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چکیده 
چندوجهیشدنمعناوگسترشتضادمعناییدردرونمتناست.اینپژوهش،ضمنطرر 

آیرونیموجد
چهارچوبنظریآیرونیدرسطحبالغی،کوششیاستدرجهتتنرویرملل رههرایآیرونری،اسرتجرا 
کرانههراوگونرههرایکارآمرد
ویژگیمشترکآیرونیوصنایعمعنویادبیاتفارسی،واکاویترفندهاو 
گونههایآندرشعرحافظ.روشتحقیق،توصری یرتحلیلریازنروککی ریو
آیرونی،بررسیوتحلیل 
اند.باتوجهبهارزشطنر دررشرد
،گردآوریشده 

مطالعۀکتابهاومقاالت

دادههابا
کتابجانهایاستو 

روشهایایحادآیرونیدرشعرحرافظ
رذالتها،هدفپژوهش،تبیین 
فکریوروشنگریجامعهدربیان 
براساسمستنداتارزیابیشده،بیانگرآناستکهآیرونیبرابریریازصرنا اتادب

است.دستیافتهها
فارسیوجهاشتراکداردنهانطباق.اینصنایعدرشربکۀآیرونیر،،پیییردگیایدرادمریکنردوآنرا
گونههایآیرونیربرهجر آیرونری
ترمیسازد.استعارۀتهکمیهباآیرونیِکالمیانطباقدارد.همۀ 
هنری 

شههایدینیوسیاسیطبقرههرایمجتلر جامعره،
رامیتوانباشعرحافظانطباقداد.اندی 
رمانتی ،ر 
نموضوکهاییاستکهمنطبقبریاصیتآیرونیدرشعرحافظاست .

مهمتری


واژههایکلیدی:آیرونی،طن ،آیرونیرادیکال،استعارۀتهکمیه،نعلوارونه .
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.1مقدمه 

آیرونی،شگردیازبیاناستکهنمودیروایی،غنایی،داستانیداردوبام هومیمت اوت
مطایبهآمی ومتضادومجال باظاهرکالم،بیانمیشود.آیرونیبیانیادبیبرالحنری

و
معناشدهاستکهآنیهدرظاهرگ تهمیشود،ازجنبۀمعنایی،نامعقولونرام هوم

دوگانه
متضادیایالفانتظارمینماید.زیرسایتآیرونی،آمی هایازتضادوتعارضوتظاهرو

و
پنهانکاریودوپهلوگوییاست،کهبابیانیدوگانهوتداهلبهقصدانتباه،باانگی ۀ
ریاو 
تمسجروایدادموقعیتهایتراژی،،صرورتمریگیررد.درزبرانفارسری،

ایدادطن و
تحقیقاتوسیعیدرزمینۀآیرونیاندامنگرفتهاست،درحالیکهاینشگرد،قابلیتانطباق
باکالمشا رانونویسندگانکالسی،ومعاصررادارد؛ازهمینروستکهاستجرا این
روشهایایحادآندرادبیاتفارسیضرورتدارد .
صنعتواشا ۀ 
میتروانبره«آیرونریدرمقراالتشرمس»
ازتحقیقاتآیرونیدرحوزۀزبانفارسی 
(غالمحسینزادهولرستانی)1911،اشارهکرد.در«مقایسۀآیرونیباصنا اتبالغریفارسری»
غالمحسینزادهونیکوبجتولرستانی)1947،نی ت اوتآیرونیباطن وکنایهوصنایعبدیعی

(
دادهشدهاست .

توضیح
.1بحثوبررسی 
آیرونی()ironyازواژۀیونانیEironeiaبهمعنایریراونمرایشِیرالفواقرع،گرفتره
شدهاست(انوشه«:1911،آیرونری»؛اصرالنی«:1919،وارونرهسرازی»).آیرروننرامیکریازسره

شجصیتقراردادیکمدیهاییونانباستاناستکهباوجودهوشوذکاوت،تظاهربره
میکردتا بدینوسیلهبرحری یود،آالزونیا(،)Alazoneiaشجصریتقرراردادی
نادانی  
الفزنوابلههمانکمدیها،پیروزشود(آبرام .)17:1477،واژۀ«آیرونیا»نجستینبراردر

تیکریازکسرانیکرهازسرقرا 
کتابجمهوریافالطونبهکاررفته،وگ تهشردهاسر 
شکستیوردهبود،اینواژهرابهسقرا نسبتداد.درواقع«آیرونیست»کسیاستکره
دشمنییود،رفتارشراوارونرهجلروهمریدهردویرودرادوسرت

الوهبرنهانداشتن
مینمایاند.آیرونیازرهگذرِگرهزدنتناقضاتل ظبامعنایلقمیشود؛بنابرایندرذاتش

پیییدگیوتضادوتنشوابهامنه تهاست.ازمنظرارسطو،آیرونی،پنهانسایتنواقعیت
میدهدوچونسقرا یود
میداندکهمن لتیودراکاهش 
است؛ویآیرونیستراکسی 
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میکندو ینیترااف ایش
ازقضاوتهایصریحایالقییودداری 

میزندو
رابهناآگاهی 
میدهد(سیپلی190:1499،ر.)107مارکوستولیوسسریرون()Marcus Tullius Cieron

میداند(اصرالنی،)191:1919،اماسیسررون،
نی آیرونیراگ تنچی یوارادۀمعنایدیگر 
میداندکهبامعنادرتضاداست(رک:کادن.)179:1917،درفرهنگ
آیرونیراشیوۀبدیعی 
کادن،آیرونی«تضادمیانبودونمود»است(کادن.)997:1444،تماماینتعری هاازآیرونی
مبیّنمدمو هایازم اهیموالقائاتمتناقضاست،ولیدرسال1971میالدی،تعریر 
وارونهسازیِآنچی یاستکه
جدیدیازآیرونیدرزبانانگلیسیگ تهشدمبنیبراینکه« 

میگویدتامعناییمغایرآنرات هیمکند»(اصالنی.)191:1919،سیرلوال()Thirl Wall
فرد 
درسال1199اظهارداشتآیرونیماهیتیپارادکسیکالدارد(همان.)194:کلین برروکس
()Cleans Brooksورییرراردز()Richardsنی ر برررهم رینبرراوربودنرردوآیرونرریرا
میدانستندکهبهتعادلمریرسرد»(مکاریر،)19:1919،،امراپاینرده
«مدمو هایازتضادهایی 
()97:1919برنقشیوانندهتأکیدداردومعتقداستهنگامیکهمجاطبمعنایگر ارهای
آیرونییلقمیشود.براساس اینتعری هامریتروان

