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  چكيده
هاي فراوانـي دارد؛ در حـوزة     ايران، نمونه با وجود اينكه آيروني در ادبيات منظوم

اين صنعت ادبي، در دو شكل آيروني لفظـي و  . است  نقد به آن توجه كمتري شده
آيروني در شعر احمد شاملو، نه به عنوان يك . آيروني نمايشي قابل بررسي است

ه        تشخّص سبكي، بلكه به عنوان بخشـي از مـوارد زيباشـناختي شـعر قابـل توجـ
هاي راوي در برخي اشعار روايي شاملو، منشأ پيـدايش آيرونـي    كاري  هانپن. است

اين رويكرد، باعـث ايجـاد نـوعي فاصـله ميـان آگـاهي       . نمايشي در شعر اوست
شود؛ كـه بـا تعـاريف موجـود از آيرونـي        نويسنده يا راوي اشعار، با خواننده مي

 مايشـي ه انواع آيرونـي ن در اين جستار برآنيم تا با پرداختن ب. نمايشي تطابق دارد
، در اشـعار شـاملو، برخـي از زوايـاي پنهـان آثـار او را       )ناگهاني و غير ناگهاني  (

واكاوي نموده و ضمن تبيين مفهوم آيروني در شعر و بيان تمايز ميان اين صنعت 
هاي بيـان دو پهلـو، بـه نـوعي مرزبنـدي ميـان         ادبي با ايهام و كنايه و ديگر گونه

  .صنايع ادبي دست يابيم آيروني و ساير
  .آيروني، آيروني نمايشي، احمد شاملو، شعر معاصر :ها كليدواژه

  
  مهمقد .1

. اسـت   هاي يونان، بيشـتر بـه بهلـول شـبيه بـوده       نماي كمدي  ، نادان)iron(شخصيت آيرون 
. اش، وجه تسمية واژة آيروني است  لوحانه تناقض ميان خردمندي واقعي آيرون و رفتار ساده
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به معني دانستن، يا از عبارت  kennaاند كه از فعل   دانسته kenningبرخي اين واژه را معادل «
» اسـت   به معني بيان كردن چيزي بر اساس چيـز ديگـر، مشـتق شـده     kenna eitivingالتين 

)1979:350 Cuddon, .(مـدرن معنـاي     ، تفسـير ادبـي و تفكـر پسـت    1واژة آيروني در نقدنو
  :متفاوتي دارد

شود و كوشـش    كند، بررسي مي  در نقدنو، صنايعي كه چندگانگي مفهومي ايجاد مي •
بر آن است تا مخاطب ضمن توجيه نظري آن، به نوعي تعادل در ساختار چندگانـة  

ناقدان نـو ايـن تعـادل بـه     . ببخشد) unity(مفهومي متن دست يابد و به اثر وحدت 
  .ندا  دست آمده را آيروني نام نهاده

ساختي اثر همسـان اسـت يـا      ر ادبي، اينكه آيا معناي معمول و معناي ژرفدر تفسي •
خير؟ ما را به نوعي تفسيرگريزي، كه خود عامل وحدت در نقـدنو اسـت، هـدايت    

اثـر    از اين جهت آيروني، در تفسير ادبي بر آن است تا با ايجاد برآيندي بـي . كند  مي
  .يابد   تهاي متن، به تفسيري نو از آن دس  ميان تقابل

هاي متن و از ابزارهاي ايجـاد تعـادل در آن     مدرن،  آيروني از ويژگي  در هنر پست •
هايي كه نويسنده براي ايجاد تعـادل در سـاختار مفهـومي      گاه در ميان تالش. است

شود و رسيدن بـه هـدف را سـخت يـا زايـل        تي مرموز وارد ميكند، واقعي  متن مي
از آن بـا عنـوان   نظرية رمان كند كه لوكاچ در   ايجاد مينمايد و نوعي ناهمگوني   مي

  .كند  آيروني ياد مي
طعن، كنايه، طنز، تعريض، نعل وارونه، : است  هاي متفاوتي براي آيروني ذكر شده  معادل

نگارنـده  . انـد   خند، طنـز كنـايي و وضـعيت خـالف واقـع از آن جملـه        گرداني، ريش  معني
تـر    براي روشـن . هاست تر از هر يك از اين شاخص  وني وسيعمعتقداست دايرة مفهومي آير

  :پردازيم  شدن مفهوم واژة آيروني به ذكر تعاريفي چند از اين واژه مي
آيروني يا كنايه حالتي است از بيان، در اشكال مختلف روايي، غنايي و يا داستان كـه  « ـ

