـود.       

تر از مطرح شدن یک سویه و با لحن یکنواخت راوي خصیت ها، بسیار طبیعیخن گفتن رو در روي شس
در ذهـن  است. از نظر تأثیر شیوه گفتگو در مخاطب باید گفت وقتی مطالب به شکل مکالمه ارائه شـود، 

اعر قصد رسد شتقیم و یک سویه مطالب، به نظر میکند، اما در نمایش مسمخاطب، منطقی تر جلوه می
ی، فضاي رویـارویی را بـه نمـایش    تحمیل عقاید خود را دارد. این مناظره نوعی مقابله و تضاد یا به عبارت

گذارد. در متن این گفتگوها منوچهر و زهره در نقطه مقابل هـم هسـتند و فضـاي فکـري متضـادي      می
اشی از تقابل هاي دوگانه حاکم ند وعدم تعادل این اثر نیز بیشتر نادارند و معرّف دو جهان بینی متفاوت

خصیت نمـادین زهـره و   بر فضاي روحی شخصیت هاي داستان است.خواننده با درك این تقابل ها به ش
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تان و کـاهش حضـور راوي نیـز کمـک     پردازي داسبرد. از طرف دیگر،گفتگو به شخصیتمنوچهر پی می
گذارد.میرعهده گفتگوهاي داستانکند. ایرج القاي بسیاري از اهداف و نکات موردنظر خود را بمی

زاویه دید
ارائـه مصـالح و مـواد    «اولین نکته در برخورد با هر داستان، زاویه روایت آن است که شیوة نمایش و 

رابطه نویسنده را با داستان نشـان مـی   «است. کانون روایت داستان، )239میرصادقی،همان: »(داستانی
). بسته به اینکـه  178-177(داد، همان: » شودچندگانه تقسیم میرونی، بیرونی و دهد و به سه شیوه د

اسـت.  کند، شیوه بیان و زبانش هم متفـاوت  از چه نقطه اي به شخصیت نگاه میراوي براي بیان روایت
ها نگاه کند، این زاویه دید را درونی گویند. اگر راوي به حـدي در درون  اگر راوي از درون به شخصیت«

رود که دیگر کامالً از نظرها محو شود، با تک گویی و یا جریان سیال ذهن سـروکار  فکر شخصیتش فرو
ون ذهـن شخصـیت بـه    داریم. در نگاه بیرونی نیز راوي، ناظري بی طرف و خنثی است که کـامالً از بیـر  

).  212-211(اخوت،همان: » نگردحوادث داستان می
وایـت و  بـه نقـل ر  وم شخص و بیرونی(داناي کـل) ابتدا از زاویه دید سهر دو شاعر در آغاز داستان،
ویی اما در خالل داستان از زاویه دید درونی اول شخص و تک گپردازند،معرفی ویژگی  شخصیت ها می
اند. به محض ورود داستان در گره ها و بحران ها، زاویه دید تغییـر مـی   و حدیث نفس نیز استفاده کرده

اقتضـاي کـالم،   شود و بـار دیگـر بـه   ینقل مگاه دوم(مانند زهره)کند و داستان از زبان شخصیت اول و
ندرز و شود و سخنانی در تأکید گفته هاي اشخاص داستان و حوادث و یا در پند و اراوي وارد صحنه می

در داسـتان  آورد که این موضوع در داستان عزیز و غزال نمود بیشـتري دارد. گله و شکایت از روزگار می
خواننده، حضـور راوي را  شود که دوم شخص(زهره) نقل میقدر داستان از زاویه دیدر آنزهره و منوچه

خود یـا خیـال   گویی و گفتگوي شخصیت با داستان در مواردي نیز از شیوه تککند. هر دو فراموش می
تري دارد.  داستان عزیز و غزال ابعاد گستردهاند که این مورد نیز در محبوب نیز بهره برده

ماننديیقتحق
هـاي اثـر وجـود دارد و احتمـال     ی است که در عمل داسـتانی و شخصـیت  کیفیت«حقیقت مانندي، 

در «هـا  ). اگرچه داستان96(داد، همان:» دآورقعیت را در نظر خواننده فراهم میساختی قابل قبول از وا
هاي صـرف اسـت و از   اوت با دادهستان چیزي کامالً متفتقابل با امر واقع قرار ندارند اما باید بدانیم که دا

). داستان عزیـز و  5اسکولز،همان:»(دانندیرمتعارف و غیرواقعی قوه تخیل میاین رو داستان را محصول غ
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) اما با مقایسه ایـن اثـر بـا    350اند(باباصفري،همان:از منظومه ونوس و آدونیس دانستهغزال را اقتباسی
ومئـو و ژولیـت شکسـپیر    شباهت این داستان با داستان رخواننده بیش از هر چیز بهمنظومه شکسپیر،