رایالفظاهرِ کالم استنبا کند،
گ تآیرونی،شگردیاستکهنویسندهباتوجهبهبافتمتن،معناییمتضرادوناسرازبرا
مطایبهآمی آنآشرکاراسرتودوگرانگی

میبجشد؛لذادریافت
ظاهرسجنیودبهکالم 
نه تهدرلحنآیرونی،نامعقولونام هومومتضادویالفانتظاراست .
کهمیانآنهاتمای است.کاربردنجست،کهترا

درحوزۀنقد،آیرونیدوکاربرددارد،
پایانسدۀهددهمعنایمسلطبود،بهوجهیرتوریکییاکالمریاطرالقمریشردوبره
معنایپنهانکردنآگاهیوبرزبانراندنمطلبییالفمقصودبرود.مکالمراتسرقرا 
وری،شناسانسنتی،آیرونیراصنعتیمربو بهدانش
نمونۀایننوکآیرونیاست،ولیرت 
پردازانسدههایمیانره،آیرونریراازمقروالتتمییرلبرهشرمار


د.نظریه
میدانستن
بدیع 
میآوردند؛زیراتمییلنی چونآیرونی،نو یدیگرازگ تاستکهدرآنچیر یگ تره

میشودکهمنظورمانیست(رک:مکاریر.)19:1919،،فرردریشاشرلهگرل( Friedrich


،)Shlegelتعری یازآیرونیبهدستدادکرهبسریارمهرمبرود.ویمریگ رت«آیرونری،
بازشناسیاینحقیقتاستکهدنیادرذاتیودناسازگوناستویر،نگررشدوگانره،کلیرت

میکند»(مکاری.)19:1919،،براساساینگ تهها،توجهآیرونیبهدو
تناقضآمی آنرادرک 
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پایههایآنبرسطحو مقنهادهشدهوبیاناضداد،کاربرد
جنبۀصورتومحتواستکه 
آناست؛ازهمینرو،همنیازبهش افیتدرکالمداردوهمکدورت .
ناصرآیرونیساز 

1ر.1
وجهاساسیهمۀاقسامآیرونی،پوشیدهسجنگ تنوتناقضاست(داد.)17:1919،هرچند
پنهانکاریممکناستبهدلیلترسومصلحتون وذکالمو...ات اقبی تد .

میآید،اساسیلقآیرونیبررناسرازگاری ناصررمرتن
آنگونهکهازتعاری آیرونیبر 
یادرکاربردآنهاروی

استواراستکهامکاندارداینناسازگاریدرمیاندوواژه،دومعنی،
یابهگونهایاینتضادمیانرویدادهاو لتتوجیهآنهابهوجودبیاید،یامیانگ ترار

دهد،
وکردارشجصیترخنماید،یاوجودناسازگاریدرمیرانیر،تصرمیموذکررشرر هرای
ویلهایبریمروردبررایمسرائل
غیر ملیآنرویدهد،یاممکناستناسازگاریمیانتأ 
شرطیکهناسازگاریبهآسانیدرمتنگشودهنشرودونیّرتگوینرده

جدیصورتبگیرد،به
آشکارنگردد.ویژگیمغالطهوجانبداریازباطلهماز ناصرآیرونیسازاست .
گونههایآن،ویژگریهرایمشرترکیاز
دادهشدهازآیرونیوباابتنابه 
باتوجهبهتعاری  
قبیلکاربردمتندرغیررمعنرایحقیقرییرود،دوگانرهگرویی،یرودرابرهنرادانیزدن،
غافلگیری،طن واسته ا،درآندیدهمیشود.گسرتردگیوچنردوجهریبرودنمعنرای

شدهاست؛بنابراینبیانتعری یکامرل
آیرونی،مانعازارائۀمعناییجامعوکاملبرایآن 
ازآیرونی،مستل مشنایتانواکآناست .
آیرونیبهدوبجشگ تاریونوشتاری،تقسیمشدهاست؛درآیرونریگ تراری،زبران
بنمایهایکنراییوتهکمریوطنر 
محاورهوروزمرۀگوینده،بارمعناییدوگانهداردواز 
جنبهایآیرونی،دارد.آیرونینوشتاریبهشکلهرایترراژدیوکمردیو
بهرهگرفتهو 
شعرورمانوداستانوطن و...درآثارنویسندگاندیردهمریشرود.مقردادی()91:1971
آیرونیرابهدوگونۀپنهانوآشکارتقسیممیکندومینویسد:تأکیدآیرونیبرمغرایرت
معنایظاهرباباطنمتناستوازهمینروستکهمجاطببرایدسرتیابیبرهمعنرای
زیرینمتن،بهبازسازیسایتارآنمیپردازد.اماآیرونیآشکار،فاقدمعنرایغیرمسرتقیم
زیریناستودریافتآننی بسیارسرادهاسرتودرمحراورههرایروزمررهکراربرددارد.

جلوههایآیرونیدرشعرحافظ179/


گونههایمهمآیرونی بارتانداز:آیرونیبالغی،تقدیر،رمانتی،،سایتارییراوضرعی،
سقراطی،موقعیت،کالمییاطعنه،نمایشی،رادیکال .
آیرونیدرآثارسوفوکل،اوریپید،افالطون،سیسِرون،چاوسر،شکسپیر،مولیر،سوی ت،
گوته،استَندال،گوگول،داستای سکی،فلوبر،تولستوی،هنرریجیمر ،چجروف،پروسرت،
توماسمان،کافکاو...حضورچشمگیریدارد .
درستایشیکنایهآمی ازی،راهب

میآمی دو
چاوسربیانواقعیتراباتوصی درهم 
ورزیوچربزبانیهمترانداشرت»(رک:

مینویسد«:مردیموقروجدیبود؛کسیکهدر شق


ورزیوچربزبانیباراهب،منرو بره

پرالرد.)01:1971،درکارتبا ننگینیصلت 
شق
چربزبانیو شقورزی،
درکناسازگاریمتنومحتواست.ارزشآیرونیکیواژۀموقربا 
روشناست .
.9ارتبا آیرونیباصنایعمعنویدرزبانوادبیاتفارسی 
گونههایآیرونیباصنایعمعنویزبانوادبیاتفارسریاشرتراکاتیدارد،چرون:تضرادو

پنهانکاریوناهمجوانی،کهدرصنایعیچونپارادکسوایهامواستعارهوایماژوکنایه

ویژگیهرایآیرونریازجملرهطنر اجتمرا ی

ونماددیدهمیشود،امااینصنایعازهمۀ

یازویژگیهایآیرونیرادارند؛اینصنایع،هنگامی

بریوردارنیستندوهری،فقطبری
تروهنریتریواهدشد .

