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دهیچک

ضمنطرر ،اینپژوهش.استدرونمتندرییگسترشتضادمعناودنمعناشچندوجهیآیرونیموجد

هرایآیرونری،اسرتجرا هجهتتنرویرملل ردرکوششیاستسطحبالغی،چهارچوبنظریآیرونیدر

کارآمردهرایهراوگونرهکرانهو،واکاویترفندهاصنایعمعنویادبیاتفارسیوآیرونیویژگیمشترک

تحلیلریازنروککی ریویرتوصری ،تحقیقروش.شعرحافظدرآنهایگونهبررسیوتحلیل،آیرونی

طنر دررشردتوجهبهارزشبا.اند،گردآوریشدههاومقاالتمطالعۀکتابباهادادهاستوایکتابجانه

شعرحرافظدرهایایحادآیرونیروشتبیین،هدفپژوهش،هارذالتنایدربجامعهروشنگریوفکری

آیرونیبرابریریازصرنا اتادببیانگرآناستکهشده،براساسمستنداتارزیابیهایافتهدست.است

راآنکنردومریآیرونیر،،پیییردگیایدرادۀاردنهانطباق.اینصنایعدرشربکفارسیوجهاشتراکد

آیرونریجر ربرههایآیرونیگونههمۀکالمیانطباقدارد.باآیرونیِکمیههد.استعارۀتسازترمیهنری

مجتلر جامعره،یهراطبقرهسیاسیوینیدهایشهیاند.دادانطباقشعرحافظباتوانرامیر،رمانتی

است.درشعرحافظیاصیتآیرونیبراستکهمنطبقییهانموضوکیترمهم



.،نعلوارونهآیرونیرادیکال،استعارۀتهکمیه،طن ،آیرونی:یکلیدهایواژه
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مقدمه.1

مت اوتیم هومباداردویداستان،غنایی،رواییینمودکهشگردیازبیاناست،یرونیآ

برالحنریادبییبیانیرونیآ.شودبیانمی،کالمباظاهرمجال ومتضادوآمی مطایبهو

نرام هومونامعقولازجنبۀمعنایی،،شودگ تهمیدرظاهرآنیهکهاستمعناشدهدوگانه

وتظاهروتعارضوایازتضادآمی ه،زیرسایتآیرونی.نمایدمتضادیایالفانتظارمیو

ۀباانگی ،انتباهتداهلبهقصدودوگانهیبیانباکهاست،پهلوگوییدووکاریپنهانوریا

،درزبرانفارسری.ردیرگصرورتمری،هایتراژی،تمسجروایدادموقعیتوایدادطن 

انطباققابلیت،اینشگردکهدرحالی،استنگرفتهاندامدرزمینۀآیرونیتحقیقاتوسیعی

استجرا اینازهمینروستکه؛رادارد رانونویسندگانکالسی،ومعاصرشاکالمبا

دارد.تادبیاتفارسیضروردرنهایایحادآروشۀواشا صنعت

«آیرونریدرمقراالتشرمس»برهتروانمیدرحوزۀزبانفارسیازتحقیقاتآیرونی

«آیرونیباصنا اتبالغریفارسریۀمقایس»در.کرداشاره(1911،زادهولرستانیغالمحسین)

صنایعبدیعیوکنایهوطن باآیرونیت اوتنی (1947،لرستانیونیکوبجتوزادهغالمحسین)

.استدادهشدهتوضیح

.بحثوبررسی1

گرفتره،یرالفواقرعنمرایشِریراوبهمعنایEironeiaازواژۀیونانی(irony)آیرونی

آیرروننرامیکریازسره.(«سرازیوارونره»:1919اصرالنی،؛«یآیرونر»:1911انوشه،)استشده

تظاهربره،ذکاوتهوشووجودکهباهاییونانباستاناستدادیکمدیشجصیتقرار

شجصریتقرراردادی،(Alazoneia)آالزونیابرحری یود،ینوسیلهبدتاکردمینادانی

نجستینبراردر«آیرونیا»واژۀ.(1477:17آبرام ،)دوش،پیروزهانکمدیهماابلهوزنالف

سرقرا کرهازکسرانییکریازاسرتگ تهشرده،ورفتهافالطونبهکاریرجمهوکتاب

کرهکسیاست«یستآیرون»درواقع.اینواژهرابهسقرا نسبتدادشکستیوردهبود،

دوسرتیرودرادهردومریوارونرهجلروهرارفتارش،یوددشمنیداشتننهان الوهبر

شذاتدربنابراین؛شودتناقضاتل ظبامعنایلقمیزدنگرهآیرونیازرهگذرِ.نمایاندمی

واقعیتسایتنپنهان،آیرونی،ارسطونظرماز.استنه تهتنشوابهاموتضادوپیییدگی

سقرا یودچوندهدومیکهمن لتیودراکاهشددانمیکسیراآیرونیستیو؛است
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شاف ایرا ینیتکندومیصریحایالقییودداریهایازقضاوتوزندمیآگاهیرابهنا

(Marcus Tullius Cieron)رونمارکوستولیوسسری.(107ر1499:190)سیپلی،دهدمی

،سیسرروناما،(1919:191)اصرالنی،داندمیوارادۀمعنایدیگرگ تنچی یآیرونیرانی 

فرهنگدر.(1917:179کادن،رک:)استمعنادرتضادکهباداندمیشیوۀبدیعیراآیرونی

آیرونیهاازتماماینتعری .(1444:997)کادن،است«میانبودونمودتضاد»آیرونی،کادن

تعریر یالدی،م1971سالدر،ولیاستقضانایازم اهیموالقائاتمتمبیّنمدمو ه

آنچی یاستکهسازیِوارونه»کهراینمبنیبگ تهشدآیرونیدرزبانانگلیسیازجدیدی

(Thirl Wall)سیرلوال.(1919:191)اصالنی،«ت هیمکندرامغایرآنگویدتامعناییمیفرد

کلین برروکس.(194:همان)داردیکالپارادکسماهیتیآیرونیاظهارداشت1199درسال

(Cleans Brooks)رییرراردزو(Richards) راآیرونرریونرردینبرراوربودهمرربرررنیرر

پاینردهامرا،(1919:19،مکاریر،)«درسرکهبهتعادلمریدانستندمیهاییدایازتضامدمو ه»