  ).30 :1378مقدادي، ( »كند  در بطن خود مفهوم جدا و گاه عكس معناي ظاهري را ارايه مي
به طور كلي آنچه را كـه بيـان   . فهمي است  گويي يا برعكس  ، برعكس)irony(آيروني« ـ

ا مـراد مننتقـدان نوتضـادها و     . شود  اين شيوه معموال به طنز منجر مي. شده بايد دريافت امـ
  ).229: 1386 شميسا،(» تقابلها بدون توجه به طنز است
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آيروني يك صنعت بالغي و يا يك سـبك گفتگوسـت كـه در آن اغلـب كلمـات و      « ـ
تـرين تعريـف از آيرونـي اسـت كـه در روم رواج        ايـن قـديمي  . معاني با هم تفـاوت دارد 

  ).,cuddon 1979:336(» است  داشته
گل، آيروني بازشناسي اين حقيقت است كـه دنيـا در ذات خـود      مطابق تعريف اشله« - 

 ».آميـز را درك كنـد    تواند اين كليـت تنـاقض    ست و تنها يك نگرش دوگانه ميناسازگون ا
  ).14: 1385 مكاريك،(

پذيري   هاي تأويل  نظر از جنبه  آيروني نوعي صنعت ادبي است كه در آن شاعر، صرف« - 
 »پـردازد   اي مـي   هاي تازه  هاي زباني، فكري و هنري به ايجاد ظرفيت  متن، با استفاده از شيوه

  ).42: 1380فسايي،  رستگار(
آيروني، به معناي عام صناعتي است كه نويسنده يا شاعر به وسيله آن معنايي مغاير با « - 

  ).8: 1385داد، ( »بيان ظاهري را در نظر دارد
شـود، از    مـي   كه آنچه ديده يا گفته  چنان. آيروني، صناعتي است كه لحني دوگانه دارد« - 
  ).238: 1390اصالني،(» نمايد  ، نامعقول متضاد يا خالف انتظار مياي ديگر نامفهوم  جنبه
واحد و دقيق در صـناعات ادبـي پيشـنهاد     2توان معادلي  براي آيروني به دشواري مي« - 
، كمـابيش  )verbal irony( گانة آن، آيروني كالمـي   شايد بتوان گفت، يكي از اقسام سه. كرد

  ).8: 1385پاينده، (» عالقة تضاد استهمان ذم شبيه به مدح يا مجاز به 
هاي جامعه است كه نويسنده به   آيروني، جلوة هنجارگريزي شاعرانه در برابر ناهنجاري

گيـري از نگـرش دوگانـه و      ريختـة ذهنـي را، بـا بهـره      كوشد تصـاوير درهـم    وسيلة آن مي
با . گرا دارد  ردي عينيتبنابراين آيروني كارك. به تجارب عيني بدل نمايد  هاي موجود،   تناقض

الفاظ از معني ظاهري خود خالي و به پاي عاليم و اماراتي خاص، « بيان آيرونيك است كه 
شود تـا    شود و همين امر باعث مي  اي، متضاد با معني ظاهري الفاظ، سرشار مي  از معني تازه

تفسـيرپذيري و   اي بـراي   هـاي متعمدانـه    تفسير و تعبير شعر ثابت نباشـد و طبعـاً ظرفيـت   
به طـور كلـي صـنايع معنـوي     ). 42: 1380 رستگار فسايي،(» هرمنوتيك در خود ايجاد كند

چندپهلو از جمله طعن، طنز، كنايه، سمبل، تمثيـل بـراي ايجـاد آگـاهي بيشـتر در خـدمت       
آيروني است زيرا آيروني به حدي گسترده است كه در بررسي انـواع آيرونـي، بسـياري از    

  .گيرد  رمستقيم و داراي ايهام، از جمله طنز و كنايه، را دربرميانواع بيان غي
طنز در واقع پوششي است فراگير كل نظـام هسـتي و مبـين دردهـاي     « :آيروني و طنز

ايـن  ). 111: 1364رادفـر،  (» هاي اجتمـاعي   اصلي و بازگوكنندة تمام تضادها و عدم تناسب
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توان آن را اساس پذيرش نظـر كسـاني     ا نمياست، ام  بيشتر به آيروني نزديك شده 3تعريف،
ماية خلق آيروني اسـت و از طرفـي     دانند زيرا طنز دست  دانست كه آيروني را همان طنز مي

توان يكي از   طنز را مي. شود  هاي مفهومي، فارغ از بروز طنز، پرداخته مي  در آيروني به تقابل
ربي هم آيروني بيشتر به صورت داستان در بالغت ع«كه   مقاصد آيروني مطرح نمود همچنان

