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1.Introduction 

Resistance literature usually describes the heroism, struggles and 

sacrifices undertaken by a nation or ethnic group against another nation 

or ethnic group that is occupier or aggressor (Mirsadeghi, 1998, 16. 

Sangri (2005) considers the struggle against internal tyranny or external 

aggression in all political, cultural, economic, social, and resistance 

spheres to be at the heart of the works of sustainability literature. (p.45). 

In contemporary Persian language and literature, the poetry of the 

Islamic Revolution, especially that of the 60s coinciding with the Holy 

Defense, "is a reflection of the militancy, stability and heroic mobility 

of contemporary Iranian youth in protecting the borders and homeland 

of their ancestors" (Rastegar Fasaei, 2002, 363). "Holy Defense Poetry 

is a combination of epic and lyrical layers and didactic veins" (Farhadi, 

2018, 194).  

  

Although Iraj and Houbare is a lyrical poem, its composition during 

the imposed war and its incorporation of epic themes and concepts, has 

made "the study of the cycle possible within the context of resistance 

literature, culture of the front, and war literature" (Mirabedini, 1999, 

174). Qasem Larbon )Rahimian) was born on January 1, 1914 in Babol. 

Larbon's nickname, in addition to referring to his birthplace, expresses 

his love and affection for Mazandaran. He worked as the French 

language teacher of the high schools of Babol and selected writing as 
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his main occupation. More than 20 works of fiction, several plays and 

a collection of poems are the result of his work (Mirabedini, 2009, 3). 

The poem Iraj and Houbare, as his first book of poetry in 1011 lines, 

was first published in 1984. Larbon died on October 23, 2012 in Tehran. 

Addressing sustainability literature separately in poetic, prose, and even 

dramatic formats requires its own audience; But it seems that writers 

and poets have so far failed to present a remarkable work combining 

sustainability literature and lyrical literature. Larbon has been able to 

highlight these two issues in the form of a long and beautiful cycle, and 

now, the title "Epic of Love and War", has provided the motivation and 

necessity of the present study. 

 

2. Methodology 

This research is written based on a descriptive-analytical method and 

its unit is the verses and lines of the poetic cycle. Due to the fact that 

the lines of verses are not numbered, the reference to the verses is based 

on the page number of the book (printed in 1984). The statistical 

findings of the research are based on the percentage of frequency of 

components and variables in relation to the whole poetic cycle, which 

is also shown in the form of a diagram. 

  

3. Discussion 

Larbon is not a poet of revolution and war; but, the spirit of fighting 

against oppression, resistance and persistence against the ruling power 

is depicted in the form of chronology in stories such as: "Nestless Birds" 

(2000), "Bitter Bread" (2003), "Spark in the Dark" (2007) and "Abyss" 

(2009) and in the poetic cycle of Iraj and Houbare, he has portrayed 

this spirit against the aggression of the external enemy.  

  The literature on the stability of the Iraj and Houbare poetic cycle is 

examined in eleven components. National symbols are one of the most 

important components of the resistance literature in this collection; The 

name 'Iraj', one of the main characters in the story, is associated with 

the ancient ancestors and national symbols of the glorious history of 

Iran. The name of 'Fereydoun' and the reference to 'generation' and 'pure 

origin' also emphasizes the national symbols. The use of the names of 

'Iraj' and 'Fereydoun' at the beginning of the poem shows that Larbon 

considers the historical and mythological nature of these men, and the 

story of Larbon's Iraj is also reminiscent of Iraj of Shahnameh. Respect 

for the homeland is another component highlighted in this collection 
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such that Iraj prefers his homeland to his beloved and sacrifices his life 

to protect it. Expressing bravery and heroism is another component of 

the sustainability literature. In the poetic work of Iraj and Houbare, such 

bravery is not exaggerated but is depicted naturally and dramatically 

from a real scene. Martyr and martyrdom are among the main themes 

of the literature of sustainability, especially in the era of Sacred 

Defense, whose sanctity is multiplied by religious values. Larbon 

provides a magnificent description of Iraj's martyrdom in this poem. 

However, in the poetic works of resistance literature, no work with this 

theme can be found. However, in the poetic work Iraj and Houbare, the 

lyrical aspect of the poem is dominant over its epic aspect; But Larbon 

has been able to address all aspects of defense and war, including the 

role of women as one, which has received special attention due to the 

love story of this collection. The other part of the epics and poems of 

stability is related to the period after the brave martyrdom of the men in 

the field of struggle, which is also mentioned in this poem which depicts 

the conditions and states of Houbare and Iraj's mother after Iraj's 

martyrdom. Addressing the issue of war, battlefields, and operations is 

one of the components which has been widely reflected in the 

sustainability literature. 

In this poem, too, this important point is well illustrated in the letter that 

Iraj writes and sends to Houbare; this letter does not contain the usual 

romantic words of the lover and the beloved. The other components that 

can be referred to in this collection includes: description of the actions 

of the enemy, the eternality of the martyr, the use of military terms and 

phrases, and prioritizing the love of the homeland over the love of the 

beloved which is well illustrated throughout the collection. 

 

4. Conclusion 

Resistance literature, which is tangible in all periods of a nation's 

history based on the prevailing political and social conditions, and is 

crystallized in the poetic and prose works of poets and writers, is a 

literary manifestation of resistance and perseverance. The study of 

resistance literature in the lyrical collection of Iraj and Houbare shows 

that according to the findings, the frequency of resistance literature in 

the collection is 26.9%. Although the lyrical aspect of the collection 

dominates the epic aspect, Larbon looked at different aspects of 

resistance literature. Larbon has well been able to align the components 

of the resistance literature with the lyrical theme of the collection, 
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which supports the research hypothesis. The opposition of ideal love 

and love for the earthly beloved has led the collection toward the 

literature of resistance.  

