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 دهیکچ
 نقد حوزۀ سه در پرکاربرد و مهم اصطالحات از آیرونی
 هاییمعادل آن برای که است بالغت و فلسفه ادبی،
 العارف،تجاهل تهکم، طنز، کنایه، استهزا، طعنه، نظیر

 از یکچهی امّا اند؛داده قرار ... و گوییوارونه ریشخند،
 آیرونی از مانعی و جامع و درست تعریف هامعادل این

 و بود بین تضاد آیرونی از تعریف ترینساده نیست.
 نمود، و بود بین تضاد بر عالوه آیرونی امّا است؛ نمود

 اساسی نقش آن، ایجاد در که دارد هم دیگری عناصر
 عرفانی ادب مهم آثار از یکی نامهمصیبت .کنندمی ایفا
 مسائل بیان برای کتاب این در عطّار که ت،اس

 متعدد هایقالب در عرفانی، مباحث طرح یا اجتماعی،
 انواع و هنری شگرد این از مخاطب دریافت بر مبتنی و

 ،دیگران از فراتر موضعی از ،عطّار است.جسته بهره آن
 درک و نگریسته دقتبه را خود زمانة مهم مسائل
 اثر این تحلیل و ررسیب با نگارندگان .استکرده

 موقعیت، آیرونی انواع از عطّار که انددریافته عرفانی
 نمایشی و خودزنی سقراطی، تقدیر، لوح،ساده زبانی،

 توانمی است؛کرده استفاده هایشداستان ساختار در
 ،نامهمصیبت در آیرونی از استفاده دالیل ترینمهم گفت
 انتقاد مینمضا بیان کالم، داستانی و روایی بستر

 کاریمحافظه و سیاسی خفقان و اخالقی و اجتماعی
 است.بوده عطّار

 ،نامهبتیمص ،یشابوریعطّار ن ،یرونیآ: هادواژهیلک
 .تیبالغت، روا
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Abstract 

Irony is one of the important and highly used 

term in the three fields of literal critics, 

philosophy and eloquence. There are many 

equivalent terms such as sarcasm, satire, quip, 

ridicule, etc. for it. But none of these equivalents 

are a comprehensive definition for it. The 

contrast between existence and representation is 

the simplest definition. However, more than this 

contrast, irony has other components that play 

crucial role in its creation. Mosibatname is one 

of the theosophical curtsy books in which he has 

used this artistic technique to present 

theosophical and social issues in varieties of 

patterns based on the readers’ understanding. 

Atar in a superior position than others, has 

deeply comprehended his contemporary issues. 

The authors, by carrying out this analysis, have 

understood that Atar has used different types of 

irony like situational, lingual, dramatic, and 

Socratic in the structures of his stories. It can be 

said that the important reasons for using irony 

were flow of the story, expressing social and 

ethical concepts, political oppression, and Atar’s 

conservatism. 
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 مقدمه .1
 «ایرونیا»یونانی  ۀبرگرفته از واژ (irony) «آیرونی»
(eironeia) خالف واقع نشان ر به معنای ریا و ب

ت که نویسنده یا شگردی اس، دادن و در اصطالح
 ۀقعم یا واه کالب، آن با توجه به بافت متن ۀگویند

بخشد که معنایی بسیار متفاوت می، ظاهراً صریح
آمیز از ناهمخوانی دریافتی کامالً مطایبه، در آن

آیرونی بیانی ادبی ، وجود دارد. به عبارت دیگر
، است که در لحن آن نوعی دوگانگی وجود دارد

ی ااز جنبه، شودچه گفته یا دیده میکه آنچنان
مفهوم است یا کامالً متضاد و دیگر نامعقول یا نا

 خالف انتظار.
های یونان باستان اصطالح آیرونی در کمدی

ریشه دارد و دراصل، به مفهوم لحن گفتار و رفتار 
است. ایرون، شخصیت قراردادی ( eiron« )ایرون»

بود که  کهای یونانی، فردی ضعیف و زیرکمدی
گو بود و گو در برابر گزافهبنابر خصلت خود، کم

چه هست، کم هوشتر است و کرد که از آنوانمود می
، (alazon« )آالزون»از همین راه، بر حریف خود، 

زن، که الف، هادیگر شخصیت قراردادی آن کمدی
هم  شد. آیرونیْابله و خودفریب بود، پیروز می

هم نوشتاری و در آثار ادبی به ، گفتاری است
ی و شود، از تراژدهای گوناگون ظاهر میشکل

های ویژه طنز. بیشتر شکلتا شعر و رمان و به، کمدی
ها و تضاد و ناهمخوانی میان واژهۀ آیرونی دربردارند

یا میان ظاهر ، ها و پیامدهایشانها، میان کردهمعانی آن
این موارد ممکن است  مةهکه در ، و واقعیت هستند

معنایی و پارادوکس نیز وجود داشته عنصری از بی
سازد که رو، آیرونی هنرمند را قادر میینازا باشد؛

غیرمستقیم به بیان مفاهیم بپردازد و حتی دو واقعیت 
مغایر را کنار هم بگذارد. هدف از کاربرد آن نیز 

نامستقیم  ۀضممکن است بیان پیچیدگی تجارب، عر
گویی باشد. یابی به ایجاز و فشردهیا دست، هاارزیابی

وجه اشتراک اساسی  ،در بیشتر کاربردهای آیرونی

کاری، یا مغایرت میان ظواهر و همانا مفهوم پنهان
های آیرونی ترین گونهمهم اصل موضوع است.

، آیرونی نمایشی. 2، آیرونی کالمی. 1 ند از:اعبارت
آیرونی . 5، آیرونی موقعیت. 4، آیرونی ساختاری. 3

. 8، آیرونی تقدیر. 7، آیرونی رمانتیک. 6، سقراطی
آیرونی . 11، آیرونی ناهمخوانی. 9، لوحادهآیرونی س

، آیرونی رادیکال. 12، آیرونی خویشتن. 11، ناگهانی
 آیرونی خودزنی و ... .. 13

 موجود یفارس یادب آثار در همیشه یکآیرون کالم
 ،یایران ایعرف آثار یا شاهنامه در مثالً  است،هبود
هنمون طنز، به نیایرا ذوق گرایش به توجه با ویژهبه
 ؛یافت توانیم را یآیرون انواع از یفراوان یها
 شگرد یک عنوانبه یآیرون که است الزم روینازا
 نامةمصیبت .شود یبررس یفارس یادب آثار در یادب

 ،است عرفانی ادب مهم آثار از یکی نیشابوری عطّار
 طرح یا و شدن ترهنری برای کتاب این در عطّار که

 بر مبتنی و متعدد هایقالب در عرفانی مباحث
 بهره آن انواع و هنری شگرد این از ،مخاطب دریافت
 رغمعلی که است آن لهئمس و مهم نکتة است.جسته
 ،عطّار نامةمصیبت در آیرونی متعدد هایجنبه وجود
 همة بتواند که ،جانبههمه و مستقل تحقیقی تاکنون
 ،کند بررسی آن در را آیرونی ساختارهای و هاجنبه
 پاسخ جهت در پژوهش این پس است؛نشده نتدوی

 شود.می نوشته مذکور لةئمس به

 پیشینة پژوهش .5ـ5
مفهومی ناآشنا و ، در حوزۀ ادبیات فارسی، آیرونی

جدید است. هنوز هم بسیاری از زوایای مفهومی 
وضوح تبیین آن در حوزۀ ادبیات فارسی به

کتابی در مورد آیرونی ، است. پیش از ایننشده
نامه و مقاله هم در ذیل عنوان مه و چند پایانترج

 ند از:ااست که عبارتآیرونی نوشته شده

 آیرونیداگالس کالین موکه در کتابی با عنوان 
مفهوم آیرونی و سیر تاریخی آن را بیان ، (1398)



 ۸9عطّار نیشابوری  نامةمصیبتشناختی انواع آیرونی در تحلیل کاربرد جامعه

 است.کرده

آیرونی در ساختار نامة مند در پایانزهرا بهره
، (1388) نو مثنوی مولوی بر مبنای نظریه نقد

مفهوم آیرونی را در نقد نو بیان و آیرونی ساختاری 
)از ابتدا تا داستان شیر و  را در دفتر اول مثنوی

است و به این نتیجه رسیده بررسی کرده نخجیران(
ترین دالیل ارزش ادبی مثنوی که یکی از مهم

 وجود آیرونی ساختاری در آن است. معنویْ
 ونی در شعر معاصرآیرزهرا لرستانی در رسالة 

ه تن از شاعران نُ آیرونی را در شعرِ، (1391)
معاصر بررسی کرده و مقاصد کاربرد آیرونی در 

 است.عر هر شاعر را بیان و باهم مقایسه کردهش
 نقد»در مقالة  اهلل هادیفر و روحسیما رحمانی

به ، (1394)« فارسی شناسیآیرونی هایپژوهش
ته در این زمینه گرفهای صورتبررسی پژوهش

پرداخته و محاسن و معایب هرکدام را بیان 
 اند.کرده

راد و مهین پناهی در مقالة الهام روستایی
، (1394)« آیرونی در شطحیات بایزید بسطامی»

نما و فراواقع بایزید را براساس شطحیات متناقض
ارچوب مبانی تصوف و مقامات هآیرونی در چ

 د. انعرفانی مشخص و تبیین کرده
زاده در زهرا لرستانی و غالمحسین غالمحسن

به ، (1388)« آیرونی در مقاالت شمس»مقالة 
بررسی آیرونی در مقاالت شمس پرداخته و به این 

اند که شمس به طور طبیعی آیرونیک نتیجه رسیده
است و ساختارهای عادی کالم را شکسته و نوعی 

در  )کالم آیرونیک(ی گویی و رندمعنایپوشیده
 سخن او پیداست.