پیییدهترو 
قوی

کهدریدمتآیرونیقرارگیرند،آیرونی،
بهکارگیریدوواژۀمتضادومتناقضاستبرای
9ر.1صنعتپارادکسوآیرونی:پارادکس 
انتقالمعناوپیامیسازنده.دربیتزیر،پارادکسیکالبودن بارت«آتشاندایتنآببره
ارغوان»آشکاراستوکالمفقطدارایشر متناقضنماییوناسرازگاریاسرت،ولریاز
طن ومعناینهانیکهازوجوهآیرونیاست،درآناثرینیست؛بنابراینارزشآیرونیکی
ندارد .
یوردهویویکردهمیرویبهچمرن   کهآبرویتوآتشدرارغواناندایت 


شراب




(حافظ )111:1911،
9ر.1ت اوتآیرونیباکنایه 
ترفندهایبهکاررفترهدرآیرونریبرا
پوشیدهگویی،وجهمشترککنایهوآیرونیاستاما 

کنایهت اوتداردتنهاهنگامیکهکنایهدرمعنایمتضادیودبهکاررودوجنبۀاسته او
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،امابهنظرمیرسدجنبۀ

ریشجندوهدو،بهیودبگیرد،رویکردیآیرونیکییواهدیافت
بهرهگیریازسرایتارکنراییدر
شمییابد؛بنابراین 

هنریآیرونی،همدوشباکنایهاف ای
میاف اید .
کنارآیرونی،برپیییدگیوپوشیدگیکالم 
9ر.9استعارۀتهکمیه 
ازنظرنگارنده،استعارۀتهکمیهمعادلآیرونیواژگانیاست،اماپاینده()91:1919آیرونری
یکیدانستهاسرت؛هرچنرد

واژگانیرابااستعارۀتهکمیهومد شبیهذموذمشبیهمد ،
ویاذ انداشتهاینصنایعانطباقکاملباآیرونیندارند.شایانذکراستدرمد شبیه
ذموذمشبیهمد ،ناسازگاریمتنوم هومدرمتنرفعمیشودومقصودگویندهآشکار
میگردد،ولیدرآیرونی،ناسازگاریدرمتنگشرودهنمریشرودومجاطرببراتوجرهبره
قرینههاوبافرتموجروددرمرتن،ازنیرتنویسرندهآگراهیمرییابرد.همینرینپاینرده

تداهلالعارف»رانی بهآیرونین دی،میداند،اگرچهاینصنعتنی باآیرونریانطبراق

«
بهویژهدرآیرونیسقراطی رانسانهوشمندتظاهربهنادانی
کاملندارد؛زیرادرآیرونی ر 
انیوناتوانیرابهیودنسبتمیدهدکهبرحری یودغلبره

نماییمیکندوناد

وضعی 
تداهلالعارف،گویندهبامقاصدیغیرازطن وتضاد،وبیشترباهدفغلروو

یابد،امادر
تظاهربهناآگاهیمیکند؛آیرونیسقراطی الوهبرداشتن ینیتوتضرادو

تأثیرکالم،
سازیحرکتمیکند.

نیرویغافلگیرکنندگیوتأکیدبرطن ،درجهتبیدار
معادلهایفارسیآیرونی 
 .9
معادلهایینظیرطن ،کنایه،تمسجر،استه اء،مطایبرۀرندانره،تهکرم،
برایواژۀآیرونی ،
شباهتهایآیرونیبراایرنبرابرنهادهرا،انکارناپرذیر

طعنهآوردهاند .

ریشجند،تسجرزنی ،
دادهنمیشود

عادلها،پوشش
است،امابادقتدرگونههایآیرونی،بارمعناییآنبااینم 
معادلهایدیگریکهبرایاینواژهدرنظر
وآیرونیجامعترازطن واسته او...است.از 
بهکاربردهاسرت.مرورد

کلیاتسب،شناسی

گرفتهشده«،نعلوارونه»استکهشمیسادر
وارونهسازی»استکهاصالنی()191:1919درفرهنگواژگانواصرطالحاتطنر 
دیگر« 
بیانشدهازآیرونی،بارمعنراییایرنواژهبرامعرادلهرای
بداناشارهدارد.نظربهتعاری  
میننمیشود.ازنظررنگارنرده«،گ ترارناسرازگونه»برامعرانی

صاحبنظرانتأ

پیشنهادی
تعری شدهازآیرونی،همجوانیبیشتریدارد .
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گونههایآیرونیدرشعرحافظ 
 .9

لحنطن آمی کالم حافظ ،ویژگی برجستۀ شعر اوست.هرچند ایناسلوب بیان،منحصر به
درارزشداریا

گونههایآیرونی را داردو 
شعر حافظنیست ،طن حافظقابلیتانطباق با  
بیارزشکردنم اهیمانتقادیشعراو،ملثراست.ازدیگرسو،قلمروطن حافظدرسراسر

طبقههای مجتل جامعه است ،که مندر به
اندیشههای دینی و سیاسی  

دیوان او شامل 
ا تراضبهشیوۀقرائتدشمنانازاسالم،افشایریاکاران،بهسجرهگرفتنمد یان،آشکار
نشانمیدهد