ایگر ارهمعنایمجاطبهنگامیکهومعتقداستکیدداردأتبرنقشیواننده(1919:97)

تروانهامری تعریاینبراساس.شودآیرونییلقمی،استنبا کندکالمظاهرِیالفرا

براناسرازضرادوباتوجهبهبافتمتن،معناییمتنویسنده،شگردیاستکهگ تآیرونی

دوگرانگیوآشرکاراسرتآمی آنمطایبهدریافتلذا؛جشدبمیکالمهبیودظاهرسجن

.استیالفانتظارمتضادووم هومناو،نامعقولرونیآیدرلحننه ته

تراکه،کاربردنجست.استمای تهاکهمیانآن،دارددوکاربردآیرونی،درحوزۀنقد

برهوشردمریبهوجهیرتوریکییاکالمریاطرالق،پایانسدۀهددهمعنایمسلطبود

سرقرا .مکالمراتبرودمقصودیالفیکردنآگاهیوبرزبانراندنمطلبمعنایپنهان

مربو بهدانشیآیرونیراصنعت،شناسانسنتیوری،رتولی،نمونۀایننوکآیرونیاست

برهشرمارراازمقروالتتمییرلآیرونری،هایمیانرهپردازانسدهد.نظریهدانستنمیبدیع

گ ترهگ تاستکهدرآنچیر یازنو یدیگرچونآیرونی،زیراتمییلنی آوردند؛می

 Friedrich)گرلفرردریشاشرله.(1919:19،مکاریر،رک:)ستنیمارونظمکهشودمی

Shlegel)،آیرونری»گ رتمرییو.بسریارمهرمبرودکرهبهدستدادیرونیآازتعری ی،

کلیرت،سازگوناستویر،نگررشدوگانرهنابازشناسیاینحقیقتاستکهدنیادرذاتیود

دوبهآیرونیتوجه،هاگ تهایناساسبر.(1919:19،مکاری،)«کندمیآمی آنرادرکتناقض
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کاربرد،بیاناضدادونهادهشده مقوسطحبرآنهایپایهکهستمحتواوصورتجنبۀ

.کدورتهمودارددرکالمش افیتبهنیازهم،ازهمینرو؛استآن

ساز ناصرآیرونی.1ر1

هرچند.(1919:17)داد،استتناقضوپوشیدهسجنگ تن،همۀاقسامآیرونیوجهاساسی

. تدات اقبین وذکالمو...مصلحتووترسلیبهدلممکناستکاریپنهان

ناسرازگاری ناصررمرتنیلقآیرونیبرراساس،آیدمیگونهکهازتعاری آیرونیبرآن

رویهایادرکاربردآن،دومعنی،میاندوواژهدراینناسازگاریامکانداردکهاستواراست

یامیانگ ترار،بهوجودبیایدهامیانرویدادهاو لتتوجیهآناینتضاداییابهگونه،دهد

هرای نیر،تصرمیموذکررشرروجودناسازگاریدرمیرایا،وکردارشجصیترخنماید

مسرائلمروردبررایهایبریویلأمیانتاریگممکناستناساز،یاآنرویدهد ملیغیر

گوینردهنیّرتشرودونگشودهبهآسانیدرمتنناسازگاریکهشرطیبه،جدیصورتبگیرد

.استسازاز ناصرآیرونیهماریازباطلویژگیمغالطهوجانبد.نگرددآشکار

هرایمشرترکیازویژگری،آنهایگونهشدهازآیرونیوباابتنابهدادهتعاری باتوجهبه

گرویی،یرودرابرهنرادانیزدن،دوگانره،یروددرغیررمعنرایحقیقریمتنقبیلکاربرد

گسرتردگیوچنردوجهریبرودنمعنرای.شوداسته ا،درآندیدهمی وگیری،طنغافل

تعری یکامرلبیانبنابراین؛استشدهمانعازارائۀمعناییجامعوکاملبرایآن،آیرونی

مستل مشنایتانواکآناست.،آیرونیاز

زبران،درآیرونریگ تراریاست؛آیرونیبهدوبجشگ تاریونوشتاری،تقسیمشده

مریوطنر تهکوایکنراییمایهبن،بارمعناییدوگانهداردوازمحاورهوروزمرۀگوینده

وکمردیوهرایترراژدیبهشکلایآیرونی،دارد.آیرونینوشتاریجنبهوبهرهگرفته

(1971:91)شرود.مقردادینویسندگاندیردهمریطن و...درآثاروداستانورمانوشعر

تأکیدآیرونیبرمغرایرتنویسد:کندومیمیرابهدوگونۀپنهانوآشکارتقسیمآیرونی

یابیبرهمعنرایرباباطنمتناستوازهمینروستکهمجاطببرایدسرتمعنایظاه

مسرتقیمفاقدمعنرایغیر،اماآیرونیآشکار.پردازدبهبازسازیسایتارآنمی،زیرینمتن

.هرایروزمررهکراربردداردی بسیارسرادهاسرتودرمحراورهزیریناستودریافتآنن
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سایتارییراوضرعی،نداز:آیرونیبالغی،تقدیر،رمانتی،،اهایمهمآیرونی بارتگونه