 های پژوهشپرسش .3ـ5
. ساختار و کاربرد آیرونی و انواع آن در 1

 عطّار نیشابوری چگونه است؟ نامةمصیبت
. عطّار از کدام نوع آیرونی در ساختار 2

 است؟بیشتر بهره گرفته نامهمصیبتهای داستان
 نامةمصیبت. عوامل مؤثر بر کاربرد آیرونی در 3

ها با موضوعات و نسبت آن ند؟ واعطّار کدام
 چگونه است؟، هایی که او مطرح کردهداستان
شخصیت عطّار مبتنی بر ساختار و  ةکل. شا4

 چگونه است؟  نامهمصیبتانواع آیرونی در 

 روش تحقیق .2ـ5
ی است و روش اکتابخانه، روش گردآوری مطالب

باشد. ابتدا منابع و تحلیلی میـپژوهش، توصیفی
آوری به عنوان و موضوع مقاله جمعمآخذ مربوط 

و مطالب مهم و ، طور دقیق مطالعه شدو به
برداری و استخراج گردید؛ سپس مورداستفاده فیش

در پایان ، بندی شدندها براساس موضوع دستهفیش
گیری کلّی با استفاده از جدول آماری نتیجه، نیز

 .ارائه گردید

 آیرونی .2
)ایرون(  نماداندر کمدی یونانی شخصیتی که نا

فردی متظاهر بود که مشخصاً با ، شدنامیده می
گفت و تعمدًا خود را گرفت سخن میصناعت کم

داد؛ و بر سرباز تر از آنچه بود نشان مینادان
آیرونی در اغلب »کرد. )آالزون( غلبه می زنالف

داشتن  موارد به معنی کتمان یا در لفافه نگه
است؛ امّا نه به ر رفتهموضوع یا نکتة اصلی به کا

بلکه برای دست یافتن به تأثیرات ، منظور فریب
(. در دانشنامة 219: 1971، )ایبرمز «بالغی یا هنری

در » ادب فارسی در تعریف آیرونی آمده است:
شگردی است که نویسنده با توجه به ، اصطالح

معنایی ، ی ظاهراً صریحابه کالم یا واقعه، بافت متن
که در آن دریافتی کامالً  بخشدمی بسیار متفاوت

از ناهمخوانی وجود دارد؛ به عبارت ز آمیمطایبه
ادبی است که در لحن آن  یآیرونی بیان، دیگر

که نسبت به آنچه چنان، نوعی دوگانگی وجود دارد
ی دیگر نامعقول یا ااز جنبه، گفته شده یا دیده شده
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، )انوشه «یا متضاد و خالف انتظار، نامفهوم است
ی بر امقدمه(. همچنین آیرونی در کتاب 15: 1381

طعنه یا ۀ معادل واژ»، طنز و شوخ طبعی در ایران
طنز در زبان انگلیسی آیرونی است که از لحاظ 

کاری است و در تقیه و فریب، لغوی به معنی ریا
کار بردن منظم یک واژه به دو معنی  به، اصطالح

دو نوع  اند که طنزگوی برای خوداست. و گفته
کند: یک گروه که به شنونده یا خواننده فرض می

و گروه ، شوندظاهر معنی یا معنی ظاهر فریفته می
گیرند و همراه با دیگری که معنی پنهانی را می
 «خندندخورده میفریبنده یا طنزنویس بر فریب

فرهنگ در کتاب ، (. سیما داد هم92: 1365، )حلبی
ه معنای صناعتی در آیرونی را ب، اصطالحات ادبی

، آن ۀسطواگیرد که نویسنده یا شاعر بهر مینظ
-معنایی مغایر با بیان ظاهری آن در ذهن متبادر می

آیرونی یکی از ، طورکلی(. به215: 1371، )داد کند
اصطالحات نقد ادبی است که معموالً وقتی اتفاق 

معنای دیگری غیر از معنای ، افتد که از کالممی
که معموالً این معنا وارونه یا ، آیدشده بربیان

آیرونی نوعی ، مخالف کالم اصلی است. درواقع
ایهام و دوپهلویی توأم با طنز در کالم یا موقعیت 

، نماییوارونه، گوییاست. آیرونی به وارونه
است. شاید شوخی و ... ترجمه شده، ریشخند

 موکه تعبیر دی.سی.، اولین تعبیر برای آیرونی
(D.C. Muecke) آیرونی یعنی گفتن چیزی »، باشد

(. از 6:  1389، )موکه «برای رساندن معنی مخالفش
های آیرونیک را موقعیت، نظر دی.سی.موکه

، تجاهل، که هدفش افشای ریاکاری، یانویسنده
 تراشی یا خودپسندی افرادتوجیه، باوریخوش

تواند خلق یا عرضه می، است (قربانیان آیرونی)
ی که موجب خنده و شادی ام به گونههآنکند، 

ها شود. قربانی حال پندگرفتن آنمخاطبان و درعین
پرداز قرار شخصی که هدف آیرونی) آیرونی

جای همه سپر بالی تیپ خود شده و به (گیردمی

که ممکن ، هایشگیرد. نقصانمورد موأخذه قرار می
، ها دچار باشنداست افراد بسیار دیگری نیز به آن

هایش حماقت، یش چشم مخاطب قرار گرفتهپ
 گیرد.مورد خنده و تمسخر قرار می

بزرگترین لذت حاصل از آیرونی برای 
این است که ، آور بودنعالوه بر خنده، مخاطب

آیرونی مخاطب را در موقعیت آگاهی برتری 
یعنی  ؛دهدبت به قربانی آیرونی قرار مینس

آگاه  مخاطب شاهد وضعیتی است که از حقیقتش
امّا شخصی که خود در آن وضعیت قرار ، است
حقیقت باخبر نیست و  از (قربانی آیرونی) دارد

همین امر که مخاطب چیزی بیشتر از کاراکترها 
او را در لذتی ، داند)که در سوءتفاهم هستند( می

لذتی که در مواقعی  ؛کندعمیق غرق می
موجب به درد آمدن دل ، (های تراژیکآیرونی)

 شود.ب و تأثیرگذاری عمیق اثر ادبی میمخاط
دهد عنصر یک بررسی اجمالی نشان می

، مشترکی که در تعاریف مختلف آیرونی ذکر شده
بیان یک معنی ، استو در آثار مختلف تکرار شده

و ادای معنای دیگر است. موکه نیز به همین نکته 
ساموئل باتلر در اثر » است:اشاره کرده و گفته

چرا که یک چیز ، آیرونیک است «بالنگرگاه زی»
، )مقدادی «کندگوید و معنای دیگری اراده میمی

سختی به که ذیل آیرونی(. واقعیت این است :1378
ی را که برای آیرونی ذکر اتوان مفاهیم گستردهمی

توان در یک تعریف محصور کرد؛ اما می، اندکرده
هایی را برای آن در نظر گرفت که میان ویژگی

اند. شده از آیرونی و انواع آن مشترکعاریف ارائهت
، هایی مانند: خود را به نادانی زدنویژگی»

، طنز و استهزا، گیریغافل، گویی یا ایهامدوگانه
ها در ها و عبارتکار بردن کلمه گویی و بهکنایه

 (. 71: 1389، )لرستانی «هاغیر معنی حقیقی آن
 در آیرونی ممفهو گفت توانمی خالصه طوربه
-ناسازگاری و هاتناقض بیان در، نوزدهم قرن اوایل
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 توضیح ضمن که هدف این با، رفتمی کاربه ها
 به یافتن دست و زندگی هایپیچیدگی، آگاهانه
 به قادر مستقیم بیان یک که آنچه از ترغنی معنایی
 هایجنبه در اساسی تعادلی به، بود آن تفهیم