میشود.دقتدرسایتارشعرحافظ
سایتنکردارمتناقضِشجصیتفقیهو ...
یکشد.
جامعهایدوصداییرابهتصویرم 
کهاوباهنروطن یویش،سایتار 
9ر.1آیرونیکالمییاطعنه( )verbal irony
سادهترینشکلآیرونیاست(رک:اصالنی.)191:1919،ابتنایاینآیرونی
آیرونیکالمی ،
برمغایرتمیانگقتارگویندهبامنظوراصلیوینهادهشردهاسرت(رک:داد.)11:1919،در
اینآیرونی،گویندهباذکرقرینه،مغایرتمنظوریودراباآنیرهبررزبرانرانرده،روشرن
مینماید«.درکاینمغایرتوجنبۀآیرونی،سجن،بستگیبهوضرعیتکلریداردکرهسرجن


آیرونی،درآنرخدادهاست»(داد:همان) .آیرونریکالمری،نرو یمدرازبره القرۀتضرا د
ایکهازظاهر
گونه 
به 
(استعارۀتهکمیه)استکهدرواژهیا بارتیاکلمتنات اقمیافتد ،
کالم،معناییمتضاددریافتشود.اینآیرونی،درکالمروزمرهومعیارنی کاربردداردوبه
بهکارمیرودوهرمردیر برااسرتعارۀتهکمیرهاسرت؛زیررامطلرب

قصداسته اوهدو
ارائهشده،درظاهر،یالفنظررگوینردهاسرت.واژۀ«حراللزاده»درقطعرۀزیرر،معنرای

متضادیباظاهرکالمدارد :
الحررررقامنررررایمررررالایترررررام   همیرررونتررروحررراللزادهباینرررد 




(سعدی )171:1977
یمقام»درمعناییمتضادکاربردیافتهاست :
دربیتزیر ،بارت« ال 
یمقرامرا 
رازدرونپررردهزرنرردانمسررتپرررس   کاینحالنیسرتزاهرد رال 
(حافظ )49:1911،
واژهاییالفمقصودحافظاستوارزشیآیرونیکریداردو
واژۀ« اقل»دربیتزیر ،


بهشمارمیرود :

آیرونیکالمی
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ناصحمگ تکهج غمچههنردارد شق؟   برواییواجۀ اقل!هنریبهترازین؟ 




(همان )1791:
یافتهاست :
دربیتزیر«پیرفرزانه»باالقایفردناآگاهازهنر شق،کاربردیآیرونیکی 
کهمندرترکپیمانهدلیپیمانشکندارم 

االایپیرفرزانه! مکن یبمزمیجانه  
(همان )199:
حافظدربیتزیر،باذکرتأویلیبریاسراسازواژگران«آبحررام»و«نرانحرالل»،




بهکارمیبرد :

واژههایحراموحاللرادرمعناییمتضاد
میکندو 
بهرهگیریآیرونیکی 

ترسمکهصرفهاینبردروزبازیواست   نررانحرراللشرریخزآبحررراممررا 




(همان )170:
9ر.1آیرونیسایتارییاوضعی( )Structuralirony
اینقسمآیرونیدرسایتارداستانیانمایشنامهنه تهاست.ت اوتآنباآیرونیکالمی
تهاات اقمیافتد
ایناستکهدرآیرونیکالمی،تناقضوتضاددرسطحواژگانو بار 
(داد)17:1919،ومجاطببهمنظورواقعیگوینردهواقر اسرت،امرادرآیرونریسرایتاری،
یوانندهازمنظوروهدفواقعینویسندهآگاهیدارد«،اماشجصیتداستانازچنینآگاهیای
قاهمییندددرحالیکهیرودبرههمران


گرانقاه
محروممیماند؛برایمیال،فردیبربدبجتیدی


وازحالیودبییبراست.دراینآیرونری،نویسرنده،

وضعدچاراست»(اصالنی)191:1919،
یلقمیکندتدا یکنندۀدومعناستوذهننویسنده،باکالمشتطابقنردارد

سایتاریکه
وت اوتوتنشموجودمیانذهنوزبانگوینده،بهیلقآیرونیسایتاریمریاندامرد.بره
هایدرهمتنیدۀم اهیممتضادومتناقضگردهمآمدهکرهازتعامرلوترنش

بارتی ،
الیه
انداموارپدیدمیآید«.یلقراوییطاپذیر،دیگرملل ۀآیرونیسایتاریاست.
میانآنهاوحدتی 


برداشتهایمت اوتیازمسائلپیرامونیودداردکهمنظورواقعینویسرندهنیسرت»

اینشجصیت،
گستردهتررازآیرونریکالمریاسرت«.ادیربشرهریار،اثرر

(داد.)11:1919،آیرونیسایتاری،
سوفوکل،بهتریننمونۀآیرونیسایتاریاست.قهرماندراینتراژدی،برایفرارازسرنوشرتیکره
میزندکرهاورادرمسریرسرنوشرتیقررار
پیشگویانمعبدبرایشرقمزدهبودند،دستبهکارهایی 

میدهدکهازآنگریجتهاست»(همران).درآیرونیسایتاری،دوسویتقابلموجوددرآیرونی

وتعادلوتوازنحاصلازتنشِایدادشدهرابایدشنایتوحلوفصلکرد .
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دربیتزیر،اطالقص ت«جمّاش»کهبرهمعنرایشروخومسرتوفریبنردهومررد
درمتنایدادمیکندکهبه

زنطلباست،م هومیمتضادباشیخشهرداردونو یتقابل

هیچگونهارتبراطی برا
میاندامد؛زیراص ت«نرگسجماش» نباید 
یلقآیرونیسایتاری 
شیخشهرداشتهباشد.درهمینحال،نظرحقارتاندایتنچنینشیجیبهدُردکشانکره
درمعنایبادهپرستاناست،آیرونی،سایتاریدارد؛زیراشیخشهرکهیودگناهکاراست

میبیندولی
ووضعیبدترازدردکشاندارد،باتوهممعصومیتیویش،گناهدردکشانرا 
ازجامعهایدوصداییسجنمریرانردکرهویرژۀ

گناهیودرانمیبیند.حافظدراینبیت،
آیرونیسایتاریاست.اوباطر تمایالتوت کرراتمتضراددرایرنبیرت،محاکراتیاز
کردهاست:
تضادهاوتقابلهایشایداد 