: 1387آقازينـالي، (» اسـت   و نمايشنامه و امثال آن و بيشتر به قصد طنز و تمسخر به كار رفته
ات، هـر     تر  تأكيد بر گسترده). 124 بودن آيروني نسبت به طنز از آنجاست كه، در هنر و ادبيـ

خنـدي    است تـا در ريـش    كار گرفته   را به ، آيروني  جا اثري گريز از قيد و بند را دنبال نموده
اي اسـت كـه     طنـز، روش ويـژه  «. ها را به محكمة نقد بكشـد   ها و زشتي  معنادار، ناهمسازي

ضمن دادن تصويري هجوآميز از جهـات نـاجور زنـدگي، معايـب جامعـه را بـه صـورتي        
وجـود تضـاد در    روشـنگري طنـز،  ). 36: 2 ، ج1375پور،  آرين(» دهد  آميز نمايش مي  اغراق

براي خلق اثر طنزآميز و قرابت اين دو محور با آيروني، انديشة تـرادف   4روساخت واژگاني
بنـابراين  . زند؛ حال آنكه ايـن دو همسـويند و نـه متـرادف      طنز و آيروني را بيشتر دامن مي

ز طنـز و  به رغم تعبير آيروني به طنز و طعنه و با وجود آنكه آيرونـي ا   «توان پذيرفت كه   مي
  ).8: 1385داد، ( »اند  تر است، تا كنون معادل مناسبي برايش نيافته استهزا جامع

گويي در   اما پوشيده. گويي است  ويژگي مشترك آيروني و كنايه پوشيده :آيروني و كنايه
متني است ولي در آيروني، گـاهي ايـن خاصـيت از      كنايه همواره منبعث از يك عامل درون

كـه    توان گفت كنايه زير مجموعة آيروني اسـت، همچنـان    از اين رو مي. شود  لحن ناشي مي
ترجمه آيروني به كنايـه،  «بنابراين . شود  ، در خلق آيروني به كار گرفته مي)invective( طعن

  ).18: 1387 آقا زينالي،(» اي جامع نيست  ترجمه
  

  ت تحقيقضرورت و اهمي .2
آوردن برخي نويسندگان به انواع ادبي نو   معاصر، باعث رويهاي فرهنگي و اجتماعي   جريان

رابطة نويسندگان با آثار سـاير ملـل   . نويسي رواج يافت  شد و با ارتباط ادبيات و مردم، ساده
به كار گـرفتن آيرونـي در شـعر    . نيز باعث ايجاد راهبردهاي نو زباني در حوزة بالغت شد

ت      پرداختن به اين موارد، در پـژوهش بنابراين . اي از آن است  شاملو جلوه يـهـاي ادبـي اهم
كند و با داشتن   بعدي محدود نمي  آيروني، كه ذهن خواننده را در حصاري تك. خاصي دارد

زدن روابـط    تواند با برهم  رساند، مي  هاي چندگانة مفهومي، خواننده را به التذاذ ادبي مي  جنبه
  .سازد  و در مطالعة آثار ادبي رهنمون شدة علّي، ما را به نگرشي ن  تعريف
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  پيشينة پژوهش. 3
شـعر  «مقـاالت  . اسـت   پژوهي چندان هم گسترده نبـوده   هاي ادبي ايران، آيروني  در پژوهش

مقايسـة تحليلـي   «، )1380(نوشتة منصور رستگارفسـايي  » هاي حافظ  گرداني  رندانه يا معني
طعن يا « از زهرا آقازينالي و حسين آقاحسيني، »كنايه و آيروني در ادبيات فارسي و انگليسي

 »آيروني در مقاالت شمس«، )1387(به قلم مريم مشرّف  »ثالث  آيروني در آثار مهدي اخوان
نگرش آيرونيك شـمس  «، )1388( زاده و زهرا لرستاني  كار مشترك غالمحسين غالمحسين

مقايسـة  «و ) 1389(اثـر داود پـورمظفري    »تبريزي به گفتمان و نهادهاي جامعة عصر خـود 
، از )1390(زاده و ديگـران    از غالمحسـين غالمحسـين   »آيروني با صناعات بالغـي فارسـي  

 البتّـه در برخـي جسـتارها از جملـه در    . گرفتـه در ايـن زمينـه اسـت      هاي صورت  پژوهش
: 1387فتـوحي،  ( »نقش صناعات بالغي در شكست و واسازي مـتن : شكني بالغي  ساخت«