 این مخرب هایجنبه و یابد دست زندگی متناقض
، سده نای اواخر در دهد. نشان هم را هاتناقض
 اما، شد بندیطبقه و شناسایی آیرونی اشکال بیشتر

 آیرونی اصلی ماهیت که رسدمی نظر به
 و زنندگیگول ویژگی همان و نیست شدنیتعریف
 باعث که است یاعمده دالیل از یکی، آن اغفال

، فکر انگیزش ایبر جذابی منبع آیرونی شودمی
 باشد. کنجکاوی و اندیشه

 عناصر ساختاری آیرونی .5ـ3
طور که اشاره شد، تعریف مفهوم آیرونی همان

ی که انواع آن را در بر بگیرد، بسیار دشوار اگونهبه
له این ئموکه برای حل این مس.سی.است. پیشنهاد دی

جای تمرکز بر تعریف مفهوم آیرونی، است که به
که اساس همه انواع ) ها و وجوه آنژگیعناصر، وی

د. دی.سی.موکه عناصر نمطالعه شو (آیرونی هستند
 نماید:آیرونی را به شرح زیر بیان می

 خبرانه:الف( عنصر معصومیت یا اعتماد بی

قربانی آیرونی از حقیقت ، در تمام انواع آیرونی
، خبر است. پس آنچه قربانی با آن مواجه استبی
واقعی. این « بودی»دروغین است از « وانمودی»

وانمودسازی که به گمراهی و قربانی شدن قربانی 
. برای نشان 1دو هدف دارد: ، شودآیرونی منجر می

. برای 2 (.Simulation) دادن آنچه که نیست
. این دو (Dis Simulation) پوشاندن آنچه که هست

ترین از مهم« وانمودسازی»دهند که نشان می
کند. است که تکنیک آیرونی بازی می هایینقش

رونی که در وانمودسازی بسیار به تعاریف اولیه آی
سیسرون به آن اشاره شده  یجمهور و بوطیقا و آرا

، های آیرونیبود نزدیک است. پس یکی از ویژگی

چه از ، است قربانیوانمودسازی و فریب دادن 
 ةضطریق پوشاندن حقیقت و چه از طریق عر

ن. قربانی آیرونی در این موارد فردی چیزی دروغی
خبر است. او فرد معصوم است که از حقیقت بی

دهد که وجه احتمال نمیهیچلوحی است که بهساده
اش دربارۀ حقیقت غلط باشد. باورانهفرض خوش

رفتار و گفتار قربانی آیرونی در بعضی موارد 
آمیخته با کبر و غرور است که باخبر بودن مخاطب 

خبر ی که قربانی از بودن در آن بیامصهاز مخ
 شود.باعث خنده می، است

تواند معنای موردنظرش را آیرونیست زبده می
جز طوری برساند که مطلقاً احساس نشود معنایی به

در مورد عقل متورم »نظر است.  معنای آشکار مد
داند، در آیرونی درستش چیز را میشیرینی که همه

مراهی شود، معلومات او دود از این است که با او ه
کله بلند کند، تشویق شود و ...، ولو آیرونیست خود 

محتواست. همواره آگاه باشد که تمامش توخالی و بی
معنی، در آیرونی خود و بیدر مورد تعصب بی

درست این است که با شور و شعف و ستایش و 
حتی حرارت بیشتری از آن استقبال شود، ولو 

بداند که این تعصب بزرگترین  آیرونیست خود
 (.266: 1395)کیرکگور،  «حماقت دنیاست.
ها همیشه آیرونیک نیستند و شاید البته نیرنگ

کاری و ها اثری از فریبدر بعضی آیرونی
وانمودسازی نباشد. وانمودسازی آیرونیک این 

ک دارد که تفاوت را با وانمودسازی غیرآیرونی
داند را میقت ماجرا حقی مخاطب یا ناظر آیرونیکْ 

خبر است. داند که قربانی آیرونی از آن بیو می
هایی که خالی از دی.سی.موکه در مورد آیرونی

ی که اآورد از کوچهمثالی می، کاری هستندفریب
گذاری بدون است. این نام «بست مسیحبن»نامش 

که دارای  هیچ فریبکاری آیرونیک است؛ چرا
بست راهی است که تناقضی آشکار است. )بن

، گشا باشدکه مسیح باید راهحالی در، نجاتی ندارد
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 این یک تناقض است(. 
که  آنچه ب( عنصر تضاد ظاهر با واقعیت:

آورد درست عکس آن چیزی آیرونیست به زبان می
آنچه ، خواهد بگوید. درواقعاست که واقعاً می
کند وانمودی است از بودی که آیرونیست خلق می

آن است و این کار را گاهی به هدف گمراه متضاد 
رساندن معنایی متضاد  کردن قربانی و گاهی به هدفِ
دهد. قربانی آیرونی معنای ظاهری انجام می

خاطرجمع است که وضع به همان ترتیبی است که 
طور نیست رسد، امّا خبر ندارد که اتفاقاً اینبه نظر می

عنصر  و درست برعکس است. این عنصر آیرونی با
خبرانه و معصومیت قربانی آیرونی قرابت اعتماد بی

مفهومی دارد. قربانی آیرونی به ظاهر دروغینی که 
آیرونیست خلق کرده اعتماد کرده و فریب ظاهر را 

 خبر است. که از واقعیت بی چرا، خوردمی
تواند ناشی از عالوه بر اینکه آیرونی می

که ) هاقعیتخبری و اعتماد قربانی به ظاهر موبی
تواند می، باشد (ها متفاوت استآن با حقیقت

هایی ذاتاً متناقض هم باشد. ناشی از موقعیت
ها بر سر دوراهی هایی که قربانی در آنموقعیت
 اجتناب و کامالً غیرقابل گیرد که هر دو راهْقرار می

 از دو متناقض هم هستند و او مجبور است یکی
عنصر تضاد پردازان نظریه راه را انتخاب کند. اکثر

موجود در آیرونی را در ذات تناقض یا دوراهی 
نه در تضاد تصویر درست و تصویر ، بینندمی

نادرستی از واقعیت. آیرونی مستلزم تقابل یا 
تناسبی ظاهر با واقعیت است و هرچه این تضاد بی

 تر خواهد بود. آیرونی برجسته، و تقابل بیشتر باشد
موقعیتی آیرونیک که در  آوری:ج( عنصر خنده

و ، وفتق امورآن قربانی با خیالی آسوده مشغول رتق
ریزی برای شرایطی است که فقط گاهی برنامه

در ، خبر استبیند و از حقیقتش بیظاهر آن را می
صورت آگاهی ناظر آیرونیک از حقیقت ماجرا و 

تواند باعث میست، اینکه قربانی در اشتباه محض ا

چقدر قربانی اعتماد  هرر که طوناشود. همخنده 
یا خودش را دانا و ، بیشتری به شرایط داشته باشد

آگاه بداند و یا با ناآگاهی خود زمینه را برای 
فراهم ، که خالف تصوراتش هستند، اتفاقات بعدی

این خنده شدیدتر خواهد بود. پس یکی از ، کند
صر ها وجود دارد عنعناصری که در بعضی آیرونی

آوری است. زمانی که آیرونیست کالمی خلق خنده
نای ظاهری آن به معنای کند که مخاطب از معمی

که با معنای ظاهری متفاوت و د، رسمی واقعی آن
او را غرق در « کشف»این ، است آنگاه متضاد 

-ی از رضایت بر لبانش میاخنده وکند لذت می

که ) طهای کالم سقراآیرونی، نشاند. برای مثال
که داناترین  لیدر حا، دادخود را نادان نشان می

که  دهد؛ چرالذتی واقعی به مخاطب مید( بو
ی کشف امعنای تازه در هر کالم سقراط مخاطب

مخاطبان سقراط که در ) که قربانی آیرونی، کندمی
از فهم آن ( داستان طرف مباحثات او هستند

آیرونی به . این برتری فهم و آگاهی که در زندعاج
 لذت، شودمخاطب و ناظر آیرونی هدیه می

 خندد.دهد که ناخودآگاه میهمتایی به او میبی
که  ایمانند آیرونی، های تراژیک امادر آیرونی

در داستان اودیپ شهریار یا رستم و سهراب وجود 
با اینکه ، بینیمآوری نمیاثری از عنصر خنده، دارد

ناظر آیرونیک از  در این شرایط هم مخاطب یا
خبر است و حقیقتی باخبر است که قربانی از آن بی

ه هر لحظه گذارد کاش قدم در راهی میخبریبا بی
تر که منتظرش نیست نزدیک یاو را به پایان تراژیک

کند. موقعیت آگاهی برتر در این شرایط می
که این  ایآور نیست و واکنش احساسیخنده

نگرانی از دل، انگیزدیمها در مخاطب برموقعیت
خوردن بر  نهایت تأسفسرنوشت قربانی و در

در آوری عنصر خنده، ناآگاهی اوست. بنابراین
 تمامی انواع آیرونی حضور ندارد.