جهانطبیعتباهمۀ
فغانکهنرگسجماششیخشهرامروز   نظربهدردکشانازسررحقرارتکررد 




(حافظ )947:1911،
باشرابیواریاودوم هوممتضادوناسازگونهستندکهدر

نمازیواندنامامیواجه
جنبهایآیرونیکیدرمتنایدادکرردهانردکرهبرهواسرطۀکرردار
تقابلهمقرارگرفتهو 
رخنمودهاست .حافظباآوردناستعارۀمصرحۀ«یروندیترررز»

متناقضشجصیتامام،
بهجای«شراب»،جنبۀپوشیدگیسایتارآیرونیرااف ایشدادهوسرببدیریرابشردنو

ناسازگاریمتنشدهتامقصودگویندهآشکارنباشد«.قصارت»و«نماز»و«امامیواجه»در
قرارگرفتهاندکههردودراسالمازنداساتهستند :

تقابلبا«شراب»و«یون»
امامیواجهکرهبرودشسررنمرازدراز   بهیوندیتررزیرقهراقصارتکررد 




(همان)977:

محتسب(امیرمبارزالدین)پسازتدربۀانواکفساد،بهظاهرتوبهکردهومدریاحکام
دینشدهاست،اماشجصیتش،بامستبودندرمتن،ناسازگاریایدادکرردهاسرت.ایرن

بیتنی بیانگرجامعهایدوصداستورویکردآیرونی،سایتاریدارد :
ایدل! طریقرندیازمحتسببیاموز   مستاستودرحقاوکساینگمانندارد 




(همان )910:
فتوادادنمست،گ تاریپارادکسریکالاسرتویاصریتآیرونریسرایتاریراداردو
یسازد.کردارمتناقضِشجصیتفقیه ،نصرسازندۀاینسایتار
شجصیتفقیهراآشکارم 
است.مستی،م هومیاستکهدرتقابلدوم هومموازیفقیهوفتوادادنقرارگرفترهو
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گردآوردنم اهیممتضاددروجودفقیهمدرسه،موجدجنبۀآیرونیکیدرکالمشدهاسرت.
حلوفصلاینوجهازآیرونی،،هنگامیمیسراستکهمجاطببهحرامبودنشرابدر
اسالموشرایطِفتوادادنفقیهانآشناییداشتهباشد :
فقیهمدرسهدیمستبودوفتویداد   کهمیحرام،ولیبهزمالاوقرافاسرت 




(همان )149:
دربیتزیر،دوم هومموازی«امام»و«سدادهبرهدوشکشریدن»درتقابرلِم هروم
امامشهروتناقضهایشقرارگرفتهکهترنشوتعراملیدربیرت

متضادوتصویرپرتنش
ایدادکردهکهمندربرهسرایتآیرونیکریدرکرالمشردهوارزشهنررحرافظراارتقرا
بجشیدهاست.بهدوشبردهشدنامامشهرکهکنایهازمستیاوست،برام هرومسرداده
کردهاست.بادقتدربیت،
داشتنِامامشهر،تصویریآیرونیکیوگ تاریناسازگونهایداد 
بهرهگیریحافظازسایتارکنایهواست ادهازصرنعتطرردو کرس
متوجهمیشویمکه 

«امامیکهسدادهبهدوشمریکشرید»و«امرامیکرهبره لرتمسرتی،اورابرهدوش
کشیدهاند»،بهجنبۀآیرونیکیکالم،اف ودهاست .

بهدوشکشیدنامامشهرْسدادهراوبهدوشبردهشدناوبهدلیلمستی،ومباینتِ
سایتاریاند :

نشانههاییازآیرونی،
«اماموسداده»با«میکدهومستی» ناصریبا 
زکویمیکدهدوششبهدوشمیبردند   امامشهرکهسدادهمیکشیدبهدوش 




(همان )799:
توبهج وواژههایاسالمیاستوتضادوتقابلدیتررز(شراب)وتوبه،آشکار .بارت
پنهانترینبجشاینآیرونیدرمصرکدوم
«توبۀدیتررز»،سایتاریآیرونیکیدارد،ولی 
نه تهاستکهدومقولۀمتضاد«محتسب»و«شرراب»رادرکنرارهرمجمرعکرردهوبره
شرابیواریرابهشجصیتمحتسرب،منتسربکرردهو
شیوهایآیرونی،وغیرمستقیم ،

شجصیتیمتناقضشدهاست .

موجبیلق
دوسررتان!دیتررررزتوبررهزمسررتوریکرررد   شدبرمرحرتسبوکراربررهدسرتوریکررد 




(همان )917:
9ر.9آیرونیبالغی( )rhetoric alivony
ادبیبهشمارمیرفتودرمتونادبیوآیین 

پسازدورانارسطو،آیرونیبالغی،صنعتی
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سجنوریومدامعقضاییکاربردداشت.درآیرونیبالغی،نظرولحننویسرنده ،کرس
آنچی یاستکهبهزبانمیآورد(رک:داد)4:1919،وباوارونرهجلروهدادنواقعیرتدر
میبرد.درآیرونیبالغری،وارونرهسرازیدرلحرنو
زبانیود،نو یابالغمتضادبهکار 
بسیارقویتروفراترازسطحواژگاناستوت راوتهرایموجروددربافرت

تصویرسازی،
هایبیشتریبرایدرکآیرونی،بهدستمیدهد.اف ونبرایرن،

کالم،قرینههاوسرنخ
درآیرونیبالغی،تکیهبراطال اتِبیرونازمتنمجاطباسرتوتازمرانیکرهمجاطرب
آگاهیالزمرانداشتهباشد،درکآیرونی،بالغیمیسرنجواهدشد.شرعرحرافظ،اغلرب
دارایآیرونیبالغیاست .
شرابیواریدرنظر« قلوک ایت»دربیتزیر،وجهریآیرونیکریدارد؛زیررا
پذیرش 
یافتهاست :
شرابزایلکننده قلاست،بنابراین قلوک ایتجنبۀابالغِمتضادوآیرونیکی 

منوانکارشراباینچهحکایتباشد   غالباایرنقردرم قرلوک ایرتباشرد 




(حافظ )901:1911،
ماهگلاندام»باآنیهدردیناسالماست،مغرایرتدارد؛

حاللدانستنبادهدرحضور«
لذاناسازگاریمیاننیتگویندهدربیتزیرمحسوساست :
بیرویتوایماهگلاندامحراماست 