است، اما تا كنون هيچ پژوهشي در ايران به مطالعة   به صنعت آيروني اشاره شده) 135- 109
  .است  آيروني نمايشي در آثار شاعران و نويسندگان فارسي زبان نپرداخته

  
  مالحظات نظري. 4

  ها و كاركردها  ت، ويژگيآيروني، اهمي 1.4
هاي انسان است، بـراي سـاختن     پازدنروزگار ما، روزگار تفوق آيروني و روزگار دست و 

روزگاري كه انگارة آيرونـي معيشـت،   . آميز معيشت، كه خود يك آيروني بزرگ است  وهم
انديشي آيرونيك   گونه  و ديگر   ادبيات، فلسفه، معنويت، اخالق، سياست، و هنر را درنورديده

هاي   رة علوم بشري، هجوم منوا  انگاري، هويت پيام  انسان، افول حقيقت و گريز از آن، هيچ
زدگي و تبـديل شـدن     دروغين و تعارض آن با من وجودي انسان، رشد خودبنيادي، ماشين

هايي از حيات   پذيري علم، جلوه  انسان به عنصري از زنجيرة بزرگ توليد و مصرف و ابطال
  .مدرن است  آيرونيك انسان پست

  آن شناسد كه دلش بيدار است     كردار است  اين جهان پاك خواب
  كه همه كار او نه هموار است    چه نشيني به اين جهان هموار

  )496: 1336 رودكي،(
از نظر بزرگـاني چـون   «. كند كه زندگي يك آيروني بزرگ است  ت مرگ، ثابت ميواقعي

ش ماند كه در آن خداونـد نقـ    مان، زندگي به يك آيروني رمانتيك مي  نيچه، بادلير و توماس
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پندارد كه خـود ادارة زنـدگي     كند و انسان در توهمي چنين مي  نويسندة نمايشنامه را ايفا مي
زند و به انسـان    مي  خويش را در دست دارد، در حالي كه خداوند با مرگ اين توهم را برهم

» تواند مسير زندگي را تغييـر دهـد    فهماند كه گردانندة اصلي اوست و هرگاه بخواهد مي  مي
تعريفـي از وجـه    5)484: 1389شـاملو،  ( »به يـك جمجمـه  «شعر ). 103: 1387آقازينالي،(

ناك   و مادرت در انديشة درد لذّت/ ناليد  مي/ پدرت چون گربة بالغي: آيرونيك زندگي است
  .بينبارد/ تا از دلقكي حقير/ يستبا  مي/ قنداقة خالي تو را/ گذر خويش  كه از ره/ پايان بود

اي كه سيطرة مجاز   است به گونه  نيك زندگي، در تفكّر آدمي نيز بازتاب داشتهكليت آيرو
دهندة گرايش رئاليسـتي    سيطرة مجاز، جهت«. نمايد  انكار مي  بر انديشه و هنر بشري غيرقابل

گرايشي كه به مرحلة مياني افول رمانتيسم و ظهور سمبوليسـم تعلّـق   . در ادبيات هم هست
ادبيات معاصر ايران نيز از ). 41: 1369ياكوبسن، (» ها در تعارض است  شدارد و با اين جنب

مدرن، گاه با شيفتگي و گاه با تحقير و گريز روبـه    هنر پست. است  سيطرة مجاز بركنار نبوده
ارجاع به خود  نظيـر شـعر بـراي شـعر،     :  عبارتند از 6هاي اين هنر  برخي از ويژگي. رو شد
از احمد شاملو، تكثّر و چندصدايي مانند آثار فروغ، شاملو و » شعري كه زندگي است«مانند 

كارگيري آيروني، كه در اشعار شاعران معاصـر كـم و بـيش مشـهود اسـت،        اخوان ثالث، به
، اسـتفاده از  »هـا   خـرمن «، در شـعر  7فمانند پاسخ نيما به كال) parody(كارگيري پارودي  به

ه بـه           كليشه ه بـه گذشـته، توجـ ه بـه روزمرگـي، توجـ ه به روساخت مسايل، توجـها، توج
ها و حضـور    بخشي در اثر، نفي شخصيت  پسند هنر، تخيل و ناپايداري، لذت  هاي عامه  شكل

  .هاي كار مؤلّف در اثر و افشاي روش
نمايد و آگاهي را   رنگ مي  كشد، كم  واقعيت را به چالش مياز اين بين، آيروني، تقليد از 