A tangible, true story taken from the contemporary history of society, 

which is not only made by the poet, but beyond that, is on a subject the 

audience is familiar with and identifies with it. Among the components 

of the resistance literature, due to the composition of the collection  in 

the context of the imposed war, battlefield staging and military terms 

have become more frequent than other components. Another feature of 

this work is the role of the family, especially the mothers and wives of 

the Holy Defense warriors, which was not paid much attention in other 

works of the poetry; However, this component is not an insignificant 

issue considering the content and lyrical load of the collection - if not 

highlighted - and it has become more frequent than other components. 
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 نشریّۀ ادبیّات پایداری

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1399سال دوازدهم، شمارة بيست و سوم، پایيز و زمستان   

 ، آخرین منظومۀ غنایی فارسی«ایرج و هوبره»ادبیات پایداری در 
 پژوهشی(-)علمی

 1عارف کمرپشتی

  2پورمریم سلیمان
 

 چکیده
های ج در دوره ایستادگی و مبارزة بشر در مواجهه با بيداد استاش ادبيات پایداری ج که دیرینگی

ران، وقایع انقالب مختلف ادبيات فارسی در آثار منظوم و منثور نمود یافته است. در ادبيات معاصر ای
. پژوهش استویژه جنگ تحميلی، زمينۀ مناسبی برای بررسی تخصصی آن فراهم نموده اسالمی به

ی ادبيات ج آخرین منظومۀ غنای« ایرج و هوبره»ات پایداری در منظومۀ های ادبيحاضر، مؤلفه
تحقيق نشان  هایکاود. یافتهکالسيک فارسی ج سرودة قاسم الربن را با روش توصيفی ج تحليلی می

 هااین مؤلفه % است. 9/26شناسایی شده،  مؤلفۀ 11دهد بسامد ادبيات پایداری در منظومه با می
ها، يان رشادتبعشق آرمانی،  داشت وطن، پاسداری از وطن، تقدّمنمادهای ملی، گرامیعبارتند از: 

دانگی پردازی جنگ، عملکرد دشمن، شهادت ایرج، نقش خانواده و جاواصطالحات نظامی، صحنه
د پردازی جنگ و کاربرشهيد. با توجه به سرایش منظومه در بحبوحۀ جنگ تحميلی، صحنه

ت که با وجود است. نکته قابل توجه آن اسها بسامد یافتهاز دیگر مؤلفه اصطالحات نظامی بيشتر
-داری بسنده نکردهغالب بودن جنبۀ غنایی منظومه، الربن تنها به یک یا دو مؤلفۀ خاص از ادبيات پای

لنشين به درا زیبا و « حماسۀ عشق و جنگ»است؛ بلکه وجوه مختلف آن را در منظومه گنجانده و 
 است.  تصویر کشيده

 ادبيات پایداری، ادبيات غنایی، ایرج و هوبره، قاسم الربن.: های کلیدیواژه
 

                                                           
 )نویسندة مسئول: زبان و ادبیات فارسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی. . استادیار1

 aref kamarposhti@gmail.com  ) 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی -2

   60.soleymanpour@gmail.com 
 17-08-1399  هایی:تاریخ پذیرش ن                 23-11-1398             تاریخ دریافت مقاله:   

mailto:kamarposhti@gmail.com
mailto:60.soleymanpour@gmail.com
mailto:60.soleymanpour@gmail.com


 

 

 

 

  1399زمستان و ز پایي، 23 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّۀنشر                                    152

 

 

 مقدمه -1
ها و از خودگذشتگی ملتی در برابر ظلم و استبداد ادبيات پایداری که اغلب نمود و جلوة دالوری

گيرد و شاعران بيرونی یا داخلی است؛ همزمان یا بعد از رخداد تاریخی، سياسی یا اجتماعی شکل می

کارگرفته شده در این آثار، تأثير پردازند. زبان ادبی بهو نویسندگان در آثار منظوم و منثور بدان می

ب زبان فصيح در حال کنونی ستون بنيادی اد»کند و در یک جمله ادبيات پایداری را دو چندان می

    (10:1366)شکری، « پایداری است.

است برای ادبيات مقاومت که نخستين بار غسّان کنفانی در تبيين معادلی  ،ادبيات پایداری   

خطوط اصلی جبهۀ فرهنگی و ادبی مبارزه با رژیم صهيونيستی به کار برد. این اصطالح ابتدا 

(. 211:1393در ميان شعرا و نویسندگان عرب، سپس در تمام جهان رایج شد )ن.ک: صرفی، 

ت از سوی نویسندگان و صاحب نظران تعاریف دربارة چيستی ادبيات پایداری یا مقاوم

 متعددی ارائه شده است؛ از جمله: 

هایی ها و از خودگذشتگیها و جدالادبيات مقاومت معموالً به توصيف دالوری»    

پردازد که ملتی یا قومی بر ضد ملتی یا قومی دیگر که اشغالگر یا متجاوز است، از خود می

مبارزه با بيداد داخلی یا تجاوز بيرونی »(. تعریفی دیگر 16:1377)ميرصادقی، « دهدنشان می

های های سياسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و ایستادگی در برابر جریاندر همه حوزه

داند. در تعریف مایۀ آثار ادبيات پایداری می( را جان45:1383)سنگری، « ضد آزادی

فی وضع ظالمانه و ایجاد وضع عادالنه و دفاع از فکر و فرهنگی که به ن»دیگری از آن آمده: 

(. یا 363:1384نيا، )عيسی« باشدپردازد و بر این خط فکری مستدام میحق و نفی باطل می

ج روانی نسلی است  ادب پایداری در معنای جنگ با بيگانه، بازتاب روحی»در این تعریف، 

همراهی اشرت آن نسل در همدلی و ایستاده در مقابل یک رویداد تاریخی، و مشارکت و مب

  (9:1385)کاکایی، « یکدیگر.