درمذهبمابادهحرراماسرتولریکن  




(همان )141:
دربیتص حۀبعد،حافظباکاربرد«اصلاستداللنادرسرت»وبهررهگیرریازشریوۀ
«تأویلبیاساس» ،کالمیآیرونیکیسایتهوزیرکانهیلقزاهدانریاکراررایطرایقلرم
صنعیواندهاست.وییالفباوریودرادربارۀمسئلۀنظاماحسندرکالمیآیرونیکیبر
زبانراندهوبرپایۀاصولتغلیطوش،درمسئلۀنظاماحسنجهان،بهسویاسرتنتاجی
منطبقبامقصودیود(یلقریاکارانوزاهدانریایی)پیشرفتهاست.بهررهگیرریازشریوۀ
بیاساسکهاز ناصرسازندۀآیرونریاسرت،مندرربرهناسرازگاریکرالمحرافظ
تأویل  
اجاییپیشمیرودکهاد امیکندپیرر

شدهاست.حافظبهمنظورتحقیرزاهدانریاکار،ت
مابهیلقریاکارانکهیطایقلمصنعاست،توجهیندارد :
پیرماگ تیطابرقلرمصرنعنرفرت   آفرینبررنظررپراکیطاپوشرشبراد 




(همان )990:
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شرابیواریبهیود،پیغرامیبرهشریخاحمردجرام
دربیتزیر،حافظ،ضمنانتساب 
برشرابیواریاشمیدهدکهدرمجال تباشرابشرهرتداشرتهاسرت

(ژندهپیل)مبنی

.اینگونهپیغامبهچنینشجصی،ناسازگاری ناصرمتنراآشرکار
(رک:غ نوی )99:1997،
میسازدوسرنخالزمرابرایدرکآیرونیکیکالمبهدستمریدهرد؛بنردگیرسراندن

مینمایردو
حافظِمریدباده،بهشیخِمجال ِشراب،بهدستصبا،یالفرایونظرحافظ 
دریافتمیشود،نه

نشانهایاستمتضادبانیتحافظ؛زیراازآن،معنایبهسجرهگرفتن

بندگیرساندن .بارتایهامی«شیخجام»بابارمعناییدوگانهاش،جنبۀآیرونیکیکالمرا
اف ایشمیدهد :
حافظمریدجاممیاستایصبابررو   وزبنردهبنرردگیبرسررانشرریخجررامرا 






(حافظ )49:1911،
بهشتدربیتزیر،بانو یمغالطۀ آگاهانه،س اوارگناهکاراندانستهشدهوکرالمرا
یهبهزبانآوردهمریشرود ،کرس

بهتضادرساندهاست.لحنبیت،بیانگرآناستکهآن
چی یاستکهدراندیشهاست.دودالّ«یداشناس»و«گناهکار»،تناقضآشکاریدارنرد.
افشاگریافرادیمیپردازدکهبررایرسریدنبرهبهشرت،یرودرا

حافظدراینبیت،به
شناسمیدانند.شا ر،یویشرادرجرگۀگناهکرارانقرراردادهاسرت.بیرتازجنبرۀ

یدا
آیرونی،رادیکالنی قابلبررسیاست :
نصیبماستبهشتاییداشناسبرو   کررهمسررتحقکرامررتگناهکاراننررد 




(همان )999:
واژهایمذهبیوقرآنیاستکهبهشکلینامتعارفدرجایگاهد ا
دربیتزیر«،افتتح» 
برایگشودندرِمیجانهکاربردیافتهوبرناسازگاریمتنابتنادارد :
درِمیجانررررهبسررررتهانررررددگررررر   افترررررتحیرررررام رررررتحاألبرررررواب 




(همان )119:
حافظدربیتص حۀبعد،ضمنمغالطهوجانبداریازباطل،باهدفتعرریضوافشرای
ریاکارانکهبهطا تیودایمانندارنرد ،مرلباطرلبرادهنوشریرابرهیرویشمنتسرب
دهاست.تناقضمیان« بادتوطا ت»با«نوشیدنباده»آشکاراست.کاربردمدازِ«جراو
کر 
میاندازد :
جاگیر»در«نوشیدنقد »بهجانشینیاز«شراب»،درکآیرونیکیکالمرابهتأییر 

جلوههایآیرونیدرشعرحافظ119/


حرراشللّهکهنیَرممعتقردطا تیویش   اینقدرهستکهگَهگَهقدحیمرینوشرم 




(همان )111:
صنمبادهفروش»ومینجوردن«بریرخبر مآرا»دربیرتزیرر،آیرونری

توبهبهدست«
زیراتوبهبادستانصنمبادهفروشباآنیهدرشرکراجعبره

بالغیدارد(رک:داد)19:1919،؛
توبهبایدبهدستشجصىاندامگیردکهبهدورازهررگونره
شرایطتوبهگ تهشده،تضاددارد .

بادهفروش :
بتوبتپرستىاستوزنزیباو 

هصنمبادهفروشکهیادآور

یالفشر ىباشد،ن
دستصنمبادهفرروش   کهدگرمینجورمبریرخبر مآرایری 

کردهامتوبهبه 





(حافظ )1191:1911،
شرابیوار»دربیتزیر،ارزشآیرونیکیدارد؛زیررا
مقایسۀا مال«شیخ»بارفتار«رند 
رفتار اشقورند،باا مالفقیهان،قیاسکردنینیست،لذاایرنمقایسرهازنروکقیراس
ومقایسهاینادرست :

معال ارقاست

ترسمکهروزحشر نانبر نرانرود   تسرربیحشرریخویرقرۀرنرردشرررابجوار 




(همان )007:
حسآیرونیدربیتزیرمشهوداست.شا رمد یانرابهسجرهگرفتهونیتیرودرابرا
کردهاستوبراینشراندادنضرع مرد یان،
لحنیآیرونی،درالیۀپنهانمتن،طر  
میکند :
آنهارابهاثباتقدرتد وت 