این عنصر به وضعیت ناظر  د( عنصر جدامانی:
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کلی از موقعیت طوره به، کشودمربوط می آیرونیک
ه دور قاتی که در جریان است بآیرونیک و اتفا

ناظر آیرونیک در وضعیت برتری ، . در آیرونیاست
ر دارد و جداییش از نسبت به قربانی آیرونی قرا

که فقط در حال تماشایش است ی )موقعیت آیرون
به او احساسی از  (واقع با آن درگیر نیستو به

کند. ناظر آیرونیک آزادی و سرگرمی هدیه می
ه کحالیبیند درقربانی را در بند و گرفتار می

 خودش درگیر نیست. 
در تفکیک  (Northrop Frye) نورتروپ فرای

چنانچه به لحاظ »نویسد: ها در قصه میانواع قهرمان
که ما از طوریبه، تر باشندقدرت یا هوش از ما پایین

های گرفتاری و درماندگی و باال شاهد صحنه
 «کندبیهودگی باشیم، قهرمان حالت آیرونیک پیدا می

(. از این دیدگاه، آیرونیست 34: 1377ی، )فرا
قول کارل زولگر:  خالص و اعال خداوند است. به

آیرونی متعالی در عمل خداوند نهفته است که »
زند. در اش را رقم میآفریند و زندگیانسان را می

هنر زمینی هم آیرونی به همین معناست، کاری شبیه 
 (. 17)همان:  کار خداوند

این عنصر آخرین عنصری  هـ( عنصر ذوقی:
است که دی.سی.موکه برای آیرونی در نظر 

تواند جالب باشد. گیرد و تفکر در مورد آن میمی
چه آیرونی ، کندکسی که اقدام به خلق آیرونی می

باید ذوق ، ار ببرد و چه در موقعیتک را در کالم به
طورکه اگر خلق آن را داشته باشد. همان ةو قریح

، شوددار نمین مناسبش نگوییم خندهلطیفه را با لح
آیرونی هم باید شکل داده شود تا ضایع نشود. 

اگر درست استفاده  (اشویژه نوع کالمیبه) آیرونی
گویی و از تکنیکی هنری به بذله، نگردد

شود. آیرونی باید های سخیف نزدیک میشوخی
روی داشته بیشترین تأثیرگذاری را با کمترین زیاده

سطو معتقد است آیرونی موقعی تأثیرگذار باشد. ار
از میان وقایعی که »است که تصادفی به نظر بیاید: 

هایی رسند آنکامالً تصادفی به نظر می
ترند که ظاهراً از تدبیری کنندهانگیزتر و خیرهحیرت

(. کیرکگور 28: 1335، )ارسطو «دهندخبر می
آیرونی موقعیت در طبیعت برای کسی »نویسد: می
ه زیادی طبیعی و زیادی خام است وجود ندارد؛ ک

دهد که ذوق آیرونی خودش را به کسی نشان می
های آیرونیک را در دارد... فاعل آیرونیک ویژگی

توان هرجور بیند. به همین ترتیب میطبیعت می
ها را آیرونی طبیعت شمرد؛ امّا برای فریب حس

 ی نیاز است که خوداآگاه شدن از آن به آگاهی
باید آیرونیک باشد. عمالً فرد هرچه بیشتر اهل 

آیرونی بیشتری در طبیعت خواهد ، بحث باشد
یافت. پس چنین نگاهی به طبیعت بیشتر مرهون 

، )کیرکگور« رشد رمانتیک است تا رشد کالسیک
(. از نظر کیرکگور آیرونیست باید 271-272: 1395

یعنی هم توانایی دیدن ، حس آیرونی داشته باشد
ها را داشته ادهای آیرونیک موجود در موقعیتتض

ها در ذهن و باشد و هم توانایی شکل دادن به آن
 اش. ها در اثر هنریخلق دوبارۀ آن

توان آیرونی می، های ذکرشدهبا توجّه به ویژگی
ی از اآیرونی مجموعه» گونه تعریف کرد:را این

طرف کاری و بیشگردهاست که گوینده با پنهان
کالم یا موقعیتی دارای دو یا چند ، دادن خود نشان

که مفهومی غیر از ظاهر ، کندمفهوم معتبر خلق می
، و نمود آن و معموالً خالفش موردنظر است

ه به بافت کالم نوعی که دریافت خواننده با توجبه
اغلب با غافلگیری و ریشخند همراه ، یا موقعیت

 .(175: 1394، فر)رحمانی «است

 عطّار نیشابوری نامةمصیبت .3
مل وزن رست که به ی اامنظومه مصیبتنامه

ق فاآمسیر)ه و در آن از شدوده سرر مقصوس مسد
 به ت آنبیاع امجموو ست افتهرسخن و انفس( 

ای خده گادرنیایش به د. بیت بالغ میشو 7539
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ین منظومه ز اغاآستین راپیامبر از ستایش و یکتا 
« شرحی اجعر»من ستااز دا، از آنست که پس ا
ح به مدرا خویش مة منظوز غاآسرو میگوید زبا

ان ندزفر، )ع(حسین« و »حسن  وشدین ی راخلفا
به گاه ن؛ آهددمین پایا، )ع( موال علیومند بر

و پاسخ میگوید ند پسندمینرا کسانی که »شعر« 
، کندد را عرضه میخومة منظوس ساو اصلی ح اطر

 است:چنین ر ختصااکه به
ی اندیشهو امند شد وبره و ه بالیدهمین ک، میآد

د و به طلب حقیقت برمیخیز، شن یافتو روسا ر
سد رکوشش به »پیر« میو  تجوجسی چنداز پس 
دد. میگرش هبرو رامیکند ی ستگیراو را دکه 

جبرئیل د نخست نز، هنمایی پیررابه ، «وهررا»
را معرفت ز موو رحقیقت رود و از وی راز می

تشین ک و آنازا بیانی سولیکن جبرئیل بو، میطلبد
و راه ست ر اطه گرفتاورهمین در نیز او میگوید که 

دد و قصة میگرز پیر باد نزو هربرد. رایی نمیبه جا
و میگوید زبارا خویش ادی نامرو ناکامی ز و جانسو

و فیل اسر، اخدمت میکائیل، پیر ۀرشااسپس به 
فرینش ار آسری اجویاو مییابد را درئیل راعز

از ما ؛ ایدآمیزنایافته بادنیز مقصور بایند و امیشو
ها، نسماش، آعرد را در سیر خوو نمینشیند ی پا

آب، باد، زمین، خاک، آتش، جماد، نبات و حیوان 
تا به  .گرددجا ناکام بازمیکند و از همهدنبال می

که ، رسد و به دامان آنانخدمت پیامبران می
 و داود ند از آدم، نوح، ابراهیم، موسی،اعبارت
زند و سرانجام به پیشگاه محمد دست می، عیسی

یابد و پیامبر راه می، آخرین پیامبران، )ص( مصطفی
و هررا به ر راستین اسالم اسرار توحید و رموز فقر

طی وادی را میگوید که باید پنج و بدزد و موآمی
 و ؛ن آوردبه پایارا نفس« احل »سیر اند مراکند تا بتو

، دل و عقلل، خیا، حساز:  اندرتعباوادی ین پنج ا
ن پایا مصیبتنامهمة منظون، جان. در وادی جا

چهل از  مصیبتنامهست که اگفتنی د. ... میپذیر

و اند، کتابصولی امطالب ۀ گوکنندزکه با، مقاله
سیصد و چهل و هفت داستان کوتاه ترکیب 

 (128: 1371، ضیاست. )قاشده
حدیث  یکن در محققان را ستاداصل ا منشاءِ

، یتر)ر اندن دادهنشا، «لشفاعهاحدیث »، ینبو
ارد بعضی مودر  مصیبتنامهلبته »(؛ ا23: 1379

در روز ، ین حدیثاست؛ طبق این حدیث دآور ایا
ها نو از آمیکند ع جورنبیا ا یکیکطالب به ، اجز
ل قبواز همه  هانآ ست شفاعت میکند.اخودر

وی به خاتم رسوالن نند تا زشفاعت تن می
 «که شفاعت گنهکاران حواله به اوست، رسدمی

از  مصیبتنامه. عطّار در (87: 1381، کوب)زرین
ظاهر شریعتمدار هستند ی که درمجانین و افراد

کند و مجانین را رسانی استفاده میدرجهت پیام
های عرفانی از بیند که اشارهی از شناخت میانشانه

ار شود و درحقیقت عطّبیان می هاآنزبان 
 ؛کندجو میورای ظاهر جست باطن را در نیشابوری