برخی از آثار، پيش از رخ نمودن فاجعه در »در ميان اشکال گوناگون ادبيات پایداری     

« جنگ»گيرند. برخی در ميان ایستند و تا حد ایفای یک رسالت تاریخی اوج میبرابر آن می

درنگ شوند و برخی پس از پایان یافتن کار ج بییا پس از رخ دادن شکست وارد ميدان می
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با توجه  (10-11:1366)شکری، « پردازند.آن می« تاریخ»ج به نگارش یا پس از گذشت زمان 

و از خودگذشتگی، مبارزه با بيداد  به تعاریف ارائه شده ادبيات پایداری با تأکيد بر دالوری

ل قبل، حين یا بعد از جریان یک رویداد داخلی یا تجاوز بيرونی، دفاع از حق و نفی باط

 کند. تاریخی جلوه می

مقارن با دفاع  60ویژه دهۀ  در زبان و ادبيات فارسی معاصر، شعر دوران انقالب اسالمی به    

بازتاب سلحشوری، پایداری و تحرک دالورانۀ جوانان معاصر ایرانی در حفاظت از » مقدس

شعر دفاع مقدس » (363:1380)رستگار فسایی، « است. مرز و بوم سرزمين نياکان خویش

 (194:1396)فرهادی، « ليمی است.های تعهای حماسی و غنایی و رگهتلفيقی از الیه

ای از فرهنگ و هنر جنگ است که ادبيات مقاومت در تاریخ ادبيات معاصر ایران، شاخه    

ن، خاطره و فرهنگ جبهه با آغاز جنگ تحميلی پا به عرصه نهاد. شعر، داستان کوتاه، رما

دهند. این ادبيات برخاسته از فضای معنوی و هایی از ادبيات جنگ را تشکيل میبخش

ها و شرایط حاکم بر جامعه بود. نویسندگان و شاعران و پدیدآورندگان آثار حماسی جبهه

گونه اینادبی با توجه به تأثير پذیری شخصيت انسانی افراد از محيط پيرامون، به آفرینش 

  (303:1391الریجانی، آثار روی آوردند. )ن.ک: منصوری

ادبيات دفاع مقدس در سه دورة آغازین جنگ، طول جنگ و دوران پس از آن قابل     

ها از جمله ادبيات بازکاوی و بازشناسی است. در دورة دوم، هنر دفاع مقدس در تمامی عرصه

و شاعران با رشد تکنيکی ادبيات دفاع مقدس و رسد. نویسندگان به پختگی زبان و بيان می

-از حرکت در سطح به حرکت در عمق می اغلب ژانرها گيری از امکانات و ظرفيتبهره

های عرفانی و تر جنگ از دل این پدیدة پليد، زیبایی جنبههای عميقگرایند و با توجه به الیه

و هوبره در ميانۀ جنگ رایش ایرج ( س16-17:1396)چهرقانی،  .کشندانسانی آن را به رخ می

 هاست.  ای از این زیباییجلوه تحميلی نيز

اما سرایش آن در دوران جنگ تحميلی  ،ای است غنایی، منظومه«ایرج و هوبره»هر چند     

در گسترة ادب مقاومت و فرهنگ »مایۀ حماسی، منظومه را و برخورداری از مضامين و درون

الربن  (. قاسم174:1377کرده است )ميرعابدینی،« بررسیجبهه و ادبيات جنگ قابل 

ای الربن عالوه بر اشاره مستعار نام. به دنيا آمده است شهر بابل در1293 ماهدی 11رحيميان( )
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 فرانسۀ زبان او که با سِمت دبير. مازندران است به او و عالقۀ عشق کنندة او، بيان زادبوم به

 20از بيش. برگزید خود اصلی مشغلۀ عنوان به را نوشتن کارشد؛بابل مشغول به هایدبيرستان

ن.ک: ميرعابدینی، )اوست  حاصل کار شعر مجموعۀ و نامهنمایش چند داستانی، اثر

 در بار بيت، نخستين 1011شعر او در  به عنوان اولين کتاب «هوبره و ایرج» منظومۀ(. 3:1388

  .درگذشت تهران در 1391مهر  سوم الربن .شد منتشر 1363سال 

شمار آورد. این اثر در بحبوحۀ جنگ تحميلی عراق  داستان را باید در حوزة ادبيات جنگ به»

عليه ایران سروده شده است. شاعر، عاشق را در آزمونی قرار داده که باید یکی را انتخاب کند: 

دهد. این جان می کند و در این راهعشق یا دفاع از وطن. عاشق دفاع از وطن را انتخاب می

 :1392)ذوالفقاری، « های سنّتی است.های منظومهآزمون برای عاشق تحول یافتۀ همان آزمون

127)  

 بتوان شاید»عبارت  با ميرزاایرج «منوچهر و زهره»کنار  را در« و هوبرهایرج »هم او منظومۀ     

(. 30همان:)کند معرفی می شمار آید، به جدید دوران ادبيات غنایی «هایمنظومه آخرین

سو با جنبۀ غنایی منظومه پيش های ادبيات پایداری همپژوهش حاضر با این فرضيه که مؤلفه

 رود، به بررسی منظومه از این منظر پرداخته است. می

های منظوم، منثور و حتی نمایشی، پرداختن به ادبيات پایداری به طور مجزا در قالب    

اند اثر طلبد؛ اما به نظر، نویسندگان و شاعران تاکنون نتوانستهیمخاطب خاص خود را م

ای از تلفيق ادبيات پایداری و ادبيات غنایی عرضه کنند. الربن توانسته این درخورو برجسته

حماسۀ عشق و »ای بلند و زیبا برجسته سازد و حال، عنوان دو موضوع را در قالب منظومه

 حاضر را فراهم نموده است. ، انگيزه و ضرورت پژوهش «جنگ

در ادامه با پرهيز از ذکر منابعی که با موضوع ادبيات پایداری به رشتۀ تحریر درآمدند؛     

 تنها به پيشينۀ تحقيق منظومۀ مورد پژوهش بسنده شده است: 

 قاسم سرودة هوبره ایرج و منظومۀ در افزاییقاعده انواع تحليل(. 1395)مریم  پور،سليمان

 .بابل واحد آزاد دانشگاه ارشد،کارشناسی نامۀکمرپشتی، پایان به راهنمایی عارف الربن،
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نظامی و  و مجنون (. مقایسۀ تطبيقی عناصر داستان در منظومۀ ليلی1395البنين )طاهرنژاد، ام 

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پيام و هوبره الربن، به راهنمایی علی ابوالحسنی، پایان ایرج

 .نور آمل

قاسم الربن مازندرانی و تطبيق « ایرج و هوبره»(. منظومه 1397اورک مورد غفاری، پریسا )

، 38فارسی، شات نامه زبان و ادبيميرزا، کاوشایرج« زهره و منوچهر»ن با مثنوی ساختاری آ

 .97-127صص

منظومۀ مورد نظر انجام نگرفته  با توجه به موارد باال، پژوهشی با موضوع ادبيات پایداری در

 است. 