رادیکال.،سقراطی،موقعیت،کالمییاطعنه،نمایشی

سوی ت،مولیر،،چاوسر،شکسپیر،الطون،سیسِرون،افسوفوکل،اوریپیدآثارآیرونیدر

چجروف،پروسرت،هنرریجیمر ،ی،فلوبر،تولستوی،گوگول،داستای سک،گوته،استَندال

حضورچشمگیریدارد.و...مان،کافکاتوماس

آمی ازی،راهبدرستایشیکنایهآمی دومیچاوسربیانواقعیتراباتوصی درهم

رک:)«زبانیهمترانداشرتورزیوچربکسیکهدر شق؛مردیموقروجدیبود»:نویسدمی

منرو بره،زبانیباراهبورزیوچرب شقیصلتگیننن ابترادرک.(1971:01،الردپر

،ورزیزبانیو شقچربباواژۀموقریونیکارزشآیرست.متنومحتواکناسازگاریدر

است.روشن

باصنایعمعنویدرزبانوادبیاتفارسیارتبا آیرونی.9

وتضرادچرون:دارد،اشرتراکاتیفارسریزبانوادبیاتآیرونیباصنایعمعنویهایگونه

کنایهوایماژواستعارهوایهاموپارادکسدرصنایعیچونکه،کاریوناهمجوانیپنهان

ازجملرهطنر اجتمرا یهرایآیرونریویژگیهمۀامااینصنایعاز،شودونماددیدهمی

هنگامی،صنایعاینند؛هایآیرونیراداریازویژگیریبفقطی،وهربریوردارنیستند

د.دشتریواهتروهنریقویوترپیییده،آیرونی،کهدریدمتآیرونیقرارگیرند

برایاستضقمتناۀمتضادوکارگیریدوواژبهپارادکس:آیرونیوپارادکسصنعت.1ر9

آتشاندایتنآببره» بارتیکالبودنپارادکس،دربیتزیر.سازندهپیامیومعناانتقال

ازولریاسرت،نماییوناسرازگاریشر متناقضدارایفقطکالمواستآشکار«ارغوان

بنابراینارزشآیرونیکی؛درآناثرینیست،کهازوجوهآیرونیاستینهانمعناین وط

ندارد.

چمرنرویبهکردهمییوردهویویشراب


کهآبرویتوآتشدرارغواناندایت


(1911:111)حافظ،

ت اوتآیرونیباکنایه.1ر9

براآیرونریدرهایبهکاررفترهترفندوجهمشترککنایهوآیرونیاستاما،گوییپوشیده

درمعنایمتضادیودبهکاررودوجنبۀاسته اوکنایههنگامیکهتنهات اوتداردکنایه
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ۀجنبدرس،امابهنظرمییواهدیافتآیرونیکییرویکرد،بهیودبگیرد،ریشجندوهدو

درگیریازسرایتارکنراییبهرهبنابراین؛یابدشمیف ایکنایهااهمدوشب،یآیرونهنری

د.ایاف میرپیییدگیوپوشیدگیکالمب،کنارآیرونی

تهکمیهاستعارۀ.9ر9

آیرونری(1919:91)پایندهاما،استواژگانیمعادلآیرونیتهکمیهاستعارۀ،ازنظرنگارنده

هرچنرد؛اسرتیکیدانسته،ذمشبیهمد ومد شبیهذموتهکمیهاستعارۀباواژگانیرا

مد شبیهدرذکراستشایان.آیرونیندارندابکاملاینصنایعانطباقاشتهویاذ اند

ارمقصودگویندهآشکوشودمیناسازگاریمتنوم هومدرمتنرفع،مد ذمشبیهذمو

شرودومجاطرببراتوجرهبرهناسازگاریدرمتنگشرودهنمری،درآیرونیگردد،ولیمی

پاینردههمینرینیابرد.مریینیرتنویسرندهآگراهاز،مرتنهاوبافرتموجروددرقرینه

اینصنعتنی باآیرونریانطبراقاگرچه،انددآیرونین دی،میبهرانی «العارفتداهل»

نهوشمندتظاهربهنادانیانسارویژهدرآیرونیسقراطیبهرزیرادرآیرونی؛نداردکامل

حری یودغلبرهدهدکهبرانیوناتوانیرابهیودنسبتمیکندونادنماییمیوضعی 

وغلرواهدفبوبیشتر،تضادوبامقاصدیغیرازطن العارف،گویندهتداهلامادر،یابد

وتضرادو ینیتداشتن الوهبرآیرونیسقراطی؛کندتظاهربهناآگاهیمی،تأثیرکالم

 کند.سازیحرکتمیبیدار،درجهتبرطن کیدأتوکنندگینیرویغافلگیر

هایفارسیآیرونیمعادل.9

ایبرۀرندانره،تهکرم،طن ،کنایه،تمسجر،استه اء،مطنظیرهاییمعادل،آیرونیواژۀبرای

ناپرذیرانکار،برابرنهادهراآیرونیبراایرنهایشباهت.اندطعنهآورده،زنیریشجند،تسجر

شوددادهنمیپوشش،هاعادلماینباآنبارمعنایی،هایآیرونیهنگودقتدربااما،است

درنظرکهبرایاینواژههایدیگریمعادلاز...است.ترازطن واسته اوعآیرونیجامو

مرورداسرت.بهکاربردهشناسیکلیاتسب،کهشمیسادراست«نعلوارونه»،هدشگرفته

فرهنگواژگانواصرطالحاتطنر در(1919:191)کهاصالنیاست«سازیوارونه»دیگر

یهرابارمعنراییایرنواژهبرامعرادل،آیرونیشدهازبیانتعاری بهنظر.بداناشارهدارد

برامعرانی«گ ترارناسرازگونه»،نگارنردهازنظرر.دشومیننمیتأنظرانصاحبیپیشنهاد

جوانیبیشتریدارد.هم،آیرونیازشدهتعری 
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شعرحافظدرآیرونیهایگونه.9

بهبیان،منحصرایناسلوبهرچنداوست.شعربرجستۀویژگی،حافظلحنطن آمی کالم

حافظقابلیتانطباق،حافظنیستشعر وراهایآیرونیگونهباطن  ارزشدارد یادر دار

درسراسرحافظطن قلمرو،رسوازدیگ.استملثر،اوشعرارزشکردنم اهیمانتقادیبی

ا ،استهایمجتل جامعهطبقهسیاسیوهایدینیاندیشهشاملودیوان بهمندکه ر

آشکار،مد یاننبهسجرهگرفتریاکاران،افشای،قرائتدشمنانازاسالمشیوۀا تراضبه

دهدنشانمیشعرحافظسایتاردردقتد.شومیو...فقیهشجصیتکردارمتناقضِیتنسا

 .دکشیتصویرمبهراصداییایدوجامعهسایتار،طن یویشباهنروکهاو

(verbal irony)هآیرونیکالمییاطعن.1ر9

آیرونیاینابتنای.(1919:191اصالنی،رک:)ترینشکلآیرونیاستساده،کالمیآیرونی

در.(1919:11داد،رک:)اسرتنهادهشردهویاصلیبامنظورگویندهگقتارمغایرتمیانبر

،روشرنزبرانرانردهبررآنیرهبایودرامنظورمغایرت،قرینهذکرگویندهبا،آیرونیاین

بستگیبهوضرعیتکلریداردکرهسرجن،درکاینمغایرتوجنبۀآیرونی،سجن».نمایدمی

آیرونریکالمری،نرو یمدرازبره القرۀتضراد.همان(:)داد«آیرونی،درآنرخدادهاست

ظاهرکهازایگونهبه،افتد بارتیاکلمتنات اقمییااستکهدرواژهتهکمیه(استعارۀ)