اي قابل تأمل است. با فرض اینکه این داستان تحت تأثیر منظومه ونـوس و  برد که این خود نکتهپی می
کند. خواننـده در جریـان دلـدادگی دو    ر مواردي نیز باورنکردنی جلوه میدآدونیس صورت گرفته باشد،

بینـد. بـه عنـوان مثـال،     ل و پذیرفتنی نمیردي برمی خورد که واقعه را محتمعاشق و ازدواج آنها به موا
جوید. زاهد نیـز از  د و در امر ازدواج از او یاري میروگشت از دیدار محبوب، نزد زاهد میعزیز پس از باز

د خواهد تا نظر غزال را درباره این ازدواج جویا شوند. این در حالی اسـت کـه غـزال خـود پیشـنها     او می
نگـاري  این موضوع اعالم کرده است و نامهازدواج را به عزیز داده و پیش از هر چیز آمادگی خود را براي 

اي که عزیز براي غزال می تر اینکه در نامهرباره ازدواج توجیهی ندارد. جالببه او براي فهمیدن نظرش د
ن شن نیست که عزیز از کدام جفا سخکند. اوالً براي خواننده روسد، معشوق را به جفاکاري متهم مینوی
شوند و محبوب نیز همیشه با او رفتـار خـوبی   در اولین دیدار، عاشق یکدیگر میگوید؛ زیرا او و غزالمی

گفتـه  لند در باغ با خیال محبوب سخن میداشته و در شب نخستین دیدار در حالی که غزال با صداي ب
دهـد و  و پیشنهاد ازدواج میبرد غزال به اراز قلب وي پی میپس از آنکه به شنود وعزیز صداي او را می

در «گوید اسمت را نیز عوض کـن: راضی کردن خانواده اش به عزیز میحتی آنقدر شیفته است که براي 
اش دختر را صدا کرد. غزال رفت ولی فوري مراجعت کرد. به عزیز گفـت  وسط دلربایی و عشقبازي، دایه

فردا قاصدي را نزد تو خواهم فرسـتاد تـا وقـت    ادقی و طالب عروسی هستی،اگر عاشقی و در عاشقی ص
شدند، عزیـز بـه طـرف صـومعه رهسـپار      نکاح معین شود. چون این دو عاشق و معشوق از همدیگر جدا

گردید. کارگشا در روشنایی به صورت عزیز نگاه کرد او را شـناخت کـه عزیـز، پسـر هفـده سـاله شـیخ        
دختر چهاره ساله خان شده است.زاهد چون عزیـز را بسـیار مسـرور دیـد     ل،سالمت است که عاشق غزا

گیالنی،همـان:  »(نویسدسی تا ببینم او در جواب تو چه میگفت: خوب است یک کاغذي براي غزال بنوی
خواننـده  شـود و ایـن در حـالی اسـت کـه      که مکاتبات این دو عاشق آغاز مـی ) از اینجاست856-855

ابلیت قبوالندن ضـرورت مکاتبـات   دهد که شاعر قبیند. این موارد نشان مینمیضرورتی براي این عمل 
پی این دو دلداده را ندارد و اثر، آن درجه از قدرت تخیل را در بطن خود ندارد که باور خواننـده را  درپی

د، بـه  جذب کند. داستان نمادین زهره و منوچهر چون می تواند قدرت تخیل خواننـده را مجـذوب سـاز   
گزینش کرده و خواننـده  » واقعیت«کند. اگرچه گیالنی موضوع داستان را از ر، قابل قبول تر جلوه مینظ
سازد اما چون در مواردي میان وقایع ارتباط منطقی برقرار نکـرده  با نوعی از جریان زندگی مواجه میرا 

و خواننـده صـرفاً بـا    و وقایع، منطق عمیقی ندارند، داستان از حقیقـت ماننـدي الزم برخـوردار نیسـت     
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دهـد کـه   عی روبه روست. این مسئله نشان مـی انباشتی از حوادث و اسکلت بی روحی از پدیده هاي واق
گیالنی نتوانسته با اتکا بر خالقیت خود مصالحی را که از زندگی واقعـی برگرفتـه بازسـازي و بـا قـدرت      

ر بایـد گفـت کـه ایـن داسـتان خاسـتگاه       تخیل خود آنها را پربارتر سازد. در باب داستان زهره و منوچه
اروپایی دارد. ایرج در ترجمه و اقتباس از ونوس و آدونیس ویلیام شکسپیر صورت اصلی شـعر انگلیسـی   
را تا حد زیادي حفظ کرده و اگر گاهی به رعایت سلیقه و مذاق خوانندگان ایرانی از حیث ترکیب کـالم  

تغییر و تصرف به آن اندازه نیست که آسیب و زیانی به اصل و طرز بیان، اندك تغییري در آن داده، این 
ولی با این «مطلب برساند. ابیات زهره و منوچهر تقریباً سطر به سطر با منظومه شکسپیر مطابقت دارد، 

انـه عاشـقانه زنـده و    همه تطابق و تشابه دو مـتن، زهـره و منـوچهر یـک اثـر کـامالً مسـتقل و یـک تر        
). 405:پور،همان آرین»(زیباست