ج تحليلی نوشته شده و واحد آن، ابيات منظومه است. این پژوهش براساس روش توصيفی     

 (1363چ) کتاب صفحۀ اساس شماره گذاری نشدن ابيات، برارجاع ابيات به دليل شماره

ها نسبت به کل منظومه است که های آماری تحقيق براساس درصد بسامد مؤلفهاست. یافته

 در قالب نمودار نيز به نمایش گذاشته شده است. 

 

 بحث -2

مایۀ منظومه، شرح پيش از پرداختن به بحث و بررسی به منظور آشنایی مخاطب با درون

 رسيد.مختصری از آن ضروری به نظر 

  معرفی منظومۀ ایرج و هوبره -1-2
 هوبره، دیدن با در کشاکش جنگ تحميلی است. ایرج ایرج و هوبره، داستان دو دلداده

شود. جنگ تحميلی ایرج را در گزینش یکی می او دلدادة و عاشق منظومه، فروشگل دختر

گزیند و در این راه برمیدارد. در نهایت ایرج عشق به وطن را از دو معشوق، مردد نگاه می

 رسد.به شهادت می

 «ایرج و هوبره»های ادبیات پایداری در منظومۀ مؤلفه -2-2

ستيزی، مقاومت و ایستادگی در برابر الربن شاعر انقالب و جنگ نيست؛ اما روحيۀ ظلم 

نان »(، 1378« )النهپرندگان بی»هایی چون: نگاری در داستانهيأت حاکمه را به صورت واقعه

( به نمایش گذاشته و 1388)چ دوم« پرتگاه»( و 1386« )ای در تاریکیجرقه»(، 1381« )تلخ
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کشيده است.  این روحيه را در برابر تجاوز دشمن بيرونی به تصویر « ایرج و هوبره»در منظومۀ 

مؤلفه، مورد بررسی قرار  11های زیر با ادبيات پایداری منظومۀ ایرج و هوبره در زیربخش

     رفته است:گ

 نمادهای ملّی -1-2-2

ای طوالنی در توصيف هوبره، ایرج و عشق با الربن در آغاز داستان، مخاطب را با مقدمه

شود. دختر وگوی قهرمانان داستان شروع میکند؛ اما جذابيت داستان با گفتخود همراه می

؛ اما حجب و حيا مانعی شودباختۀ او می بيند و دلفروش منظومه در کوچه ایرج را میگل

است در ابراز این عشق. به هر روی الربن، داستان عاشقانۀ این دو را با پرسش هوبره آغاز 

 گوید:پرسد، ایرج در پاسخ میکند. وقتی هوبره از اسم و رسم ایرج میمی

 تا   نجرود  نام   فریدون   ز   یجاد نجام  مجرا  مججادرم  ایججرج  نهجاد

 یکسره  تاریخ  درون  مجن  است و اینم تن استجانمنه همين من

 هر گل ایجن بجاغ چو من مرزبجان خجيجمجۀ  تجاریجخ  مجرا  سجایبجان

 ام  و  اصل   پاکنسل  فریدونی وخاکآبو این شاخمميوة این

 (. 23:1363)الربن، 

گر نياکان ستان، تداعیهای اصلی دا، یکی از شخصيت«ایرج»در ابيات باال برگزیدن نام      

در دو بيت دليل این « تاریخ»باستانی و نمادهای ملی تاریخ پرافتخار ایران است و کاربرد 

تأکيدی دیگر بر نمادهای ملی است؛ « اصل پاک»و « نسل»و اشاره به « فریدون»مدعاست. نام 

 اند. هایی که در برابر ظلم ضحاک ماردوش و اهریمنان ایستادهاسطوره

شود و نام ایران از اسم او ترین پسر فریدون که به دست برادرانش کشته میایرج کوچک    

بينی اخروی، خواهان صلح و برحذر از گرفته شده؛ شخصيتی واال، خردمند و دارای جهان

« ایرج»(. بکارگيری نام 453-454:1392جنگ با برادران است )ن.ک: رادفر و رود معجنی، 

دهد الربن صبغۀ تاریخی و اساطيری این رادمردان را نظومه، نشان میدر آغاز م« فریدون»و 

 در نظر داشته و سرگذشت ایرج الربن، یادآور ایرج شاهنامه نيز هست. 
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 داشت وطن گرامی -2-2-2

دارد. قدر و منزلت وطن در انسان چيزی یا کسی را که عزیز است، از دل و جان گرامی می

در ميانۀ معرفی خود عالوه بر یادکرد نياکانش، با افتخار از وطن  نزد ایرج آنقدر واالست که

 گوید: کند و مییاد می

 نيست ججز ایجن چشمه مجرا آبخورد مرغ من از چشم وطن آب خورد

 گجر شکند سجر، مجن و ایجن پا و سر بس چو من آراست وطن شاخ تر          

 دوستنه]نه[دشمنکهوریشهوطنبی گجر وطجنجم هست مجرا آبجروست

 (23)ص

 گوید؛ خواهد تا خود را معرفی کند، میمیایرج پس از معرفی خویش زمانی که از هوبره 

 درج  گهر  باز  کن  و گوی  بيش خویشام از وصفگفتهوکمیبيش

 ( 23)ص

 گشاید: گونه زبان به معرفی خود میهوبره نيز در قبال درخواست ایرج، این

 حرفجی از ایجن دفتر و ایجن داستان  گجفت  منجم  نجوبجر  ایجن  بجوستان         

 ای ليجک نجه از چيجن و روم تجافته همچو توام خجوشۀ ایجن مرز و بوم          

 گجنجدم   مجن   را   بنشانيجد    بجار زار ابججر و مجه و بججاد هميجن کشت

 (24)ص

داشت وطن را از زبان هوبره دریافت. تأکيدی که توان گرامیدر ابيات باال، به وضوح می    

وجود دارد؛ مؤید این موضوع « زاراین بوستان، این مرز و بوم، همين کشت»در ترکيبات 

 است. 