بهروزمرهومعیارنی کاربردداردودرکالم،آیرونی.اینشودمعناییمتضاددریافت،کالم

مطلربزیررا؛اسرتمیرهاسرتعارۀتهکردیر براهرمورودبهکارمیهدووقصداسته ا

معنرای،زیررۀقطعردر«زادهحرالل»ۀواژاسرت.یالفنظررگوینرده،درظاهر،شدهارائه

یباظاهرکالمدارد:متضاد

الحررررقامنررررایمررررالایترررررام


زادهباینررردهمیرررونتررروحرررالل


(1977:171)سعدی

:استهدرمعناییمتضادکاربردیافت«مقامی ال» بارت،دربیتزیر

رازدرونپررردهزرنرردانمسررتپرررس


مقرامرایسرتزاهرد رالینحالنیکا


(1911:49،)حافظ

وداردیارزشیآیرونیکرواییالفمقصودحافظاستواژه،بیتزیردر« اقل»واژۀ

:رودبهشمارمیکالمیآیرونی
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؟ج غمچههنردارد شقکهناصحمگ ت


؟ینهنریبهتراز! اقلۀبرواییواج


(1791)همان:

:استیافتهیکاربردیآیرونیک، شقفردناآگاهازهنریالقابا«پیرفرزانه»دربیتزیر

میجانهمکن یبمز!االایپیرفرزانه


شکندارمکهمندرترکپیمانهدلیپیمان


(199)همان:

،«نرانحرالل»و«آبحررام»واژگرانازاسراسویلیبریأتذکربا،حافظدربیتزیر

:بردبهکارمیلرادرمعناییمتضادحراموحالهایواژهوکندمیگیریآیرونیکیبهره

اینبردروزبازیواستترسمکهصرفه


نررانحرراللشرریخزآبحررراممررا


(170)همان:

(ironyStructural)یاوضعیآیرونیسایتاری.1ر9

یرونیکالمی.ت اوتآنباآهنه تهاستنامنمایشرداستانیااینقسمآیرونیدرسایتا

افتدت اقمیاهاتگانو بارتناقضوتضاددرسطحواژ،آیرونیکالمیدرایناستکه

،درآیرونریسرایتاریبهمنظورواقعیگوینردهواقر اسرت،امرامجاطبو(1919:17)داد،

ایشجصیتداستانازچنینآگاهیاما»،وهدفواقعینویسندهآگاهیداردمنظوریوانندهاز

یرودبرههمرانکهدرحالیینددقاهمیگرانقاهبدبجتیدیربفردی،برایمیال؛ماندمحروممی

،نویسرنده،آیرونریایندر.یبراستوازحالیودبی(1919:191)اصالنی،«وضعدچاراست

ذهننویسنده،باکالمشتطابقنرداردومعناستۀدودنکنتدا یکندیلقمیسایتاریکه

بره.اندامرد،بهیلقآیرونیسایتاریمریگویندهتوتنشموجودمیانذهنوزبانوت او

ازتعامرلوترنشکرهگردهمآمدهم اهیممتضادومتناقضتنیدۀهایدرهمالیه، بارتی

.آیرونیسایتاریاستۀملل دیگر،یلقراوییطاپذیر».آیدمیپدیدواراندامهاوحدتیمیانآن

«داردکهمنظورواقعینویسرندهنیسرتپیرامونیودهایمت اوتیازمسائلبرداشت،اینشجصیت

اثرر،ادیربشرهریار»تررازآیرونریکالمریاسرت.گسترده،آیرونیسایتاری.(1919:11،)داد

سرنوشرتیکرهبرایفراراز،دراینتراژدیقهرماناست.آیرونیسایتارینمونۀهترینب،سوفوکل

هاورادرمسریرسرنوشرتیقررارکرندزمیهاییربهکادست،دبودنرقمزدهگویانمعبدبرایشپیش

آیرونیتقابلموجوددرسویدو،سایتاریآیرونیدر.(همران)«دهدکهازآنگریجتهاستمی

.دشنایتوحلوفصلکربایدراشدهایدادتنشِوتعادلوتوازنحاصلاز
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مرردوفریبنردهومسرتوشروخمعنرایکهبره«اشجمّ»ص تاطالق،ربیتزیرد