نتیجه
هـایی اساسـی بـا مثنـوي عزیـز و غـزال دارد. طـرح        چهر از نظر محتوایی تفاوتداستان زهره و منو
نویسـی همچـون   تر و از نظـر اصـول داسـتان   ر در محتوا و ساختار بسیار منسجمداستان زهره و منوچه

ثنـوي بـا وجـود ظرفیـت     تر از داستان عزیز و غزال است. این مپردازي و عنصر گفتگو بسیار قويصحنه
پردازي و مناظرات داستانی تأکید بیشـتري دارد. اگرچـه مـتن    تصویري بسیار، بر صحنههاي نمایشی و 

هـاي ایـن   ادب پارسی را ندارد، لیکن شخصـیت هاي منظومعزیز و غزال، جذابیت دیگر داستانداستان 
قی تند. عشق حاکم بر این اثر نیز، عشـ تر از داستان زهره و منوچهر هستر و عینیداستان، غالباً ملموس

مواجه هاي ماورایی است. اشخاص این داستان، به شیوه اي ملموس با عشق واقعی و غالباً عاري از جنبه
تی واقعیتواند با آنها همزاد پنداري کند. داستان عزیز و غزال،در بطن خود،می شوند و خواننده بهتر می

د که با دنیاي داستان و فضا و رنـگ آن، مناسـبت و یگـانگی دارد.    کناجتماعی و اخالقی را منعکس می
رسد نسیم شـمال بـیش از هـر چیـز     ر جایگاه خاصی دارند و به نظر میمسائل اخالقی و دینی در این اث

،در تکنیـک هـایی کـه   رغـم کاسـتی  ان اسـت. ایـن داسـتان علـی    پیرو اندیشه تهذیب اخالقی خواننـدگ 
اثر دارد، داستانی در نهایـت اخـالق و لطـف و شـیرینی     هاي وجودي ساختار هگري و رعایت مؤلفروایت

برتـري دارد. از حیـث   است و از حیث ترکیب عبارات و سبک بیان، بر بسیاري از اشـعار زمانـه خـویش    
هاي داستانی نیز اگرچه هر دو شاعر سعی در نگارش آثاري روان، ساده، موجز و برگرفته فنون و تکنیک

تر از زبـان گیالنـی جلـوه    سلیسدم کوچه و بازار را دارند، اما زبان شعري ایرج میرزا شیواتر واز زبان مر
کند.می
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ران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.ته
، ترجمه فرزانه طاهري، تهران: مرکز.عناصر داستان)، 1377اسکولز، رابرت (-
. اصفهان: فردا.دستور زبان داستان). 1371اخوت، احمد(-
تهـران: پژوهشـگاه علـوم    فرهنگ داستان هاي عاشقانه در ادب فارسی.). 1392باباصفري، علی اصغر(-

رهنگی.  انسانی و مطالعات ف
کبیر.تهران: امیر.سخنوران نامی معاصر)، 1373برقعی، محمد باقر(-
، ترجمه فریدون بدره اي، چاپ اول، تهران: ریخت شناسی قصه هاي پریان)، 1368پراپ، والدیمیر(-

توس.
، چاپ اول، تهران: جاویدان.افکار و آثار ایرج)، 1364حائري، هادي(-
ــوالفتح( - ــان، اب ــق پی).«1355حکیمی ــوچهر  تحقی ــره و من ــانۀ زه ــون افس ــر و  ».رام ــه هن مجل

49-56، ص165-166مردم.شماره
، چاپ دوم، تهران: مهناز.واژه نامه هنر داستان نویسی)، 1388داد، سیما(-
تهران: نیما..منظومه هاي عاشقانه ادب فارسی) 1374ذوالفقاري، حسن(-
، 2شـماره  مجلـه رشـد،  ». ویژگی هاي سبکی شعر نسیم شمال). «1390عباسی مقدم، علیرضا(-

.  51-53ص
، تهران: دانشگاه تهران.اساطیر یونان و رم)1347فاطمی، سعید(-
. چاپ پنجم، تهران: نگاه.هاي رمانجنبه). 1384ادوارد مورگان (فورستر،-
.چـاپ  تحقیق در احوال وآثار و افکار و اشعار و خاندان ایرج میـرزا ).1353محجوب، محمدجعفر(-

.   سوم. تهران: گلشن
.چاپ اول. تهران: گنجینه علوم انسانی.روش تحلیل محتوا).1387غالمرضا(محمدي فر،-
. چاپ هفتم. تهران: سخن.عناصر داستان). 1390میرصادقی، جمال(-
تهران: اساطیر.. چاپ دوم.کلیات جاودانه نسیم شمال). 1371حسین(نمینی،-
تهران: جامی.عاصر)،چون سبوي تشنه(تاریخ ادبیات م) 1376محمدجعفر(یاحقی،-