 دانایج جای منظومه از زبان ایرج و الربن داشت وطن نه تنها در آغاز که در جایگرامی    

وگوهای ایرج و هوبره هایی از داستان ج قابل مشاهده است. بعد از گفتکل و راوی بخش

شود، در دومين دیدار و روایت دلدادگی آن دو از زبان الربن وقتی ایرج وارد منزل می

 :بيندای مینامه

 ای از یک پيجامعجرضه کجن شمّه نجامجۀ  ممهجور  بجه  مجهجر  نظجام
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 لجرز  نهجان  خجاطجر  او  را  فسرد جب  ایجرج   فشردای  قجالدلهجره

 (61)ص

 کند:دوستی تأکيد میداشت وطن و ميهنالربن در شرح این نامه بر گرامی

 تجرین  جملجۀ  احضجار  بجودسجاده آور    پجيجکار   بجود       نجامجه    پيجام

 دوستجی   آمجوختندرس   وطجن   رفتن   و   افجروختن  و  سجوختن        

 کار اگر شد چه باکجان سر این وخاکاهریمن از این آبراندن 

 (62)ص

ایرج پس از خواندن نامه و در تردید بين عشق زمينی و آرمانی به وطن، به خود نهيب     

 دهد:دوستی او را نشان می زند که ميهنمی

 جان و تجن؟ات گوی مرا بهجر چه خجانجۀ  تجو  ججاشتگه  اهجرمجن؟

 خيجز کجه دشمجن وطجنت را فسرد جان تو از جان وطن آب خورد

 (1)وطن بستراستتورا خاکجوی حرمت نام تجو از این دفتر است        

 (65)ص

شود و داشت وطن در ایرج بيدار میدوستی و گرامیاحساس مس:وليت به واسطۀ ميهن    

 تر. تردیدش به یقين نزدیک

 پاسداری از وطن -3-2-2

ای که حکایت آن داشت آن دوسویه است. در نامهارتباط پاسداری از وطن و گرامی

دهد، عِرق گذشت، قبل از گشودن نامه، حس درونی ایرج از جنگ و دفاع از وطن خبر می

 شود: اش پاسداری از آن میو عالقه به وطن که نتيجه

 چرخ بجه سویت کمانکرد چلجه  که هان! گفت در آن دم حس درون

 نيست  دم  خفتن  و  گاه  درنگ جنگو چکاچاک و دود است آتش 

 خاک وطن بستر جزر و مد است دشمن دد است         سست کجهپای مکن  

 (62)ص
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شود. زمانی که ایرج در ترجيح عشق های دیگر منظومه نيز دیده میاین مهم در قسمت    

شود، در جمالت خداحافظی با مادرش، پاسداری از وطن میآرمانی به عشق مادی مصمّم 

 کند: را بيان می

 زوست همجه زینجت و زیجور مرا خاک عزیجز است چجو مجادر مرا

 رفت بجه ميجدان کجه بيجارد سری  شاخ تـر  و  نـوبـر  هر  مادری        

 و سجر مجرانجوبجت ججان بجاختن  نوبجت   پيکار   شجد   ایدر   مجرا        

 (67)ص

شان باشد بازگشتاستقبال جوانان در پاسداری از وطن را ج که شاید راه بی دو بيت پایانی    

  دهد.ج نشان می

 گشاید:  گونه لب به سخن میایرج هنگام خداحافظی از پدر نيز در پاسداری از وطن این

 و خشمخنجر خود آخته در کين  چشم       استکاسه دریدهخصم سيه

 تيجر، هزاران به سر و سينه دوخت کنان  دامجن کشور  بسوختحيله

 راه گجرفتنجد بجر او همچجو مججوج شيردالن از همجه ججا فجوج فجوج       

 (2)پجای نهم بجر سجر ميجدان جنگ نوبت مجن شجد که بگيرم تفنگ          

 (68)ص

شود که در تقابل با آن، دفاع از آب و از ابيات باال، تحميلی بودن جنگ برداشت می    

 خاک و کيان صورت گرفته است.

 هاها و قهرمانیبیان رشادت -4-2-2

های دالوران عرصۀ نبرد را با شور و حال بيان ها و قهرمانیشعرای ادبيات پایداری رشادت

گونه دهند. در منظومۀ ایرج و هوبره نمود اینرا نشان می های زیبایی از آنکنند و جلوهمی

آميز که به طور طبيعی و نمایشی از یک صحنۀ واقعی به تصویر ها نه به شکلی اغراقرشادت

برد، کشيده شده است. هوبره که سه ماه پس از رفتن ایرج در سوز و گداز معشوق به سر می

کند؛ از ایرج که فراق و انتظار هوبره را مشاهده مینهد. فاخته به یاد ایرج پای به صحرا می

 کند:های او را بازگو میها و قهرمانیآورد و رشادتخبر می

 یار  تو  آنجاست  خم  آن  گذر گفت  از آن  اوج  به  او تيز پر        
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 عشق وطن جانش نهاده بجه کف تيجر چو بجاران بزنجد بجر هدف

 وخيزیار تو در حمله و در جست گریزدشمن  خود باخته  انجدر  

(70)ص  

گونه شرح داده شده های ایرج در ميدان نبرد، از زبان الربن اینبخش دیگری از رشادت

 است:

 راه   گشجودنجد   بجه   قلب   عدو ایجرج ججان بجر کجف و یجاران  او        

 بجه آذر کشيجدخلوت هجر پججرده  تيجر فجراوان ز دو سجو پجر کجشيجد        

 (78)ص

 کنان   بند   گشود   و   رسنشيهه ایجرج پر زهجره چجو اسب گجشن         

 اش  نغمۀ  نجو  ساز  کردپجر  دلی جست زد از سنگجر و پجرواز کرد         

 (3)هر سو گریختخصم بدآغاز به تجير فراوان بجه سر خصم ریخت

 (80)ص

 توصیف شهادت ایرج  -5-2-2

اند ویژه در دوران دفاع مقدس های ادبيات پایداری بهمایهترین بنشهيد و شهادت از اصلی

شهادت ایرج  غرورآفرین،های دینی به قداست آن افزوده است. الربن با توصيفاتی که ارزش

 :به نمایش گذاشته استرا در ابيات زیر 

 ستونش شکستتير هجالکی کجه  ناگهجی  از  زاویجۀ  کجور  جست        

 تجا که زمجين تر شجود از جوی او تيجر  دگر  خورد  بجه  پهلوی  او        

 از  وزشی  شاخ  تری  خم  مبجاد شجاخ ترش خم شجد و از پا فتجاد        

 در نظرش دشت چو دریای خون خون ز گجل زخجم جهيجده برون        

 بدل  از  بهشت نام  وطن  نسخه  بجا سر انگشت ز خجونش نجوشت

 (80)ص

 سجزدگر به رهش جان بجدهی می نجام  بجر و بجوم  غجرور  و  خجرد          

 ای گفت  که  نشنيد  کجسهوبره در  دم  آخر  بجه  صجدای  نجفس       
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 (4)نقش پسين  بجود  به  لوح  خيال  وقالنقش رخ دوست در آن قيل

 (81)ص

 نقش خانواده  -6-2-2

های بيشتر آثار منظومی که با موضوع ادبيات پایداری و دفاع مقدس سروده شده، مؤلفهدر 

ها، شهادت، مناطق جنگی، هایی مانند: توصيف رشادتاین نوع ادبی برجسته است. مؤلفه

خورد و بيشتر جنبۀ حماسی این نوع ادبی مورد جبهه، تهييج و ترغيب به دفاع و ... به چشم می

ویژه  ها بهه است؛ در صورتی که بخش دیگری از این ادبيات یعنی خانوادهتوجه قرار گرفت

های آنان نادیده گرفته شده یا بسيار کمرنگ شرایط روحی و چشم انتظاری، حتی عاشقانه

 بدان پرداخته شده است. 

ویژه مادران و همسران رزمندگان با وجود مشکالتی در دوران دفاع مقدس نقش خانواده به    

که هاییرسد در آثار منثور با نگاهی به کتابرو داشتند، ستودنی است. به نظر میپيش که

هایشان توان نقش زنان و روایت عاشقانهخوانشی از زندگی واقعی قهرمانان جنگ است، می

، خاطرات زهرا «گلستان یازدهم»خاطرات سيده زهرا حسينی یا « دا»را شاهد بود؛ مانند 

خاطرات منيژه لشکری « آینهروزهای بی»سازان و سردار شهيد علی چيتروا، همسر پناهی

همسر آزادة خلبان حسين لشکری. این در حالی است که در آثار منظوم ادبيات مقاومت 

جنبۀ غنایی منظومه بر « ایرج و هوبره»توان اثری با این مضمون یافت. هر چند در منظومۀ نمی

بن توانسته است به تمام وجوه و موضوعات مرتبط با جنبۀ حماسی آن غالب است؛ اما الر

دفاع و جنگ بپردازد و نقش زنان یکی از این موارد است که با توجه به داستان عاشقانۀ این 

ها و اشعار پایداری، بعد از شهادت ای بدان شده است. بخش دیگر حماسهمنظومه توجه ویژه

نيز به آن اشاره شده است و آن، حاالت و دلير مردان عرصۀ پيکار است که در این منظومه 

 شرایط هوبره و مادر ایرج بعد از شهادت ایرج است؛ از جمله:   

 در شرح حال هوبره پس از رفتن ایرج به ميدان نبرد:  -

 هجوبجره از سوز دل آواره گشت از پس آن روز سه ماهی گذشت         

 آهش نشست اشک تر و سوز به نشستراهشبه چشمروز و شبان
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 اش روی چمن پا نهادججای پجی کشان روی بجه صحجرا نهاد        پجای

 (69)ص

 ای از ایرج به هوبره:در شرح رسيدن نامه -

 تنگ غروب آمججججده مججججردی ز راه  

 داد   بجججه   او   نجججامجججۀ   ججججانان   او  

 هجججوبجججره از شوق ز ججججایش پریجججد  
 

آور     آوردگججججاهمججججرغ        پججججيججججام   

ای از  جججججان  اونججججامه  نه  بل  تکججججه   

 بوسه بر آن نججججامججججه زد و لب گزیججججد  

(74)ص  

 وگوی مادر ایرج با هوبره پس از شهادت ایرج:در گفت -

 کوس  بجزن  سجام  سجواری  بيجار سجوار          بجارة مجا مجانجد کنجون بجی

 گریختکودک ما شير نخورده  ساقی شب زهر به ساغر بریخت          

 چشم  همه  چشمۀ  جاری  شجده شجيجر از ایجن بيشه فجراری شجده

 آه کجه غجم بجر دل مجن چيره شجد شمع فجرو مرد و شبجم تيره شجد         

 (84)ص

 های هوبره پس از شهادت ایرج:واگویه -

 چاکجيب قصب چاکچندکنم خسبی به خاک         سزاوار که نيست 

 نشستتيجر زمان بجر دل مجن مجی شکست        کاسۀ مجن می فلک کاش

 ویجن همجه رنجگ از قلجم روزگار ونگار       نقشهمه سود اینتو چه بی

 (5)شور و شجری در دل آدم  مبجاد رخ   تو   شمسۀ   عالم   مبجادبی 

 (96)ص

وصال و اغلب به فراق  است که کمتر بههای غنایی، داستان عاشقانۀ دلدادگانی منظومه    

زند اغلب وجود رقيب ها دامن میگونه داستاندر ادبيات فارسی آنچه به فراق اینانجامد. می

است؛ اما در منظومۀ ایرج و هوبره از رقيب خبری نيست، بلکه شرایط اجتماعی و سياسی 

هوبره را رقم زده است،  دوره منجر به فراق این دو عاشق شده است. جنگ که فراق ایرج و

به جنبۀ غنایی منظومه رنگ حماسی داده است. در این منظومه، ادبيات غنایی با ادبيات 

های ایرج و هوبره، قداستی به منظومه پایداری درآميخته است که عالوه بر زیبایی عاشقانه
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نقش زنان و نشينی این منظومۀ غنایی افزوده و این تنها بخش کوچکی از داده است و بر دل

 همسرانی است که دوشادوش مردان نبرد، نقش آفریدند. 