کهبهکنددرمتنایدادمینو یتقابلوداردشیخشهرابم هومیمتضاداست،طلبزن

ابرگونهارتبراطیهیچنباید«نرگسجماش»ص تزیرا؛اندامدمیسایتاریآیرونییلق

کرهردکشانبهدُحقارتاندایتنچنینشیجینظر،درهمینحال.داشتهباشدشیخشهر

کاراستزیراشیخشهرکهیودگناهدارد؛سایتاریآیرونی،،استپرستاندرمعنایباده

لیبیندومیگناهدردکشانرا،یشوهممعصومیتیوبات،شانداردبدترازدردکیوضعو

کرهویرژۀرانردسجنمریصداییایدوازجامعه،حافظدراینبیت.بیندنمیگناهیودرا

محاکراتیاز،درایرنبیرتت کرراتمتضرادوباطر تمایالتوا.آیرونیسایتاریاست

 :استکردههایشایدادتضادهاوتقابلۀعتباهمانطبیجه

فغانکهنرگسجماششیخشهرامروز


نظربهدردکشانازسررحقرارتکررد


(1911:947،)حافظ
درکههستندوناسازگوندوم هوممتضادیواریاوباشرابامامیواجهنمازیواندن

کررداربرهواسرطۀکرهانردکرردهدرمتنایدادیونیکایآیرجنبهوقرارگرفتههمتقابل

«یروندیترررز»استعارۀمصرحۀحافظباآوردن.استرخنموده،امامشجصیتمتناقض

وندشریرابدیرسربباف ایشدادهوراسایتارآیرونیجنبۀپوشیدگی،«شراب»جایبه

در«امامیواجه»و«نماز»و«قصارت».نباشدآشکارمقصودگویندهتاشدهناسازگاریمتن

:نداساتهستندازاسالمدردواندکههرقرارگرفته«یون»و«شراب»تقابلبا

امامیواجهکرهبرودشسررنمرازدراز


یرقهراقصارتکرردبهیوندیتررز


(977)همان:  
احکاممدریبهظاهرتوبهکردهو،سادانواکفتدربۀپساز(یندمبارزالامیر)محتسب

.ایرناسرتناسازگاریایدادکررده،درمتنبامستبودن،شاماشجصیت،استدینشده

دارد:سایتاریرویکردآیرونی،وایدوصداستبیتنی بیانگرجامعه

طریقرندیازمحتسببیاموز!ایدل


ستاستودرحقاوکساینگماننداردم


(910)همان:

وراداردسرایتارییاصریتآیرونریویکالاسرتپارادکسرگ تاری،فتوادادنمست

 نصرسازندۀاینسایتار،فقیهشجصیتمتناقضِکردار.دسازیمآشکارراشجصیتفقیه

وگرفترهقراردوم هومموازیفقیهوفتوادادندرتقابلم هومیاستکهی،مست.است
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.اسرتهشدکالمدریآیرونیکۀجنبموجد،فقیهمدرسهممتضاددروجوداهیم آوردنگرد

کهمجاطببهحرامبودنشرابدراستمیسرهنگامی،حلوفصلاینوجهازآیرونی،

:آشناییداشتهباشدیهانفتوادادنفقرایطِشاسالمو

فقیهمدرسهدیمستبودوفتویداد


ولیبهزمالاوقرافاسرت،کهمیحرام


(149)همان:

م هرومدرتقابرلِ«سدادهبرهدوشکشریدن»و«امام»یدوم هوممواز،زیردربیت

ترنشوتعراملیدربیرتکههگرفتقرارهایشامامشهروتناقضتنشمتضادوتصویرپر

راارتقراحرافظوارزشهنررشردهکرالمدرنیکریکهمندربرهسرایتآیروایدادکرده

برام هرومسرداده،ستاوتیکنایهازمسکهامامشهرهشدنبهدوشبرداست.بجشیده

،بادقتدربیت.استکردهناسازگونهایدادگ تاریویتصویریآیرونیک،امامشهرداشتنِ

صرنعتطرردو کرسزواست ادهاهازسایتارکنایحافظگیریبهرهکهشویممتوجهمی

اورابرهدوش،امرامیکرهبره لرتمسرتی»و«دیکشرامامیکهسدادهبهدوشمری»

.اف ودهاست،کالمیبهجنبۀآیرونیک،«نداکشیده

مباینتِو،بهدلیلمستیاووبهدوشبردهشدنراهسدادامامشهرْدوشکشیدنبه

اند:سایتاریآیرونی،ازییهانشانهبا ناصری«میکدهومستی»با«وسدادهامام»

بردندزکویمیکدهدوششبهدوشمی


کشیدبهدوشامامشهرکهسدادهمی


(799)همان:

 بارت.آشکار،توبهوب()شراوتقابلدیتررزتضادیاستواسالمهایهواژج وتوبه

بجشاینآیرونیدرمصرکدومترینپنهاندارد،ولییسایتاریآیرونیک،«دیتررزۀتوب»

برهوجمرعکرردههرمرادرکنرار«شرراب»و«محتسب»متضاددومقولۀنه تهاستکه

وکرردهمنتسربمحتسرب،شجصیترابهیواریشراب،مستقیمآیرونی،وغیرایشیوه

.استشجصیتیمتناقضشده موجبیلق

مسررتوریکررردزتوبررهزدیترررر!دوسررتان


دسرتوریکرردشدبرمرحرتسبوکراربرره


(917)همان:

(rhetoric alivony)آیرونیبالغی.9ر9

آیینودرمتونادبیرفتوادبیبهشمارمیتیعصن،بالغیآیرونی،طوارسدورانپساز



 111/شعرحافظآیرونیدرهایجلوه

 کرس،نظرولحننویسرنده،آیرونیبالغیدر.مدامعقضاییکاربردداشتوریسجنو

نرهجلروهدادنواقعیرتدرباواروو(1919:4د،دارک:)آوردآنچی یاستکهبهزبانمی

ولحرندرسرازیوارونره،درآیرونیبالغری.بردمیکارنو یابالغمتضادبه،زبانیود

موجروددربافرتهرایتروفراترازسطحواژگاناستوت راوتبسیارقوی،تصویرسازی

ایرن،اف ونبر.دهدهایبیشتریبرایدرکآیرونی،بهدستمیهاوسرنخقرینه،کالم

کرهمجاطرببیرونازمتنمجاطباسرتوتازمرانیتکیهبراطال اتِ،بالغیدرآیرونی

اغلرب،فظشرعرحرادرکآیرونی،بالغیمیسرنجواهدشد.،رانداشتهباشدالزمآگاهی

.دارایآیرونیبالغیاست

زیررا؛داردیوجهریآیرونیکر،دربیتزیر«ک ایتو قل»درنظریواریشرابرشپذی

:استیافتهیمتضادوآیرونیکجنبۀابالغِ قلوک ایتبنابراین،استکننده قلشرابزایل

باشدمنوانکارشراباینچهحکایت


باشردقردرم قرلوک ایرتغالباایرن


(1911:901،)حافظ

؛مغرایرتدارد،استاسالمدیندریهباآن«اندامماهگل»حاللدانستنبادهدرحضور

:نیتگویندهدربیتزیرمحسوساستناسازگاریمیانلذا

درمذهبمابادهحرراماسرتولریکن


اندامحراماستبیرویتوایماهگل


(141:همان)