انداز و فریبنده است و البته پرادعا. ظاهری که غلط
نماد و شرح و تفصیل  و عطّار تمثیل، چنینهم

کند و زمانة خویش را مطالب را شیوۀ کار خود می
دهد. و ها بسط میدر شعر خود به تمام زمان

در القای دربارۀ ضرورت و نقش شخصیت دیوانه 
 سراید:معنی و پیام می

 زان که گر تو عاقل آیی سوی من
 رنج بسیاری خوری در کوی من

 لیک اگر دیوانه آیی در شمار
 هیچ کس را با تو نبود هیچ کار

 (341: 1386، )عطّار
توجّهی ، مصیبتنامهتوجّه در از نکات قابل»

ی عهد است که عطّار به اوضاع و احوال اجتماع
ی از طبقات اجتماع را اجهت پارهدینخود داشته؛ ب

یخ گاه به است. نقد شدر روش خود انتقاد نموده
انتقاد از امرا و حکّام و  طریق اشارت است، مانند

خلفا که آنان را در ضمن حکایات و از زبان 
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و از این قبیل است نقدهای ، کنددیگران نقل می
ها را به مجذوبان و دیوانگان دقیق دینی که آن

از آن جهت که قلم تکلیف از روی )دهد بت مینس
اند و به گفتار و کردار خود مأخوذ مجانین برگرفته

زبان به نقد ، صراحت تمام و گاهی به(، شوندنمی
و پروا اش را بیگشاید و عقیدهگیری میو خرده

انتقاد از متعصّبین  کند. مانندبدون هراس اظهار می
اجتماع و نقد  شیعه و سنی و انتقاد از طبقات

که پیرو طریقة حکما و متکلمین و اصحاب منطق 
انتقادات دینی ، از این میان اند؛تعصب و تقلید بوده

و نقد خلفا و حکاّم بسیار ظریف و خوشمزه و 
  (.415: 1379، )فروزانفر «مفید سروده است

 عطّار نیشابوری نامةمصیبتآیرونی در . 4
زندگی کردن و  گر نوعی شیوۀنگرش آیرونیک بیان

ی از بودن و درک خویش در این جهان انحوه
، است. کسی که از چنین درکی برخوردار باشد

رو در حیطة فکری دارد. ازاینموضعی روشن
ترین روش برخورد آیرونی مهم، مسائل روشنفکری

 با واقعیت است.
عطّار از موضعی فراتر از دیگران مسائل مهم 

است. او ته و درک کردهدقت نگریسزمانة خود را به
همگان را ، نیک و زبانی طنزآمیزبا نگرشی آیرو

برابر نگاه تیزبین خود به نقد کشیده و حقایق در
فراوانی را در پیش چشم مخاطبان خود روشن 

خود را در  ۀناست. او انواع مسائل مهم زماکرده
 است.مفید و ظریف بیان کرده، قالب شگرد آیرونی

 (verbal irony) زبانی/ واژگانی/ آیرونی کالمی .5ـ1
، افتداین نوع آیرونی در سطح واژگان اتفاق می

غیر از  یهنگامی که کالمی گفته شود و معنای
مخالف( آن اراده شود. درواقع  )معموالً معنای رایج

ی منظور خود اطرز غیرمنتظرهگوینده با زیرکی و به
 توجهرغم غافلگیرشدن مکند و خواننده بهرا ادا می

 شود. الزم به ذکر است بافتحقیقتی در آن می

ذهن خواننده یا شنونده را به ، (texture) کالم
، سمت ارادۀ معنی دیگری برخالف آنچه گفته شده

، ترین نوع آیرونیتوان گفت کهندهد. میسوق می
های این بندیکه هنوز در دوران مدرن در طبقه

تفاوت  آیرونی زبانی است.، مفهوم وجود دارد
تعریف آیرونی زبانی در دوران کالسیک و مدرن 

خوبی به« داللت»و « معنا» ةمسئلپرتو  توان دررا می
کهن به  درک کرد. آنچه روشن است روزگار

ند؛ ولی در روزگار اهمعنایی متن باور داشتتک
مدرن باب تأویل و چندمعنایی به روی متن گشوده 

آیرونی  ،است. اگرچه در روزگار باستانشده
طورکلی گفتن چیزی و ارادۀ معنای ضد آن به

معنایی امّا همچنان باور به تک، استتعریف شده
است. درست است که معنا ممکن وجود داشته

است به صورت سرراست به مخاطب منتقل نشود 
گویی در کالم وجود داشته و جنسی از وارونه

غت در بال، امّا معنا یکی است. آیرونی زبانی، باشد
صفت یا فنی بالغی به شمار ، کالسیک یونان

است. عطّار در حکایت گفتگوی پیر با بیدل آمدهمی
 است:از این آیرونی استفاده کرده
 بیدلی را گفت آن پیر کهن

 «روا هست این سخن، حق بود ظالم»
 ظالم نیست اما دایم او» گفت:

 «صد هزاران بنده دارد ظالم او
 (191 :1386 ،)عطّار

با شگرد اسلوب حکیم ، در این ابیات شاعر
کند. یا خالف ظاهر پرسش بیدل بیان میهجوابی ب

 در حکایت بهلول و شاه:
 ناگهی بهلول را خشکی بخاست

 رفت پیش شاه و از وی دنبه خواست
 آزمایش کرد آن شاهش مگر

 تا شناسد هیچ باز از یکدیگر
 «شلغم پاره باید کرد خورد» گفت:

 ش و پیش بردپاره کرد آن خادمی
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 اندکی چون نان و آن شلغم بخورد
 بر زمین افکند و مشتی غم بخورد

 تا گشتی تو شاه» شاه را گفتا که
 چربی از دنبه برفت این جایگاه

 بی حالوت شد طعام از قهر تو
 «بباید برون شد از شهر تومی

 (211 :1386 ،)عطّار
همراه « زبانی» آنچه این نوع آیرونی را با صفت

شده ی بودن آن است. در نمونة ارائهاهست گزاراکرده
رسد و هایی به انجام میآیرونی زبانی دراثنای گزاره

به شرط آن که مخاطب نسبت به بافت نیز آگاهی 
زودی درخواهدیافت. داشته باشد معنی آن را به

درواقع شاعر با استفاده از علم معانی و امر بالغی این 
آوری و هعنصر خند است وآیرونی را خلق کرده

 غافلگیری و تمسخر نیز در این حکایت نمود دارد.
-آیرونی همین که با نتیجة پایانی پیوند بخورد، جلوه»

در این . (155: 1395)کیرکگور،  «یابدی کمیک میا
آیرونیست باید توانایی کنترل احساسات ، نوع آیرونی
های آنی خود را داشته باشد، این اصل را و واکنش

: 1389)موکه، . استنامیده« جدامانی» ه عنصرموک
( در اغلب موارد کاربرد آیرونی، سخن عطّار 51

ی برای فهم معنای اصلی و موردنظر انشانهدارای 
نیست و همین موضوع کالم او را به آیرونی اصیل و 

کند. راز درک معنای سخن او در واقعی نزدیک می
درحقیقت  گرو درک بافت و متن است. آیرونی زبانی

ی انحراف از هنجار است که در یک گزاره و اگونه
پذیرد. این انحراف برخالف هنجار بافت صورت می
کند و ی ایجاد میااز هنجار، در لحظة اول وقفه

کند. خواننده با مخاطب را با ابهام معنایی مواجهه می
کند که با بافت سازگار نیست؛ ی برخورد میاجمله

ی بخواند و درک کند اگونهت آن را بهبایسبنابراین می
های زبانی گاه با ظرفیتکه با بافت سازگار باشد. آن

ی تفسیر کند که معنای آن اموجود، جمله را به گونه
با بافت سازگار باشد و هماهنگی و انسجام معنایی 

بافت را مختل نکند. دیگر عطّار با جدّی نشان دادن 
م جدّی نیست، زبان در جایی که کال، لحن کالم خود

ترین صورت آیرونی متداول»است. را آیرونیک کرده
این است که چیزی را با جدیت بر زبان آوری که در 

 (. 258: 1395)کیرکگور،  «ذهن خودت جدی نیست

 (Socratic irony) آیرونی سقراطی .3ـ1
آیرونی سقراطی از ابزارهای برجستة عطّار در طرح 

ی که عطار در ا. در زمانهاوست ةقعال مفاهیم مورد
ی حاکم است که اکند شرایط ویژهآن زندگی می

، دهد. در سدۀ ششمبیشتر به این آیرونی راه می
ند؛ زیرا هرگونه اوران مجبور به سکوتاندیشه

حبس یا مرگ را در پی خواهد داشت؛ امّا ، اعتراضی
-دیوانگان را حرجی نیست. این خیل مجانین می