 پردازی میدان جنگصحنه -7-2-2

هایی است که در های نبرد و عمليات از آن دسته مؤلفهپرداختن به موضوع جنگ، ميدان

ای از فراوانی یافته است. مدتی پس از رفتن ایرج به ميدان نبرد، نامه ادبيات پایداری بازتاب

رسد. در این نامه از سخنان عاشقانۀ معمول عاشق و معشوق خبری نيست. او به هوبره می

 گوید:الربن در توصيف این نامه می

 بود   همه   شجور و شجر   رزمگاه  نامۀ  ایجرج نجه ز  عشق و  ز  آه

 (74)ص

 کند:توصيف میهای مختلف و با جزئيات وقایع در این نامه، ایرج صحنۀ کارزار را در زمان

 حجرف و کالم و افق دیگجر است در دفتر است        کهحرفنه آنجنگ

 گوهر  ميهن  تو  به  شيران  سپار شير   دمانيجم   در   این   کار زار

 (75)ص 

 آرایی است دور ز غجوغجای صف در دل شب جنگ تماشایی است         

 خيمۀ  دشمجن  ز  زميجن  بجرکنيم  وقجت سحجر، گجاه شبيخون زنيم          

 (76)ص

 هيوالی جنگ داشتتيغ به کف در کمر کجوه و گجذرگاه تجنگ          

 (77)ص

 کشتگه   آهجن   و   پجوالد   بجود صحنجه پر از ضجّجه و فجریجاد بجود

 (6)خون  بچکانيجد  ز  هجر  آستيجن تجيجر چجو بججاران ز هجوا و زمجيجن         

 (78)ص

پردازی ميدان نبرد به جنبۀ حماسی منظومه قوت بخشيده است. در تقویت جنبۀ صحنه    

حماسی منظومه، ذکر این نکته ضروری است که هر چند وزن منظومه )مفتعلن مفتعلن فاعلن( 

مایه و لحن حماسی برای سرودن مضامين حماسی مناسب نيست؛ اما الربن توانسته است درون

ها، های بيان قهرمانیبا بکارگيری ترکيبات و واژگان مرتبط با جنگ در بخشمنظومه را 
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های جنگ و توصيف عملکرد دشمن ج که در ادامه خواهد آمد ج برجسته نماید پردازیصحنه

 اش برگزیند.را برای منظومه« حماسۀ عشق و جنگ»و به جا و درست عنوان 

 توصیف عملکرد دشمن - 8-2-2

ی به صورت مقابله با هيأت حاکمۀ جور، دشمن بيرونی یا مقابله با هوای نفس ادبيات پایدار

گيرد. الربن انزجار از دشمن بيرونی، تجاوز، تحميل جنگ و عملکرد دشمن را در شکل می

 ابيات زیر با آوردن صفات و ترکيبات مناسب نشان داده است:   

 رد  زخججم  ز  شيججران  ماتجا  نخجو دشمجن    الیجنجده    زده   ورجال       

 پای خجود از معرکه بيجرون کشيجد کنان برجهيجد       گرگ صفت زوزه

 داشت بجه دل کينۀ ایجن جان پجاک دشمجن  نفجریجده  از  او  بيمنجاک

 (7)تجا که کنجد شيجر ژیجان را شجکار شمجاردام   بگستجرد   عجدو   بجی

 (79)ص

 جادوانگی شهید -9-2-2

عمران سورة آل 169بودن شهدا در آیۀ « عند ربهم یرزقون»قرآن کریم، جاودانگی و در 

گونه باورهای دینی و آیينی است و الربن نيز آمده است. ادبيات پایداری بازتاب این

   کند: گونه در ابيات زیر عنوان میجاودانگی بعد از شهادت ایرج را این

 جان  گجراميش  بجه  ميهن  سپجرد ایجرج  ما  مجرد، کجا  او  بمجرد؟       

 صورت دیگر گرفتجان و تنش الله شجد و زنجدگی از سر گرفت       

 تا   نکجَند  خصم  زبجون  بيجخ  ما رفت چو خون در رگ تاریجخ ما        

 (8)غرقجاب فتجد بجرگ اوآنکه بجه  زنجده کجنجد نجام وطجن مجرگ او         

 (81)ص

 کاربرد اصطالحات نظامی -10-2-2

در مقابله با دشمن متجاوز، درگيری و نبرد و کاربرد تسليحات نظامی جزء الینفک دفاع از 

آب و خاک است. این اصطالحات، در آثار ادبيات پایداری دوران دفاع مقدس به کار رفته 

های پردازیفرستاده از اصطالحات نظامی در صحنهای که ایرج برای هوبره است. در نامه

 ميدان نبرد استفاده شده است:  
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 پا و سجر و دست بجرون از شمار انفجاراست و تب  توپصحبت 

 (66)ص

 ز زميجن بجرکنيم دشمجنخيجمجۀ  زنيم شبيخونوقجت سحجر، گجاه 

 سر  خوان  بزماختجر  شبجرو  بجه              رزممجاه  نشستجه  بجه  تماشای  

 (76)ص

 (9)چو غریو پلنجگصدایش توپ گجل رنجگ رنجگ           خمپجارهپجرتجو 

 (77)ص

 مقدّم شدن عشقِ به وطن -11-2-2

ای دیرینه دارد؛ اما منظومۀ ایرج و هوبره، تقابل عشق و در ادبيات، تقابل عشق و عقل سابقه