آنانکهیاکرابهنظررکیمیراکننرد   آیابودکهگوشۀچشمیبهمراکننرد؟ 




(همان )990:
9ر.9آیرونیرمانتی )romatic irony(،
آیرونیرمانتی،رانویسندگانآلمانیدرقرنهیددهونوزدهبابکردندوتعابیرمت راوتی
شدهاست،اما موماًبهنو یازآیرونیاطالقمیشرودکرهنویسرنده
تاکنونازآنداده 
توهمزداییازیوانندهدربارۀاثریویش،بادیالتمستقیمدرداستان،ییرالیبرودن
برای 
روایترابهمجاطبیادآورشود(رک:داد.)17:1919،بهبیانیدیگر،شا ریرانویسرندهدر
ضمناثریجدی،باهدفت هیمییالیبودنحوادثومسائلطرر شردهبرهمجاطرب،
میکند.بدیندلیل،راوی
گاهیبادیالتمستقیمیوددراثر،جدینبودنآنرایادآوری 
یتهراو ملکردشران رالبترهنره
اززباننویسنده،دربارۀمباحثفنریداسرتانوشجصر 
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ومیکند،تامجاطبرادرمیرانییرالیوواقعریبرودنداسرتان،در
جانبدارنه رگ توگ 
آزادهیانمونویسندهاشاثرررضرابراهنری.البترهایرننروک

تعلیقنگاهدارد؛مانندرمان
آیرونی،قابلانطباقباسجنحافظنیست .
9ر.9آیرونیسقراطی( )Socratic irony

اینآیرونی،نو یمکالمهومناظرهاست ومبنایشتظاهرشجصدانابهنادانیباهردف
افشای یبمجاطبیوداست؛بنابراین،دربابموضو یکهمجاطباد ایدانرشآن
میکندتابره
الفزنومد یِیودراگرفتارتردید 
باپرسشهایمتعدد،مجاطب 

رادارد،
آنموضوکنمیداند«مانند

طورطبیعی،جهلاوراآشکارسازدوبهاوب هماندکهچی یاز

روشمباحیۀفالس هکهریشهدرهمانروشریشهدارواصیلسقرا دارد»(همان.)11:آبرامر 
میگوید:دراینآیرونی،گویندهدربرابموضرو ی
()11:1477درتعری آیرونیسقراطی 
کهمجاطبناداناواد ایتسلطآنرادارد،یودرابهنادانیمیزنردوبراپرسرشهرای
میسازدتابهطورطبیعیدرککندکهازموضوکآگاهیندارد .
متعدد،اوراگرفتارتردید 
نجستینبار،اینشیوهراسقرا درمکالماتافالطونبهکاربرد.آیرونیسقراطیدر
فارسینمونههایبسیارداردکهاغلببراستداللیغیرمنتظرهمبتنریاسرت.ایرن

ادبیات
اسلوبالحکیم»درادبفارسین دی،اسرت.همینریندرپاسرخهرای

شیوه،بهصنعت«
تلج،ها،نو یآیرونیسقراطینه تهاست.درشعرحاجبشریرازی( ،)79:1911برارت

«زدینگذشت»درمصراکدوم،غیرمنتظرهوآیرونی،استکهمعنایکافرشدناستو
ارتباطیبا«گذشت»بهمعنای«اغماض»درمصراکاولندارد :
دیگرمگوکهزاهدماراگذشتنیست   نگذشت،اگرچهازسردنیا،زدینگذشت 




غافلگیرکنندگیوغیرمنتظرهبودنپاسخمردبرهمعاویرهدرداسرتانزیرر،ازویژگری
مردیبامعاویههمغذابودوب غالۀپجتهراکهبرس رهبرود،

آیرونیسقراطیبریورداراست«.
دریدوبهشدتهمییورد.معاویهگ تتوبراینب غالهیشمگینی،گروییمرادرش


سجتهمی

شایتزدهاست.مردگ تتوهرمبرراودلهمریسروزانی،گروییمرادرششریرتدادهاسرت»

(شیخبهایی.)999:1941،یر،جنبره ازشریردادنب غالره برهانسران،تروهینآمیر اسرت.

غافلگیرکنندگیپاسخحافظ()947:1911دربیتزیر،جنبۀآیرونی،سقراطیدارد :
دی ی یگ تحافظمییوردپنهانشراب   ای ی من!نه یبآنبهکهپنهانیبود؟ 




جلوههایآیرونیدرشعرحافظ119/


9ر.0آیرونیتقدیر( )Fateirony
برنقشههاوتصمیماتانساننه تهاست،که

مبنایاینآیرونیبردیالتوتحمیلتقدیر
جریانهستیرادرجهتییار ازتصورقرارمیدهد(رک:داد.)4:1919،ایننوکآیرونری،
مقدربودهاست؛

میسازدوپیشازیلقت
ابتنابرقدرتتقدیرداردکهانسانرامغلوبیود 
میگرددوباتماموجودبرهسروی
لذاانتظارانسانگرفتارتقدیر،درمسیرتقدیردگرگون 
اینآیرونیرامیتوانمیانقصههایفارسییافت(همران:

میرود.نمونۀ
تقدیریودپیش 

.)4درحکایتزیر،آیرونیتقدیربهزیباییترسیمشدهاست«صیادیضعی راماهیقروی
بهداماندرافتاد.طاقتح ظآننداشت.ماهیبروغالبآمدودامازدستشدرربودوبرفت .
شررردغالمررریکرررهآبجرررویآرد  

آبجرویآمردوغرالمبرربرررد برود 

دامهرررررربرررررارمرراهرررریآوردی 

مرراهیایررنبرراررفررتودامببرررد 





دیگرصیاداندریغیوردندومالمتشکردندکهچنینصیدیدردامتافتادوندانستینگراه
داشتن.گ ت:ایبرادران!چهتوانکردن؟مراروزینبودوماهیراهمینرانروزیمانردهبرود.

دردجلهنگیردوماهیبیاجل،برریشر،نمیررد»(سرعدی.)171:1977،نمرود

صیادبیروزی ،

آیرونیتقدیر،درابیاتزیرمشجصاست :
میآلود   ایشرریخپاکرردامن!معررذوردارگرردارا 
حافظبهیودنپوشیداینیرقۀ 




(حافظ )14:1911،
کنونبهآبمیلعلیرقهمریشرویم   نصیبۀ ازلازیودنمریتروانانردایت 
(همان )111:
بجتحافظگرازینگونهمددیواهدکرد   زل معشوقهبهدستدگرانیواهدبود 
(حافظ )907:1911،
شکوهآص یواسببادومنطقطیرر   بهبادرفتوازویواجههیچطرفنبست 
(همان )199:
جاممیویوندلهری،بهکسیدادند  دردایرررۀقسررمتاوضرراکچنررینباشررد 
وانپردهنشینباشد 

کاینشاهدبازاری ،
در کارگالبوگلحکمازلریایرنبرود 
(همان )909:
9ر.7آیرونیموقعیت(وضعی)( )irony of events or irony of situation
















ریدادهادراینآیرونی،غیرطبیعییاحوادثییالفانتظاراستونو یانتظارغیرمترقبه 
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انتظارمیرود.