سخرگان یا دلقکان با سبیل شاه هم چون متوانند هم
کننده در چون نقابداران شرکتبازی کنند. یا هم

کارناوال بدون ترس و تکفیرشدن به سبب عبارات 
ظاهر کفرآمیز و یا کیفر ناشی از اعتراض به امرا، به

بدون ، زاهدان ریایی، پادشاهان و حتی خود خداوند
بان هیچ پروایی اعتراض کنند و خرده بگیرند و ز
های خردمندانی باشند که جرأت بازگو کردن اندیشه

توانند یابند. دیوانگان هر سخنی را میخود را نمی
بر زبان بیاورند و این محل بسیار مناسبی را برای 

 آورد.بیان کالم غیرمتعارف فراهم می
 هرکه او دیوانه شد از دلنواز

 گفت بازخواستش میهر چه دل می
 (317: 1386 ،عطّار)

گرچه بسیار ، دیوانگان ادعای فرزانگی ندارند
که گویند. حداقل اینتر از دیگران سخن میبخردانه

ها در مقابل دانند و این صداقت آندانند که نمیمی
( 12/2)حکایت . استریای زاهدان ستوده شده

تواند شود میاقوالی که به این دیوانگان منسوب می
چند عبارت اندک سازی تخیلی گیری یا گسترهپی

که مجال افشای ، های تاریخی باشدشخصیت
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تأثرات روحی و تردیدهای پنهان و اعتراض به 
است. پایگاه مقتدر عصر را برای عطّار فراهم آورده

، اندیش در دید صوفیانعقل عافیت، از سوی دیگر
گیرد و به در برابر عشق قرار می، ازجمله عطّار

سوی عشق و ی بهخود گام ترک عقلْ، جهتهمین
چون »است. شدهیکی از مراحل سلوک انگاشته می

که راه تدبیر و تصرف را بر انسان ، عقل عادی
در ، خودی و انانیت انسان است منشاءِ، گشایدمی

نظر صوفیه نوعی حجاب است و با عشق که از 
سازگار نیست. کسانی ، عالم ربانی و بیخودی است

عشق از آدم است  که نزد آنان زیرکی از ابلیس و
یابند خدای میرهایی از عقل را نیز یک نشان مرد

 «شمرندگونه دیوانگان را از مجذوبان میو این
این دالیل علت فراوانی  (.41: 1389، کوب)زرین

دیوانه و شوریده در ، هایی به نام مجنونشخصیت
یک از آثار فارسی و در هیچ» آثار عطّار است.

همه حکایت و تمثیل این، عطّار اندازۀ آثاربه، عربی
ها دیوانگان باشند وجود های آنکه شخصیت

ندارد. دیوانگان شخصیت اصلی بیش از صد و 
 «های عطار هستندبیست حکایت و تمثیل مثنوی

 (.5: 1388، )پورنامداریان
ی نقاب جنون بر ادر آیرونی سقراطی، فرزانه

طرف زند تا بتواند سخنان خود را که از چهره می
شوند به زبان بیاورد. قدرت حاکم طرد و تکفیر می

ست که بهلول با اتکا به همین لباس جنون ا
 (.21/6در مقابل امرا باشد )تواند زبان مردم می

 (irony of incongruity) آیرونی ناهمخوانی .2ـ1
اهمخوان در کنار ندو پدیدۀ ، در این نوع آیرونی

به  را ا مفاهیمیگیرند تا مفهوم ییکدیگر قرار می
ها در متون مخاطب القا کنند. بسیاری از این تقابل

، عاقل و دیوانه، مثل تقابل فقیر و غنی، ادب فارسی
موقعیت ، عارف و جاهل و ... ، مست و محتسب
که ، در زمان قحطی نیشابور کنند.آیرونیک خلق می

است و فجایع شرایط بسیار سختی حاکم بوده
غالمان او و  ماندگان سنجر وغز و بیداد بازحملة 

نظری فقها به اوج خود استبداد حکما و تنگ
آزردگی روح عطّار از زبان دیوانگان و ، رسیده

نین بر سکوت خداوند در مقابل عقالی مجا
 حکایت ؛یابدظلم و ستم و تجاوز نمود می همهاین
اعرابی که حلقة در کعبه را چنگ زده و  آن

کنی که آیا شرم نمی» :تگفگستاخانه با خداوند می
مردمان مرد اعرابی  «من و کودکانم برهنه هستیم؟

بینند امّا پس از چندی او را می، کنندرا مالمت می
های فاخری که از خدا در حالی که همان جامه

(. در این دست 27/9) طلب کرده بود بر تن داشت
یا عاشق با ، گویی جای خداوند و بنده، حکایات

برابر شود. سخنان بنده درمعشوق عوض می
ش در تضاد است و با اخداوند با جایگاه بندگی

خداوند را ، شود. در این حکایاتگستاخی بیان می
-کنند و با کنایه و طعنه با او سخن میاستنطاق می

 ابیات «برخ اسود»( و حکایت 27/5) گویند
ن ها گاهی با زبا(. این شخصیت1462-1463)

همچون حکایت ، گویندمی تهدید با خداوند سخن
یا حکایت صاحب ، (11/15) ابوالحسن خرقانی

 .(22/5 )حکایت عزلتی که دو مهمان برای او رسید
مانند حکایت گدایی ، و گاه از خداوند طلبکارند

 .(11/14 )حکایت رد و او را به خواب دیدندکه مُ
حکایت  مانند، برندت او را زیر سؤال میو گاه صف

در قادر و صمد بودن خداوند  لقمان سرخسی که
(. یا 33/8 )حکایت داردبا گستاخی تردید روا می
برند و خود را معشوق و نیاز خود را به خداوند می

 پندارند.خداوند را عاشق نیازمندی می
معرفت نیز عطار معموالً مجنونی را  ۀدر حوز

گونه حکایات را او این ؛دهدمیی قرارابرابر فرنهدر
یعنی تقابل ظاهر و ، ابل بنیادین آثار خودتق ۀیبر پا
کند. در این حکایات روایت می، باطن

های ظاهر برتر مغلوب شخصیتهای بهشخصیت
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ها شوند و برتری باطنی این شخصیتکهتر می
شود. نوع سخنان و برای مخاطب روشن می

ها در این حکایات غافلگیرکننده برخورد شخصیت
 (.7/11 )حکایت آمیز استو طنز

 (cosmic irony) آیرونی تقدیر .1ـ1
فرایندهای کیهانی و آسمانی، ، در این نوع آیرونی

سرنوشت یا خداوند و در یک کلمه تقدیر با دخالت 
ها و تدابیر آدمی، و تحمیل خواست خود بر نقشه

که همان قربانی آیرونی ) جریان زندگی قهرمان
 را در جهتی که خارج از تصوّر اوست قرار (است

این آیرونی حاصل تضاد  راند.داده، بر آن حکم می
که سرنوشتی را ، خواست انسان با تقدیر اوست

است برایش رقم متعارض با آنچه او تعقیب کرده
ها، آرزوها و زند. تضاد انسان، امیدها، بیممی

نشدنی، فضای وسیعی دل نرمتعهداتش با تقدیر سیاه
 کند.برای نمایش آیرونی تقدیر ایجاد می

این نوع آیرونی را در ، در ادبیات عرفانی
بینیم که در آن به قدرت خواست حکایاتی می
شود. معارض بودن ارادۀ او تأکید میخداوند و بی

های بوسعید و جوانی که در در حکایت زیر تالش
نتیجه اشتیاق پیوستن به جرگة صوفیان است بی

 ها موجب مرگهمین تالش، ماند و در پایانمی
(. حکایت گبر و اسم 1/5 )حکایت شودجوان می

 )حکایت، (14/4 )حکایت زیادفرزندش جاودان
 (.26/3 و)حکایت (21/8

 (dramatic irony) آیرونی نمایشی .1ـ1
خواننده و نویسنده از واقعیاتی ، در این نوع آیرونی

خبر است و با خبرند که قهرمان داستان از آن بی
امّا ، کندن تالش میهانه در جهت خالف آناآگا

واقع در این شود. دررو میهسرانجام با واقعیت روب
شود ی آیرونی درگیر اتفاقی میقربان، نوع آیرونی

است؛ هکشیدخالف آن چیزی که انتظارش را میبر
داند پایان ماجرا خالف امّا ناظر آیرونی از ابتدا می

نورتروپ فرای در  انتظار قربانی خواهد بود.
رم خود را به آیرونی مبحث چها نقد آناتومی

من اشاره به آرای است. وی ضاختصاص داده
هرگاه شخصیت اصلی در قطعة » گوید:ارسطو می

تری تر یا قدرت کمروایی در موقعیت فکری پایین
ی که خواننده او را از جایگاهی برتر اباشد، به گونه