بيان آيرونيك واسطة بيان تجربه عملي انسان از . سازد  كه بر پاية تفسير باشد، جانشين آن مي
بيان آيرونيك، پرطعن و گزنده در هنر و ادبيات، گـويي    «. هاي ذهني اوست  زندگي و آرمان

بافت تاريخي عصر ما نيز آيرونيك است زيـرا  . مدرنيته دارد  شمار پسا  اشاره به مشكالت بي
هـا،    قـول   ها، نقـل   سازي  در بسياري موارد ، كالم منطبق با لفظ نيست و ما در جهاني از شبيه

ر كنـد كـه از التـزام بـه تفكـ       قرائت آيرونيك اقتضا مي. كنيم  ها و تمسخرها زندگي مي  طعن
جـا حقيقـت    تي فراتر بينديشيم و بپذيريم كه در اينسنفه مفروض، روشن و نامتناقض فلس

چندان هم ساده نيست كه با زباني ساده به آن اشاره كرد زيرا آيرونـي محصـول نگـرش و    
. خندآميز به وضعيت موجود  آگاهي فراتر از موقعيت موجود است، نگاهي شوخگنانه و نيش

به همـين دليـل درك   . خن استتنش اصلي در آيروني، حاصل ناسازگاري كالم با بافت س
  ).117: 1387فتوحي، (» هاي متناقض و متكامل گوينده است  آن، مستلزم فهم نگرش
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حضـور  . آيروني مانند ساير عناصر بالغي، در شگردهاي بيـاني و بـديعي حضـور دارد   
هـاي    شود كه معنايي واحد براي متن وجود نداشـته باشـد و تأويـل     عناصر بالغي سبب مي

شگردهاي بالغي نظير استعاره، تمثيل، نماد، پـارادوكس، ايهـام، طنـز،    . پديدار شودمتفاوت 
گر مفاهيمي مجازي است كه ذهن را خارج از چارچوب زباني و در   آيروني و كنايه، تداعي

هاي بديعي   از اين بين آيروني، جزء آرايه. كند  هاي مقصد هدايت مي  م  ها، به پيا  آنسوي نشانه
شود و در گسـترش انديشـه و پـردازش آن      ساختارهاي معنايي زبان مربوط مي است كه به

. كند  اين صنعت، معنا را به چالش كشيده و در آن تغيير ايجاد مي. نمايد  نقش اساسي ايفا مي
خوان نباشـد و وارونگـي معنـايي،      شود كه كالم آيرونيك با بافت خود هم  اين امر سبب مي

شـود، چـه ايـن تضـاد در       قد است آيروني از نوعي تضاد ناشـي مـي  كادن، معت«. ايجاد كند
 situationalيا در ظاهر واقعيت رخ دهد كه به. است verbal ironyمقصود گوينده باشد كه 

irony تضاد مفهومي در سطح و عمق اثر، كه آيرونـي  ) 103: 1387 آقازينالي،( ».منجر شود
  :جوه ناهمگون و دردآور زندگي استدادن و  كند، در پي نمايش  آن را خلق مي

چه / گفتي  چه مهربان بودي وقتي دروغ مي/ ترين يار  چه مهربان بودي اي يار، اي يگانه
 پيچيدي  هاي سيمي مي  ها را از ساقه  و چلچراغ/ بستي  هاي آينه را مي  مهربان بودي وقتي پلك

  .)406: 1368فرخزاد، (
صـريح    انگيز و مؤثّر است كـه ظريـف و غيـر     وجداش   اين صنعت وقتي براي خواننده«

اين . در آيروني هميشه نوعي ناسازگاري وجود دارد. شده  باشد، نه روشن و از قبل مشخص
ت آن،    شده و چيز مورد  ناسازگاري ممكن است بين چيز گفته نظر، بين ظاهر چيزي با واقعيـ

ظرافت و عدم صراحت ) 70: 1383 ن،پري(» .شدن آن باشد  يا بين توقع فرد و نحوه برآورده
توانـد    سويي در بدترين شكل خود مي  اين هم. آيروني، با اشعار پيچيده و مبهم تناسب دارد

به تكلّف يا عادت ذهني بدل شود و در بهترين حالت، گسترش ابعـاد مفهـومي را، در اثـر    
اصـوالً  «. شـود   در حالت دوم، وحدتي ارگانيك در فرم شعري ايجـاد مـي  . ادبي سبب گردد

كنند كه القاكننـدة تـنش، تبـاين و      شاعران براي ايجاد هارموني، از صنايع بديعي استفاده مي
چـرا كـه   ). 48: 1385پاينده، (» نما و آيروني  به ويژه دو صنعت متناقض. ناهمسازي هستند