شریوۀگیرریازبهررهو«استداللنادرسرتاصل»باکاربردحافظ،ص حۀبعددربیت

قلرمیطرایراریاکراریلقزاهدانزیرکانهوسایتهیآیرونیککالمی ،«اساسبیویلأت»

بریدرکالمیآیرونیکلۀنظاماحسنئمسدربارۀرایودباوریالفویاست.هندیواصنع

یبهسویاسرتنتاج،لۀنظاماحسنجهانئمسدرش،وپایۀاصولتغلیطروبهراندزبان

شریوۀازگیرریبهرره.استرفتهپیش(ریاکارانوزاهدانریایییلق)منطبقبامقصودیود

حرافظگاریکرالمناسرازمندرربره، ناصرسازندۀآیرونریاسرتازکهاساسبیویلأت

پیررکنداد امیرودکهاجاییپیشمیت،زاهدانریاکارتحقیربهمنظورحافظاست.شده

ندارد:یتوجه،کهیطایقلمصنعاستیلقریاکارانبهما

پیرماگ تیطابرقلرمصرنعنرفرت


آفرینبررنظررپراکیطاپوشرشبراد


(990:)همان
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شریخاحمردجرامبرهیغرامیپ،یواریبهیودشرابضمنانتساب،حافظ،دربیتزیر

اسرتدرمجال تباشرابشرهرتداشرتهکهدهدمیشایواریبرشرابمبنیپیل()ژنده

ناسازگاری ناصرمتنراآشرکار،بهچنینشجصیپیغامگونه.این(1997:99)رک:غ نوی،

بنردگیرسراندندهرد؛برایدرکآیرونیکیکالمبهدستمریراسرنخالزموسازدمی

ونمایردمیحافظنظروراییالفصبا،دستبهشراب،مجال ِشیخِبهحافظِمریدباده،

نه،شوددریافتمیرفتنگهسجربهمعنای،ازآنزیرا؛بانیتحافظمتضادایاستنشانه

راکالمجنبۀآیرونیکیاش،هبابارمعناییدوگان«شیخجام» بارتایهامی.رساندنبندگی

:دهداف ایشمی

حافظمریدجاممیاستایصبابررو


بنردهبنرردگیبرسررانشرریخجررامراوز




(1911:49،)حافظ

راکرالمودانستهشدهس اوارگناهکاران،آگاهانهۀبانو یمغالط،تزیردربیبهشت

 کرس،شروددهمریآوریهبهزبانناستکهآنبیانگرآبیت،لحناست.هساندرتضادبه

.دنرداریآشکارتناقض،«گناهکار»و«یداشناس»دودالّ.استچی یاستکهدراندیشه

یرودرا،پردازدکهبررایرسریدنبرهبهشرتافشاگریافرادیمیبه،حافظدراینبیت

ازجنبرۀبیرت.اسرتدادهرادرجرگۀگناهکرارانقرراریشیوشا ر،.دانندشناسمییدا

:قابلبررسیاستنی آیرونی،رادیکال

صیبماستبهشتاییداشناسبرون


مسررتحقکرامررتگناهکاراننرردکرره


(999:)همان

درجایگاهد امتعارفنابهشکلیاستکهوقرآنیایمذهبیواژه«افتتح»،دربیتزیر

:داردابتناناسازگاریمتنبرومیجانهکاربردیافتهدرِبرایگشودن

رانررررددگررررمیجانررررهبسررررتهدرِ


برررررواباألافترررررتحیرررررام رررررتح


(119)همان:

افشرایوتعرریضهدفباجانبداریازباطل،مغالطهوص حۀبعد،ضمندربیتحافظ

منتسربیشنوشریرابرهیروبراده مرلباطرل،ایمانندارنردطا تیودبهکهریاکاران

جراو»کاربردمدازِ.آشکاراست«نوشیدنباده»اب« بادتوطا ت»تناقضمیان.تاسدهکر

اندازد:مییکیکالمرابهتأییردرکآیرون،«شراب»ازبهجانشینی«نوشیدنقد »در«جاگیر
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هکهنیَرممعتقردطا تیویشحرراشللّ


نوشرمهقدحیمریگَهاینقدرهستکهگَ


(111)همان:

آیرونری،دربیرتزیرر«آرابریرخبر م»نجوردنمیو«فروشصنمباده»توبهبهدست

راجعبرهدرشرکآنیهفروشبازیراتوبهبادستانصنمباده؛(1919:19،دادرک:)داردغیبال

ازهررگونرههبهدورکاندامگیردشجصىدستبهبایدتوبهتضاددارد.،شرایطتوبهگ تهشده

:فروشبادهوزیبازنوپرستىاستبتوبتادآوریکهفروشهصنمبادهنباشد،یالفشر ى

فرروشدستصنمبادهامتوبهبهکرده


آرایریکهدگرمینجورمبریرخبر م


(1911:1191)حافظ،

زیررا؛ددارآیرونیکیارزش،بیتزیردر«یوارشرابرند»بارفتار«شیخ»مقایسۀا مال

ایرنمقایسرهازنروکقیراسلذا،نیستکردنیسایقفقیهان،ا مالاب،رفتار اشقورند

اینادرست:ومقایسهال ارقاستمع

ترسمکهروزحشر نانبر نرانرود


رنرردشرررابجوارۀتسرربیحشرریخویرقرر


(007:)همان

برایرودرانیتوهبهسجرهگرفترامد یانشا ر.مشهوداستبیتزیردرحسآیرونی

،استوبراینشراندادنضرع مرد یانکردهطر ،آیرونی،درالیۀپنهانمتنلحنی

کند:مید وتدرتبهاثباتقراهاآن

آنانکهیاکرابهنظررکیمیراکننرد


؟چشمیبهمراکننردۀآیابودکهگوش


(990:)همان

(romatic irony)،آیرونیرمانتی.9ر9

وتعابیرمت راوتیکردندبابدرقرنهیددهونوزدهینویسندگانآلمانراونیرمانتی،آیر

کرهنویسرندهشرودمیاطالقآیرونینو یازبهما موماًا،استشدهدادهازآنتاکنون

ییرالیبرودن،درداستاندیالتمستقیمبا،اثریویشدربارۀیوانندهزداییازتوهمبرای

شا ریرانویسرندهدر،نیدیگربهبیا.(1919:17)رک:داد،دشویادآورروایترابهمجاطب

،برهمجاطربشردهحوادثومسائلطرر ت هیمییالیبودنباهدفاثریجدی،ضمن

راوی،دلیلیندب.کندمییادآوریراجدینبودنآن،اثردرگاهیبادیالتمستقیمیود

نرهالبترهرو ملکردشرانهرایتصرشجوفنریداسرتانمباحثبارۀدر،اززباننویسنده
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در،یبرودنداسرتانییرالیوواقعرمیراندررامجاطبتاکند،ومیوگگ ترجانبدارنه