حادثهایاستکه
ونابهنگامدرآننه تهاست؛به بارتی،رویداد،بریالف 
بنابهگ تۀآبرامر (،)11:1477ایرنآیرونریچرریشغیرمنتظررۀرویداهاسرت،همیرون
هاورمانهاییکهنقشحوادثدرم اهیمزندگیپررنگاست.مر،گرامیرلدر


داستان
یهدریافتمیکنرد.

یهشجصیتمییواهدوآن

تعری آیرونیوضعیگ تهاست«:تقابلبینآن

بلکهبهدلیلشرایطدیگریاست»(اصالنی .)1911:1919،

اینتقابلنهبهیاطراشتباهشجصیت،

آنیکررییرررداشررت،پرراالنشنبررود   یافررتپرراالن،گرررایررررادررُبررود 
کوزهبرودش،آبمرینامردبرهدسرت  آبراچونیافت،یودکروزهشکسرت 




(مولوی91:1914،ر )91
9ر.1آیرونیرادیکال( )Radical irony
مندرمیشرود؛برهدیگررسرجن،

بیا تباریگویندۀآن
شیوهایازاستداللاستکهبه 

گروهیادستهایرابهص تیناپسندموصوفمیکندکهیود ضوآن

هنگامیکهگوینده،
دروغگرویی
بهویژهاگراینص ت ،
گروهاست،گویندهنی مشمولآنص تقرارمیگیرد ،
هایشمیگوید،شاملیودنیر مریشرود(سریپلی،


گروهی
باشد؛درنتیده،آنیهدربارۀ 
هم
اینگونهآیرونی،مبتنیبرانتقادازیوداستوبهنو ی،گویندهمن لتیودرا
 .)109:1499
کاهشمیدهدتاازاینشیوۀغیرمستقیم،افشاگریکند .

حافظ()1199:1911ازراهآیرونیرادیکالوغیرمستقیم،درا تراضبرهشریوۀقرائرت
دشمنانازاسالم،یودرامحکوممیسازدتاآنانراافشاسازد :

گرمسلمانیازیناستکهحرافظدارد   آهاگرررازپرریامررروزبررودفردایرری 




ابهایدرسیطالباست.شا ر
یمعنی»دربیتزیر،کنایهازدفتردانشوکت 
«دفترب 
بارویکردآیرونیرادیکال،درحالیکهرویسجنبهدشمناندارد،یودراموردیطرابو
قرارمیدهد :

ا تراض
یمعنی غررقمی ناباولی 
اینیرقهکهمندارمدررهنشرراباولی   ویندفترب 




(همان )11417:
روشهایحافظبررایافشراگریاسرت.
رویکردآیرونی،رادیکال،ج وبرجستهترین 
ازویژگیهایآیرونیرادیکالاست:

انتسابگ تارورفتارناپسندمجال انبهیود،
یرقهپوشیمنازغایتدینردارینیسرت   پردهایبرسرصد یبنهانمیپوشم 

(همان )111:




جلوههایآیرونیدرشعرحافظ117/


شرررممازیرق رۀآلررودۀیررودمرریآیررد   کهبراووصلهبهصدشعبدهپیراستهام 




(همان )111:

صراحیمیکشمپنهانومردمدفترانگارند  


دبگرآتشاینزرقدردفترنمریگیررد 


(همان )994:
نتسبمیکندویودراموردانتقراد

دربیتزیر،شا راَ مالزاهدانریاییرابهیودم
میدهدتاازراهیغیرمستقیم،زاهدانریاییرارسواسازد:
قرار 
دستماندردامنساقیسیمینساقبود 

رشتۀتسبیحاگربگسستمعذورمبردار  




(همان)904:

هارهتقوىزدهامبادفوچنگ   اینزمانسربهرهآرمچهحکایتباشرد


منکهشب


(همان)901:


.0نتیده
نقطۀمحوریآیرونی،طن استکهدرمعنایآنتعرارضوتقابرلوجروددارد.نظرربره
دادهشده،آیرونیبابرییازصنا اتادبفارسیوجهاشرتراکدارد،امراانطبراق
تعاری  
فارسینظیرکنایه،تمییل،تداهلالعرارف،طرردو

کاملندارد.درشعرحافظ،صنایعادب
اسلوبالحکیم،پیییدگیوپوشیدگیِآیرونریراتقویرت

کس،پارادکس،تضادوطباق ،
گونههایآیرونیبرشعرحافظقابلیتانطباقدارد،ولی
سایتهاست .
آنراهنریتر 

کردهو
آیرونیسایتاریوآیرونیبالغی،بیشازدیگرانواکدرشعراوقابرلجسرتوجوسرت.از
آیرونیرمانتی،وموقعیتدرشعرحافظاثرینیست.بهطورکلی،آیرونیدرشعرحرافظ
یارزشکرردنم راهیم
درارزشداریرابر 

لهایغیرمستقیمبرایانتقاداست.آیرونری
وسی 
نموضوکهاییکهدرشعرحافظمنطبقبریاصیت

مهمتری
انتقادیحافظ،تأثیرگذاراست .
طبقههایمجتل جامعه،کهمندر
آیرونیاست ،بارتانداز:اندیشههایدینیوسیاسی 
بها تراضبهشیوۀقرائتدشمنانازاسالم،افشایریاکاران،بهسجرهگررفتنمرد یان،
میشود.پوشیدهسجنگ رتن،تنراقضو
آشکارسایتنکردارمتناقضِشجصیتفقیهو ...
دوگانهگویی،یودرابهنادانیزدن،طن واسرته ا،کراربرد«اصرلاسرتدالل
پنهانکاری ،

نادرست»وویژگیمغالطهوجانبداریازباطل،ج و ناصرریاسرتکرهدرشرعرحرافظ
میشود .
موجدانواکآیرونی 
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