یابد. آیرونی با مفهوم قربانی شدن پیوند می، بنگرد
قهرمان در موقعیت آیرونی نمایشی ، ر این حالتد

کند که وضعیت قربانی در قرار دارد. فرای تأکید می
موجب تحریک حس همدلی در خواننده ، آیرونی

 نامهمصیبتعطّار در  (.216: 1957، )فرای شودمی
استفاده روستایی  از این آیرونی در حکایت

در  روستایی که به شهر مرو رفت و؛ آن استهکرد
که گم نشود کدویی مسجد جامع خوابید و برای این

بر پای خود بست و یکی آن کدو را باز کرد و بر 
 :روستایی که بیدار شد گفت .پای خود بست

 )حکایت «؟خدایا او اگر من است پس من کیستم»
و  33/5، 12/5 هایچنین در حکایت(. هم23/4
 است.از این نوع آیرونی بهره گرفته 11/18

 (situational irony) آیرونی موقعیت .1.3
وجود آوردن ها در بهشخصیت، در این نوع آیرونی

-گیری آیرونی نقش ویژهبرای شکل فضای مناسب

خدمت اخالق ی دارند. این نوع آیرونی بیشتر در ا
-ه بر خندهگیرد که عالوبرمیاست و شرایطی را در

آمیز نیز هست. از طرف آوری، دردآلود یا عبرت
عمل ، اهی قبلی مخاطب از ماجراگآ، گردی

کند. از شخصیت یا قربانی را آیرونیک می
های موقعیت یکی حکایت مارگیری است آیرونی

و گفتگوی مار با ، که بر سوراخ مار نشسته بود
عیسی که هرگز فریب این مارگیر را نخواهم خورد 

(. 1/2 )حکایت و گرفتن مار توسط مارگیر
، 31/5، 18/5، 16/4، 8/8 هایچنین حکایتهم
 و ... نمود این نوع آیرونی است.  31/11
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 (irony of self-betrayal) آیرونی خودزنی .1.0
توان این نوع آیرونی را در مقابل آیرونی سقراطی می

شده قرار داد؛ زیرا در آیرونی سقراطی مخاطب قربانی
امّا در آیرونی خودزنی، ، شودو جاهل معرفی می

ال آیرونیست بودن دارد و حریف را شخصی که خی
 شود. خورد و قربانی میداند خود شکست مینادان می

که از ، های عطاریکی از طنزآمیزترین حکایت
حکایت مخنثی ، گیردآیرونی خودزنی مایه می

 :کندبیند و فرار میه ماری را میاست ک
 آن مخنث دید ماری را عظیم

 ست همچو باد بر بامی ز بیمجَ
 ی جست آن زمان از زیر تیغگوی

 !«کو مردی و سنگی ای دریغ» :گفت
 (261: 1386 ،)عطّار

دار و به شکلی مضحک و خندهگفتار این مرد 
کسی طوری که هیچ، استتحقیرآمیز بیان شده

شود جای چنین شخصی باشد. حاضر نمی
از  11/1و  37/12، 21/1 هایچنین در حکایتهم
 است.شده نوع آیرونی بهره گرفته این

 (ingénue irony) لوحآیرونی نقش ساده. 1.1
لوح و وجود قهرمان ساده، در این نوع آیرونی

های متفاوت او موجب آفرینش موقعیت برداشت
لوح عموماً یا سادهشود. این قهرمان آیرونیک می

مجنون. او گرچه  بچه است یا بزرگسالی دیوانه و
اش خردانهان کمامّا در سخن، عقل کاملی ندارد

حقایقی که دیگران به  ؛شودحقایقی آشکار می
نگری و ترس عاقبت، تعصب، دالیلی چون ریا

ابیات  22/11 کنند. در حکایتپنهان می
ی از مردی درخواست ادیوانه، 4855-4858
چیزم دهد من بیمرد پاسخ می، کندی نان میاگرده

و خدا روزی تو را بدهد. این پاسخ در دید 
، نظر آیدتواند پاسخی عادی و منطقی بهمی هخوانند

رساند دیوانه را به این نتیجه می، ولی همین پاسخ

تر از واست نان کرده دیوانهکه مردی که از او درخ
کند و حال خطاب میپس او را شوریده ؛اوست

است و چون خدا تر خدا را آزمودهگوید او پیشمی
بخششی ، به هنگام تازش غز، همه نیازدر آن
توان انتظاری از او اکنون نیز نمی، استنداشته

نجار مرد را به ههداشت. این سخن دیوانه پاسخ ب
کند گیری بدل میورزی و خردهمحلی برای اندیشه

و غافلگیری خواننده از پاسخ دیوانه موجب تأمل 
 شود. بیشتر او در حکایت می

لوح شخصیتی با حیرت به سادهدر آیرونی 
هایی مطرح نگرد و پرسشادی میمسائل ع

نظر هرچند ممکن است مضحک به ؛سازدمی
ترین امور فلسفی را به چالش امّا عمیق، برسند

نمود  21/2و  19/4، 16/9های کشد. حکایتمی
 بارز این نوع آیرونی هستند.

در ساختار  یرونیاز انواع آ یشابوریعطّار ن
و  ییااست. ساختار رواستفاده کرده نامهبتیمص

شاعر فراهم  یامکان را برا نیا نامهبتیمص یداستان
بهره ببرد.  یرونیاست که از انواع گوناگون آکرده

در  نامهبتیمصدر  یرونیطور خالصه، کاربرد آبه
 .استنشان داده شده لیجدول ذ

 بسامد انواع آیرونی
 69 آیرونی موقعیت 1
 39 آیرونی زبانی 2
 32 لوحآیرونی نقش ساده 3
 31 آیرونی ناهمخوانی 4
 19 آیرونی سقراطی 5
 15 آیرونی خودزنی 6
 14 آیرونی نمایشی 7
 8 آیرونی تقدیر 8
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 نتیجه
ذهن و زبان عطّار نیشابوری گیری آیرونی در شکل
های زیر توان در مقولهطور خالصه میرا به
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 بندی کرد:دسته

 نامهمصیبت . بستر روایی و داستانی کالم او در5

عطّار با استفاده از بستر داستانی، روایی و تمثیلی در 
زمینه را برای کاربرد انواع گوناگون  نامهمصیبت

ویژه آیرونی موقعیت، تقدیر، نمایشی و آیرونی، به
که به ساختار روایت و قصه نیازمند ، لوحنقش ساده

ها عناصر است. او در حکایتفراهم کرده، هستند
مانند تقابل و ، گیری آیرونیبرای شکلالزم را 

نمایی، ناهمخوانی، غافلگیری، خودافشاسازی، نادان
و غریب و  آوری و حوادث عجیبخنده
ها است. در این حکایتردهوناپذیر گردهم آبینیپیش

معموالً دو شخصیت ناهمگون در مقابل هم قرار 
مانند عاقل و دیوانه، پادشاه و درویش، ، گیرندمی
شاه و پیرزن، مرید و مراد، پیر و جوان و پسر و پاد
وگویی در جریان روایت معموالً گفت. ... و پدر

هایی از گیرد؛ جنبهمیان این دو شخصیت درمی
های های میان اهداف و خواستهها و تناقضتعارض

گذارند. آدمی و سرنوشت و تقدیر را به نمایش می
ه در های آیرونیکی کعطّار در اغلب داستان

 آورده در نقش راوی سوم شخص نامهمصیبت
شود و نقش آیرونیست را )دانای کل ( ظاهر می

های کند. گاه نیز در کنار یکی از شخصیتبازی می
قرار گرفته ، خصوص مجانین یا دیوانگانهب، داستان

گیرد. در و به همراه او این وظیفه را بر عهده می
ان است و ظاهراً مواردی نیز عّطار صرفًا راوی داست

گیری آیرونی ندارد. عطّار اعتراض دخالتی در شکل
، گیری نسبت به شرایط اجتماعی حاکمو خرده

و نیز رفتارهای ، خصوص در رفتار حکام و رعایاهب
ی مانند عشق به غالمان و امردان را در ئاجتماعی سو

کند. البته اغلب این ساخت کالم خود پنهان می
خواسته ، های اجتماعیاهنجاریاعتراضات و بیان ن

زند از ابعاد داستان و ماجراها بیرون می، و ناخواسته
گیرد غالبًا مخالف ی که از حکایت میاو او با نتیجه

با برقراری ارتباط غیرمستقیم  .کندو متضاد جلوه می
شود، و با توجّه با مخاطب از گزندگی آن کاسته نمی

که از حکایت مد  ایاخالقی ۀجینت به بافت کالم و
 رسد.نظر است معموالً آیرونیک به نظر می

ظهور آیرونی ایجاب ، در تمامی این موارد
نمایی یا خودافشاسازی کند که شخصی به نادانمی