نروکایرنالبتره.اثرررضرابراهنریاشآزادهیانمونویسندهمانندرمان؛ردنگاهداتعلیق

قابلانطباقباسجنحافظنیست.،آیرونی

(Socratic irony)آیرونیسقراطی.9ر9

باهردفبهنادانیشجصداناتظاهرشمبنایو ومناظرهاستمکالمه ینو،اینآیرونی

دانرشآنیابموضو یکهمجاطباد ادرب،بنابراین؛استافشای یبمجاطبیود

برهتاکندمیدیدراگرفتارتریودزنومد یِالفمجاطب،ایمتعددهباپرسشدارد،را

مانند»ددانآنموضوکنمیچی یازکهب هماندبهاوسازدوجهلاوراآشکار،طورطبیعی

آبرامر .(11همان:)«دارواصیلسقرا داردفالس هکهریشهدرهمانروشریشهۀروشمباحی

دربرابموضرو یگوینده،آیرونی:دراینگویدمیآیرونیسقراطیدرتعری (1477:11)

هرایبراپرسرشزنردومیبهنادانییودرا،دداراد ایتسلطآنرااونادانجاطبمکه

یندارد.آگاهموضوکازکهدرککندبهطورطبیعیسازدتامیدگرفتارتردیرااو،متعدد

درآیرونیسقراطی.درمکالماتافالطونبهکاربردسقرا اینشیوهرا،بارنجستین

ایرن.مبتنریاسرتمنتظرهستداللیغیررابداردکهاغلببسیارهایفارسینمونهادبیات

هرایدرپاسرخینرینهم.درادبفارسین دی،اسرت«الحکیماسلوب»بهصنعت،شیوه

 برارت،(1911:79)حاجبشریرازیدرشعرنو یآیرونیسقراطینه تهاست.،هاتلج،

واستمعنایکافرشدنهاستکمنتظرهوآیرونی،غیر،مصراکدومدر«دینگذشتز»

:ندارداولدرمصراک«اغماض»بهمعنای«گذشت»باطیابترا

دیگرمگوکهزاهدماراگذشتنیست


نگذشت،اگرچهازسردنیا،زدینگذشت


ازویژگری،درداسرتانزیرربرهمعاویرهغافلگیرکنندگیوغیرمنتظرهبودنپاسخمرد

رهبرود،وب غالۀپجتهراکهبرس غذابودمردیبامعاویههم»است.بریوردارسقراطیآیرونی

مگینی،گروییمرادرشمعاویهگ تتوبراینب غالهیش.یورددریدوبهشدتهمیسجتهمی

«اسرتگروییمرادرششریرتداده،سروزانیمردگ تتوهرمبرراودلهمری.استشایتزده

.اسرتآمیر تروهین،برهانسرانازشریردادنب غالرهجنبرهیر،.(1941:999بهایی،)شیخ

:جنبۀآیرونی،سقراطیداردیر،دربیتز(1911:947)پاسخحافظگیکنندغافلگیر

شرابیوردپنهانی  ی یگ تحافظمید


؟بهکهپنهانیبودنه یبآن!ای  ی من
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(ironyFate)آیرونیتقدیر.0ر9

که،نه تهاستهاوتصمیماتانسانبرنقشهتقدیردیالتوتحمیلمبنایاینآیرونیبر

،آیرونرینوکاین.(1919:4،دادرک:)دهدرادرجهتییار ازتصورقرارمیجریانهستی

؛استمقدربودهپیشازیلقتودسازمییودرامغلوبکهانسانابتنابرقدرتتقدیردارد

ماموجودبرهسرویباتوگرددمیدگرگوندرمسیرتقدیر،انسانگرفتارتقدیرانتظارلذا

:همران)یافتفارسیهایهتوانمیانقصاینآیرونیرامیۀنمون.رودمییشپیودتقدیر

صیادیضعی راماهیقروی»آیرونیتقدیربهزیباییترسیمشدهاست،زیرحکایتدر.(4

درربودوبرفت.ماهیبروغالبآمدودامازدستش.افتاد.طاقتح ظآننداشتداماندرهب

شررردغالمررریکرررهآبجرررویآرد

دامهرررررربرررررارمرراهرررریآوردی


برودمبرربررردآبجرویآمردوغرال

مرراهیایررنبرراررفررتودامببرررد


دیگرصیاداندریغیوردندومالمتشکردندکهچنینصیدیدردامتافتادوندانستینگراه

برود.ینرانروزیمانردهمراروزینبودوماهیراهم؟چهتوانکردن!داشتن.گ ت:ایبرادران

نمرود.(1977:171،)سرعدی«اجل،برریشر،نمیررددردجلهنگیردوماهیبی،روزیصیادبی

:مشجصاستابیاتزیردر،آیرونیتقدیر

آلودمیۀحافظبهیودنپوشیداینیرق


معررذوردارگرردارا!ایشرریخپاکرردامن


(1911:14حافظ،)
شرویمکنونبهآبمیلعلیرقهمری



تروانانردایتازلازیودنمریۀنصیب


(111)همان:
ینگونهمددیواهدکردبجتحافظگراز



زل معشوقهبهدستدگرانیواهدبود


(1911:907،)حافظ
شکوهآص یواسببادومنطقطیرر



ویواجههیچطرفنبستبهبادرفتواز


(199:)همان
جاممیویوندلهری،بهکسیدادند

کارگالبوگلحکمازلریایرنبروددر


قسررمتاوضرراکچنررینباشرردۀدردایررر

نشینباشدوانپرده،کاینشاهدبازاری


(909:)همان

(irony of events or irony of situation))وضعی(آیرونیموقعیت.7ر9

مترقبهغیرنو یانتظاروانتظاراستطبیعییاحوادثییالفغیر،ینآیرونیریدادهادرا
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.رودانتظارمیکهایاستحادثهفالیبر،رویداد،به بارتی؛استنه تهنابهنگامدرآنو