شود، تقابل نامۀ احضار به ميدان نبرد مواجه میوطن را نشانه گرفته است. از زمانی که ایرج با 

 عشق و وطن و دو دلی او در منظومه قابل مشاهده است؛ از جمله در ابيات زیر: 

 بجا   دل  دیجوانججۀ  پجا  در  گلش مجانجد معجطجل چجه کنجد بجا دلش          

 حبّ وطجن مشعله در پوست بود گجردن او  در رسن دوسجت  بود         

 (63)ص

 کند:وگوی عشق با وطن نيز از این تقابل حکایت میحتی گفت

 در دل او ججای تو یجا ججای من عشق همجی گجفت بجه حب وطن         

 در  گجذر   بجاد   هجراسجان   نيم ليک مجن آن شمعک لجرزان نيم          

 مجن  استآدم   بيچاره   زبون   چجرخ گجرفتجار فسجون مجن است         

 (63)ص

 دهد:بيت زیر اوج تقابل دو عشق زمينی و آرمانی در ایرج را نشان می

 با دل خود بجود به جنگ و گریز خيز  تا  سحجر  آن  کودک  آرام

 (64)ص

ماند، ناگهان به خود آنجا که ایرج در انتخاب دو عشق مادی و عشق به وطن مردّد می    

گزیند. با وجود شود و عشق آرمانی به وطن را برمیزند و تردیدش به یقين بدل مینهيب می

داشت و گرامی ابياتی که داللت بر برتری عشق آرمانی بر عشق مادی دارد ج که در بخش
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توان به جرأت گفت الربن که شاعری مازندرانی است، ن از نظر گذشت ج میپاسداری از وط

با استفادة به جا از یک باور و فرهنگ عامه در بيت زیر تکليف ایرج را در انتخاب مشخص 

 کرده است:  

 ماه گجرفته است بجرو مس بکوب وخاشاک ز ميهن بروب         رو خس

 (65)ص

در بسياری از مناطق ایران، مانند گيالن و مازندران نزد عامه، دیو و اژدها و گاه ستارة زحل     

کنند هر گاه یکی از دشمنان بر خورشيد یا ماه دانند و تصور میرا دشمن خورشيد و ماه می

ای گرفتگی و خورشيد گرفتگی چنين حادثه کشند و علت ماهغلبه کند آن را در کام می

مردم با مشاهدة گرفتن ماه و خورشيد با طبل زدن، کوبيدن مس و گاهی تيراندازی به  است.

شتابند و این حرکتی است جادوگونه، به یاد مانده از روزگار دور سمت آسمان به یاری می

های مشابهی از آن یافت شود )ن.ک: زندگی انسان، که ممکن است در مناطق دیگر نمونه

 (.114-115: 1358فرخی، 

دهد ایرج در تردید بين دو عشق، به یقين رسيده است؛ بيت زیر نيز با آنکه بيت باال نشان می

 او تأکيد دیگری است بر تقدّم عشق آرمانی:  در لحظۀ شهادت

 (10)نقش پسين  بود  به  لوح  خيجال وقجالنقش رخ دوست در آن قيل

 (81)ص

در « نقش پسين»کند؛ اما به طور قطع ترکيب ایرج در دم آخر نام هوبره را بر زبان جاری می

  دهد عشق به وطن بر عشق به هوبره مقدّم شده است.  مصرع دوم نشان می

های ادبيات پایداری در منظومۀ ایرج و هوبره را نشان نمودار زیر درصد هر یک از مؤلفه

 دهد.می
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 گیرینتیجه -3
با توجه به شرایط حاکم سياسی و  ادبيات پایداری که در تمامی ادوار تاریخ یک ملت

ای اجتماعی قابل لمس است و در آثار منظوم و منثور شعرا و نویسندگان تبلور یافته؛ جلوه

« ایرج و هوبره»ادبی از مقاومت و پایداری است. بررسی ادبيات پایداری در منظومۀ غنایی 

%  است. هر چند  9/26ومه، ها، بسامد ادبيات پایداری در منظدهد با توجه به یافتهنشان می

جنبۀ غنایی منظومه بر جنبۀ حماسی آن غالب است؛ اما الربن به وجوه مختلف ادبيات 

داشت و مؤلفۀ به کار رفته در منظومه عبارتند از: گرامی 11که  گونهپایداری توجه نمود. آن

دم عشق ها، شهادت، جاودانگی شهيد، تقپاسداری از وطن، نمادهای ملی، بيان رشادت

پردازی جنگ، اصطالحات نظامی، نقش خانواده و توصيف عملکرد دشمن. آرمانی، صحنه

مایۀ غنایی منظومه سو با درونهای ادبيات پایداری را همالربن به خوبی توانسته است مؤلفه

پيش بَرد که مؤید اثبات فرضيۀ تحقيق است. تقابل عشق آرمانی و عشق به محبوب زمينی، 

به سمت ادبيات پایداری سوق داده است. داستانی ملموس، حقيقی و برگرفته از منظومه را 

تاریخ معاصر جامعه که تنها ساخته و پرداختۀ ذهن شاعر نيست؛ بلکه فراتر از آن، مخاطب با 

های ادبيات پایداری با توجه به سرایش کند. از مؤلفهذات پنداری میآن آشناست و هم

پردازی ميدان جنگ و اصطالحات نظامی بيش از ميلی، صحنهمنظومه در بحبوحۀ جنگ تح

5.24
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1.08 1.38
0.98

3.95

0.49

ج درصد مؤلفه های ادبيات پایداری در ایرج و هوبره1نمودار شمارة 
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ها بسامد یافته است. ویژگی دیگر این منظومه پرداختن به نقش خانواده به ویژه دیگر مؤلفه

مادران و همسران رزمندگان دفاع مقدس است که در دیگر آثار منظوم چندان بدان توجه 

نایی منظومه ج اگر نگویيم برجسته شده است ج نشد؛ اما این مؤلفه با توجه به مضمون و بار غ

 ها بسامد یافته است.     موضوع کم اهميتی هم نيست و نسبت به دیگر مؤلفه
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