من اين دو صنعت كانون عناصر متضاد و داليل متباين است و شاعر يا نويسنده با آن، ضـ 
در واقـع  . گـردد   ايجاد تمايز در زبان خود، شعر خود را به سوي نظام يافتگي رهنمون مـي 

امي بـر خـالف ظـاهر شـعر را بـه خواننـده       يپيدايش آيروني ماحصل استنباطي است كه پ
  .رساند  مي
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تواند تمام حـاالت و مواضـعي را كـه نـاقض       آيروني از آن جهت كه مي«از نظر ديچز 
ي دارد   حاالت مورد نظر  ت خاصـ يـ250: 1379ديچـز، (»شاعر است، پيش بيني كنـد؛ اهم .(

گاهي گرايش نويسنده يا شاعر به آيرونـي، ماحصـل اوضـاع اجتمـاعي و نـوعي گريزگـاه       
اي از اعتـراض بـه وضـع موجـود       خردمدار براي فرار از دستگاه سانسور و استبداد و جلوه

ـ   به. است . دار اسـت   ه ويـژه در دوران اسـتبداد، دامنـه   كارگيري آيروني در اشعار اجتماعي، ب
از قـوانين سـاختاري    8بنـدي فـراي    هاي اجتماعي بيان آيرونيك، اگر تقسيم  گذشته از ارزش

اسـت،    تقسيم كرده و آيروني را ميتوس زمستان دانسته 9ادبيات را، كه آن را به چهار ميتوس
بيـان آيرونيـك و نگـرش    . يابد  مي بپذيريم؛ پرداختن به اين صنعت بالغي اهميت مضاعفي

  :شمارد  ترين آنها را چنين برمي  هايي است كه گراس مهم  ها، داراي ويژگي  كنايي به پديده
گرايـي و فعليـت     آيروني، جدايي مطلق ميان نفس و جهان، عينيت و ذهنيت، درون« . 1

تواند جهان را خانة   كس نمي  اين شكاف يا جدايي آن قدر عميق است كه هيچ. كند  ايجاد مي
نظر از عملكرد، انسان به دليل ماهيت نفس واقعيت، بيگانگي شـديدي را    صرف. خود بداند

  .كند  در بطن هستي تجربه مي
يابد كه زيستن با تضادها امـري اسـت بـديهي و نيازمنـد دليـل        ذهن آيرونيك درمي. 2

وجود آنها خوب است؛ چرا كه  ناپذير زندگي هستند و  نيست زيرا اين تضادها بخش جدايي
  .شود  ها، منابع سرشار خالقيت پديدار مي  از درون اين تقابل

تواننـد    دهد كه هيچ يك از آنها نمي  در بيان آيرونيك، انسان به تفاسير متعددي تن مي. 3
. پـذيرترين آنهاسـت    بيني، انعطاف  اين بدان معناست كه رساترين جهان. كامالً صحيح باشند

. كـدام پايبنـد نشـود     هاي يك موضوع را ببيند و به هـيچ   خواهد تمام جنبه  بيني كه مي  جهان
  .است   آل بدل شده  اي كه با درك بي غرض تلفيق شده و به ديدگاهي ايده  تخيل گسترده

توانـد    كـس نمـي    كند؛ زيرا هـيچ   طنز كنايي از درگيري مستقيم با واقعيت اجتناب مي. 4
  .)463: 1375گراس، (» .به چنگ آورد واقعيت را

  
  گذري بر انواع آيروني در شعر شاملو 2.4

  :عبارتند از 10اچ آبرامز از آيروني، انواع آيروني. بندي ا  بر اساس تقسيم
كه در آن معناي روساختي با معناي مورد نظر گوينده، : )verbal irony( آيروني كالمي

نوع آيروني است كـه در واقـع همـان اسـتعاره تهكميـه      ترين   اين نوع، ساده. متفاوت است
)sarcasm (نامـه  به لغت/ سردستي/ من گه گاه/ آه مختوم قلي: يا مجاز به عالقة تضاد است /
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چـه  !/ هـا دارد شـادي   چـه معـادل  !) / محشـر !(ها دارد پيروزي چه معادل:/ اندازم  نگاهي مي
  )861! (ها آزادي چه معادل!/ ها انسان  معادل

كه بـه  / اگر سر آن نداشتي  ( /ها بودن و گورزاد ظلمت/ خاموشي و نشخوار بود/ يزندگ
  )707) (روشن شوي/ آتش قرابينه