همیرون،ونریچرریشغیرمنتظررۀرویداهاسرتایرنآیر،(1477:11)آبرامر گ تۀبنابه

گرامیرلدرمر،.هاییکهنقشحوادثدرم اهیمزندگیپررنگاستهاورمانداستان

.کنردیهدریافتمییواهدوآنیهشجصیتمیتقابلبینآن»:استگ تهآیرونیوضعیتعری 

.(1919:1911)اصالنی،«دلیلشرایطدیگریاستبلکهبه،یاطراشتباهشجصیتاینتقابلنهبه
آنیکررییرررداشررت،پرراالنشنبررود

نامردبرهدسرتآبمری،کوزهبرودش


رُبررودیافررتپرراالن،گرررایررررادر

آبراچونیافت،یودکروزهشکسرت


(91ر1914:91)مولوی،
(Radical irony)آیرونیرادیکال.1ر9

،دیگررسرجنبره؛دشرومندرمیآنۀا تباریگویندبیبهاستداللاستکهایازشیوه

آن ضوکهیودکندبهص تیناپسندموصوفمیایراگروهیادسته،هنگامیکهگوینده

گروییدروغ،اگراینص تویژهبه،دگیرنص تقرارمیمشمولآنی گوینده،استگروه

سریپلی،)شرودمریشاملیودنیر ،گویدهایشمیگروهیهمبارۀآنیهدر،درنتیده؛باشد

من لتیودراگوینده،استوبهنو یمبتنیبرانتقادازیود،آیرونیگونهاین.(1499:109

.کندافشاگری،مستقیمغیرشیوۀازاینتادهدکاهشمی

قرائرتشریوۀدرا تراضبره،مستقیموغیرازراهآیرونیرادیکال(1911:1199)حافظ

:دسازتاآنانراافشاسازددشمنانازاسالم،یودرامحکوممی

یناستکهحرافظداردگرمسلمانیاز


آهاگرررازپرریامررروزبررودفردایرری


شا راست.طالبیدرسهایابهازدفتردانشوکتیکنا،دربیتزیر«یمعنیدفترب»

ویودراموردیطرابدارد،انشمندبهرویسجنکهدرحالی،رونیرادیکالآیرویکردبا

:دهدقرارمیا تراض

ینیرقهکهمندارمدررهنشرراباولیا


یناباولیغررقمیمعنیندفتربیو


(11417:)همان

افشراگریاسرت.بررایهایحافظروشترین،ج وبرجستهرویکردآیرونی،رادیکال

 :آیرونیرادیکالاستهایازویژگی،انتسابگ تارورفتارناپسندمجال انبهیود

دارینیسرتپوشیمنازغایتدینریرقه


پوشمایبرسرصد یبنهانمیپرده


(111)همان:
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آیرردیررودمرریۀآلررودۀشرررممازیرقرر


امکهبراووصلهبهصدشعبدهپیراسته


(111:)همان
کشمپنهانومردمدفترانگارندصراحیمی



گیررد دبگرآتشاینزرقدردفترنمری


(994)همان:

ویودراموردانتقرادکندنتسبمیرابهیودمزاهدانریایی مالشا راَ،دربیتزیر

 سازد:رسوارازاهدانریایی،مستقیمتاازراهیغیردهدمیقرار

تسبیحاگربگسستمعذورمبردارۀرشت


ساقبوددستماندردامنساقیسیمین


 (904:)همان

امبادفوچنگهارهتقوىزدهمنکهشب


 اینزمانسربهرهآرمچهحکایتباشرد

(901)همان:  


 نتیده.0

برهنظرر.ودداردجرآنتعرارضوتقابرلومعنایدرکهاستطن ،نقطۀمحوریآیرونی

امراانطبراق،فارسیوجهاشرتراکداردصنا اتادبازبرییباآیرونیشده،دادهتعاری 

والعرارف،طرردفارسینظیرکنایه،تمییل،تداهلصنایعادب،حافظدرشعر.کاملندارد

راتقویرتآیرونریپیییدگیوپوشیدگیِ،الحکیماسلوب،،تضادوطباقپارادکس کس،

ولی،قابلیتانطباقداردشعرحافظبرآیرونیهایگونه.استسایتهترآنراهنریکردهو

زا.سرتوجودرشعراوقابرلجسرتگرانواکیشازدیب،آیرونیبالغیوسایتاریآیرونی

شعرحرافظدرآیرونی،کلیبهطوردرشعرحافظاثرینیست.موقعیتوآیرونیرمانتی،

میم راهارزشکرردنیابریرداردرارزشآیرونری.انتقاداستبرایمستقیمغیریالهیوس

یاصیتبرمنطبقحافظشعردرکهییهانموضوکیترمهم.گذاراست،تأثیرحافظانتقادی

رمندکه،امعهجمجتل یهاطبقهسیاسیوینیدهایشهیاندنداز:ا، بارتاستآیرونی

،مرد یاننبهسجرهگررفت،ریاکارانافشای،قرائتدشمنانازاسالمشیوۀا تراضبهبه

پوشیدهسجنگ رتن،تنراقضو.شودمیو...فقیهشجصیتکردارمتناقضِیتنساآشکار

اسرتداللاصرل»اربردکراسرته ا، وطن،یودرابهنادانیزدن،گوییدوگانه،کاریپنهان

کرهدرشرعرحرافظیاسرت ناصررج و،ویژگیمغالطهوجانبداریازباطلو«نادرست

.شودمیآیرونیاکنوموجدا
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