رایط آیرونیک یا اینکه در موقعیت و ش، روی آورد
نوع  هشتخاطر عطّار حدود  قرار گیرد. به همین

 است.گرفته کاربه نامهمصیبتآیرونی را در 
رنگ کردن عناصر متعارض در او با پر

هایش زمینه را برای ظهور آیرونی فراهم حکایت
تار آیرونی به انسجام ساخ، کند؛ در مقابلمی

واقع با کمک آیرونی رساند. درحکایات یاری می
در این  های موجودها و گزارهبسیاری از موقعیت

طّار را شود و عمتنی میحکایات دارای کارکرد فرا
 دهد.در جایگاه شاعری منتقد قرار می

 . مضامین انتقاد اجتماعی و اخالقی3

عطّار با توجّه به شیوۀ بیانش انواع مضامین و 
است. او متناسب کردههای اخالقی را بیان درونمایه

های خود آموزه، با مصادیق اخالقی از ادب فارسی
این  و برای تأثیرگذاری بیشتر، استکردهرا ترسیم 

مستقیم را گوی غیروروش گفت، مضامین
ا در موقعیت، فضا است. عطّار گاه واژگان ربرگزیده

دهد که معانی جدیدتر ی قرار میاو منظومة فکری
کند و یکی ها خلق میو حتی متضادی را برای آن

گویی، یز از شفافاز ابزارهای کارآمد او برای گر
، آیرونی که بعید است کسیآیرونی است. ازآنجا

خلق کند بدون اینکه ، ویژه آیرونی موقعیتبه
منظوری اخالقی داشته باشد؛ باید گفت آیرونی در 
کالم عطّار در خدمت اخالق و بیان دیدگاه عرفانی 

چنین ش است. هماهای عرفانیاو برای بیان آموزه
آمیز او نسبت به اجتماع های اعتراضبیان دیدگاه

-عطّار با بیان دیدگاه، عصر خود. به عبارت دیگر
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اجتماعی خود به استفاده از آیرونی  -های اخالقی
است. برای اینکه چیزی بگوید و چیز دهبونیازمند 

دهد از زبان دیگر برداشت شود. عطّار ترجیح می
خصوص مجانین و هب، هایشهای داستانشخصیت
با مخاطب سخن بگوید. ازآنجاکه سخن ، دیوانگان

و رک  ترساده، تر باشدزدیکچه به حقیقت نهر
ها و نمایی در موقعیتخواهد بود؛ عطّار با بزرگ

، زدهنحوۀ رخداد حوادث مخاطب فهیم را شگفت
ی تلخ نیز بر ابته خندهال، کندغمگین و غافلگیر می

 نشاند.لبان او می

 کاری. خفقان سیاسی و محافظه2

که ، یافته بدانیماگر آیرونی را زادۀ اعتراض تعالی
تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی به کار گرفته 

کار عصر عطّار را سنتی و محافظه ۀمعجا، شودمی
توان یکی از عوامل کاربرد آیرونی در کالم او می

های خوردگی تجربهدانست. شعر عطّار حاصل گره
حال ایناو روابط حاکم بر اجتماع است. ب فردی او

پرده و انتقاد بیی آل براتوان گفت شرایط ایدهنمی
گونه دوپهلوگویی و ترفندهای به دور از هر

است؛ به همین خاطر بسیاری هداشتآمیز وجود طعنه
و سقراطی و ویژه آیرونی زبانی به، از انواع آیرونی

در کالم عطّار برخاسته از شرایط ، لوحنقش ساده
عنوان یک و اجتماعی زمانة اوست. عطّار به سیاسی

داند و برابر مردم عامه مسئول میرعارف، خود را د
ها و مشکالت آنان را در آثار خود کوشد دغدغهمی

حال وی ناگزیر است در شرایط اینابمنعکس کند. 
های خود مستقیم دیدگاهعه، غیربستة حاکم بر جام

به سراغ آیرونی  دلیلرا پنهان کند؛ به همین 
کند و واقع او به خواننده اعتماد میرود. درمی

خشی از انتقال پیام و رسالت شعر را بر عهدۀ او ب
، گذارد. در موارد بسیاری خواننده از طریق اثرمی

، معانی نهفته در ذهن خود را تحت شرایط روحی
واقع به مقتضای ماعی و زمانی خوانش اثر و دراجت

کند؛ زیرا اثر نیز طی ساختار ذهنی خود کشف می
عنی قطعی و است و مفعالیتی شاعرانه متولد شده

 ای ندارد.یگانه

 منابع
اهلل فتح ةترجم. (شعر فن)بوطیقا . (1335) ارسطو

 تهران: اندیشه.. مجتبایی
چاپ . دانشنامة ادب فارسی. (1381) حسن ،انوشه

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.. دوم
آیرونی در ساختار مثنوی . (1388) زهرا ،مندبهره

 کارشناسی ۀمناپایان. د نونق یةمولوی بر مبنای نظر
 استاد. استاد راهنما دکتر سیروس شمیسا. ارشد

ادبیات و  ۀمشاور دکتر حسین پاینده. دانشکد
 های خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی.زبان

تهران: . نقد ادبی و دموکراسی. (1385) حسین ،پاینده
 نیلوفر.

ه )هفت مقالدیدار با سیمرغ . (1374) پورنامداریان. تقی
تهران: پژوهشگاه  .عطار( یشةدر عرفان و شعر و اند

 .و مطالعات فرهنگی علوم انسانی
. تاریخ طنز در ادبیات فارسی. (1384) حسن ،جوادی

 تهران: کاروان.
ای بر طنز و شوخ مقدمه. (1365) اصغرعلی ،حلبی

 تهران: پیک ترجمه و نشر.. طبعی در ایران
 تهران: مروارید.. فرهنگ نقد ادبی. (1371) سیما ،داد

 نقد». (1394) اهلل هادیسیما و روح ،فررحمانی
نقد مة فصلنا. «فارسی شناسیآیرونی هایپژوهش

 . 193ـ171صص. 32 مارۀش. ادبی
. واژگان توصیفی ادبیات. (1382) عربعلی ،رضایی

 تهران: فرهنگ معاصر.
آیرونی در ». (1394) الهام و مهین پناهی ،رادروستایی

پژوهش زبان و  ۀمفصلنا. «بایزید بسطامیشطحیات 
 .51-35صص . 36 مارۀش. ادبیّات فارسی

عباس  ۀجمتر. دریای جان. (1379) هلموت ،ریتر
. چاپ سوم. زریاب خویی و مهر آفاق بابیوردی

 تهران: وزارت فرهنگ اسالمی.
. صدای بال سیمرغ. (1381) عبدالحسین ،کوبزرین

 تهران: سخن.. چاپ سوم
آیرونی در مثنوی . (1395) نرگس ،دیآکرشفیعی

ادبیّات  ۀارشد. دانشکدکارشناسی ۀمناپایان. معنوی
 و علوم انسانی دانشگاه مازندران.
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نگاهی به ». (1392) علی و حسین ادهمی ،صفایی
های آیرونی در اندیشه و اشعار پروین جلوه

. ها: زبان وادبیّات فارسیادبیّات و زبان. «اعتصامی
 .111-61صص. 228 ارۀش
تحقیق . نامهمصیبت(. 1386محمدابراهیم ) ،عطّار

 کدکنی. تهران: سخن.محمدرضا شفیعی
ترجمة . کالبد شکافی نقد. (1377) نورتروپ ،فرای

 تهران: نیلوفر.. چاپ اول. صالح حسینی
شرح احوال و نقد و . (1379) الزمانبدیع ،فروزانفر

چاپ  .تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.. دوم

. به سوی سیمرغ. (1371) اهللنعمت. )شکیب( قاضی
 تهران: انتشارات سکه.. چاپ ششم

صالح ترجمة . مفهوم آیرونی. (1395) کیرکگور. سورن
 تهران: نشر مرکز.. نجفی

رسالة . آیرونی در شعر معاصر. (1391) لرستانی. زهرا

و ادبیّات فارسی دانشگاه  دکتری در رشتة زبان
 تربیت مدرس.

. «آیرونی در مقاالت شمس». (1388) ـــــــــ.
دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی . مطالعات عرفانی

 .98-69صص. 9 مارۀش. دانشگاه کاشان
طعن یا آیرونی در آثار مهدی ». (1387مریم ) ،مشرف

. ها: جستارهای ادبیادبیّات و زبان. «اخوان ثالث
 .166-149صص. 161 رۀماش

. فرهنگ واژگان نقد ادبی. (1378) بهرام ،مقدادی
 تهران: فکر روز.

حسن ترجمه . آیرونی. (1389) داگالس کالین ،موکه
 تهران: نشر مرکز.. افشار
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