بر اثر تضاد بين وضـعيت واقعـي و يـا وضـعيت     : )situational irony(آيروني وضعي
/ لبخندشان/ دكنن  زهر در جام مي/ از ميناهاي عتيق/ غالمان/ ميهمانان را : آيد  آل پديد مي  ايده

 .كنند  تقديم مي/ كه مرگ بي دردسر/ اند  دامن فرازكرده/ انعام را به طلب/ الله و تزوير است
)756(  

تـر    منتقـدان نـو بـه ايـن نـوع آيرونـي، بـيش       «): structural irony( آيروني ساختاري
ثر جلوه آيروني ساختاري، در ساختار داستاني يا نمايشي ا). 230: 1386شميسا، (» نظردارند

. بخشد  كند و با واردكردن يك شاخصة ساختاري، دوگانگي مفهومي را در اثر جريان مي  مي
اي از اين نـوع آيرونـي     نمونه)  1005(» قصة مردي كه لب نداشت«اجتماعي  ـ  شعر روايي

ترين شعرهاي شاملو در ايجاد فضـاهاي آيرونيـك     در اين شعر روايي، كه از برجسته. است
كنـد؛    قلي را براي خنديـدن، وارد سـاختار داسـتان مـي      نداشتن حسين  و ابتدا لباست، شامل

قلي را براي گرفتن لب باغچه، لب حوض،   هاي حسين  سپس در رويكردي آيرونيك تالش
قلـي را از    سپس راوي بـا راهبـرد سـقراطي، حسـين    . كشد  لب بوم و لب دريا به تصوير مي

آنگـاه مخاطـب را بـه نتيجـة پيـامواره و اجتمـاعي داسـتان         سازد و  هايش، آگاه مي  ناآگاهي
  .خواهد  خنديدن دل شاد مي: سازد  رهنمون مي

كه در آن به شـيوة پرسـش و پاسـخ و بـا ايجـاد      : )Socratic irony(آيروني سقراطي 
قلـي بـا     منـاظرة حسـين  . شـود   ترديد، ناداني شخصيت داستان يا مخاطب به او گوشزد مـي 

  . از اين دست است) 1016- 1005( تانهاي داس  شخصيت
هر غبـار راه لعنـت شـده نفرينـت     / هنگامي كه/فروختن / فخر به فلك/ تو را چه سود

  )818(كند؟   مي
در ماجراهاي اين نوع از آيروني تقدير دخيـل اسـت و   : )comic irony( آيروني تقدير

، )414( ر ميالد شاملو، شع)191: 1368فرخزاد، (شعر عصيان . برد  جريان هستي را پيش مي
هاي رستم و سهراب و رستم و اسفنديار و برخي قصص ديگر فارسي،   هايي از داستان  بخش
  . هايي از اين نوع آيروني است  نمونه
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نامه ميتينگ بـزرگ متولـد     و من در لفاف قطع/ فراموش شد/ سان آهنگ قديمي  مادرم به
  ) 288. (زمانم پيوند يابم هاي  تا با مردم اعماق بكوشم و با وصله/ شدم

نوعي از آيروني كه در آن نويسنده تظاهر به نشان : )romantic irony( آيروني رمانتيك
اكنـون  : دهد كه حوادث چندان هم جدي نيسـت   كند اما سرانجام نشان مي  دادن واقعيت مي

بـه  / زنـد   مـي لبخنـد  / فيلسوفانه/ حاصل  بر همة آن تالش و تكاپوي بي/ عريان/ ات  جمجمه
با غُلي بـر پـاي   / به زيستن:/ دردادي  بدان تن/ از وحشت مرگ/ زند كه تو  حماقتي خنده مي

بـه  /  و اكنـون / اسـت   مرا و تو را و اجداد ما را به بازي گرفته/ زمين./ غلّادة ئي بر گردن/ و
  .)486- 485( .خند زدن نيست  هيچ به از نيش/ انتظار آنكه جاز شلخته اسرافيل آغاز شود

نظر و لحن گوينده يا نويسنده عكس چيزي است : )rhetorical irony( آيروني بالغي
  .اي از اين دست است  االشراف عبيد زاكاني نمونه  رسالة اخالق. آورد  كه بر زبان مي

  ) 330! (ها به خيابان نظر كنيد از پشت شيشه!/ آهاي
  )861!(ها آزادي معادل چه!/ ها انسان چه معادل/ !ها دارد شادي چه معادل

  )507!(قصدم آزار شماست
هـاي ناپسـند    در اين نوع از آيروني، مخاطب را با وصـف  ):invective( طعن يا دشنام

دكتـر  / چه كند صبح كه گر آينده قرار بود به گذشته باخته باشـد : دهند مورد دشنام قرار مي
ياختـه    جـانوري تـك  / قـرون در آبهاي دوردست / بايست به ناچار اكنون  حميديِ شاعر مي

  )291. (باشد

  )dramatic irony(آيروني نمايشي  1.2.4
اي كـه اگـر تفـاوت      به گونـه . ها نيز منشاء پيدايش آيروني است  تفاوت و فاصله شخصيت

همچنان كه اگر . شود  آگاهي نسبت به يك رويداد در ميان آنان بروز كند؛ آيروني حاصل مي
بيننده از ماجرايي بيش از شخصيت داستان يا بازيگر بدانند، آيروني  در نمايشنامه، خواننده يا

  . آيد  پديد مي
آيروني نمايشي نوعي از آيروني اسـت كـه در آن خواننـده و نويسـنده از رويـدادهاي      

. آيـد   خبر از همه جا، گاه در رويدادها گرفتـار مـي    داستان باخبرند؛ اما شخصيت داستاني بي
شخصـيت زرگـر در داسـتان    . شود  مواردي باعث خلق تراژدي هم مي اين نوع آيروني، در

هـاي    دانست او را خواهند كشت، از نمونه  ، كه نمي)20- 7: 1373مولوي،   ( پادشاه و كنيزك
، كـه نويسـنده و     همچنين كليت داستان رسـتم و سـهراب  . است)   تراژيك  (آيروني نمايشي 

شـوند، يـك     آغاز، از فرجـام داسـتان آگـاه مـي     مخاطب به واسطه  يك براعت استهالل در
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در «بنـابراين  . آيروني نمايشي است زيرا سهراب، از مرگ خود به دست پـدر ناآگـاه اسـت   
و منظور ) زند  كسي كه در شعر حرف مي(آيروني نمايشي، ناسازگاري نه بين سخن گوينده 

ده ممكـن اسـت   سـن حـرف نوي . نظر او بلكه بين سخن گوينده و منظور نظر نويسنده است
توانـد بـه     ا او با گذاشتن حرف خود در دهان يك گويندة خـاص، مـي  كامالً صريح باشد ام

هاي خود را، كه كامالً عكس آن چيزي اسـت كـه گوينـده اظهـار      خواننده مفاهيم و نگرش
  .دارد، نشان دهد  مي

از سـوي  تر است و مسـتلزم پاسـخي پيچيـده      آيروني نمايشي، از آيروني كالمي پيچيده
كـردن نـوع     توان بـراي ابـالغ نگرشـها و نيـز روشـن       اين نوع آيروني را مي. خواننده است
زيرا نويسنده با استفاده از آن، ضمن بيان ارزش مفاهيم، ماهيت گوينـده  . كاربرد  شخصيت به

 »تواند خشـن، تمسـخرآميز يـا دلسـوزانه باشـد       چنين تفسيري مي. كشد  را نيز به تفسير مي
در اين نوع آيروني، بين آگاهي مخاطب و خالق اثر و شخصيت ناآگـاه  ). 70: 1383 پرين،(

شود كه ماحصل آن، سخناني است كـه بـراي مخاطـب نـامربوط       داستان، شكافي ايجاد مي
آيروني نمايشي و آيروني موقعيت، ابزاري پرقدرت در دست شـاعرند كـه او را   « . نمايد  مي

يعني معنايي بسيار بيش از آنچه عمالً بيـان  . دون بيان آنها القا كندسازد تا معاني را ب  قادر مي
  ).74 :همان( »كند؛ منتقل سازد  مي

  انواع آيروني نمايشي 2.2.4
در . اي ازآيروني نمايشي اسـت   آيروني تراژيك، زيرشاخه: )tragic irony( آيروني تراژيك

تـر يـا قـدرت      موقعيت فكري پـايين اگر شخصيت اصلي در قطعه روايي در « آناتومي نقد
اي كه خواننده خود را نسبت به آن شخصيت، از جايگاهي برتر بنگرد،   كمتري باشد به گونه

در اين حالت قهرمان، در وضعيت آيرونيك قرار . يابد  شدن، پيوند مي  آيروني با مفهوم قرباني
وط پيشـوايان بـزرگ در   سـق . شـود   دلي در خواننده مي  گيرد و موجب تحريك حس هم  مي

كـه در  . آورد  دهد و آيروني تراژيك را پديد مـي   تراژدي، امر قهرماني را به آيروني پيوند مي
مشـرّف،  (» آن، قهرمان در سرنوشت خود مقصر اصلي نيست بلكه بازيچة سرنوشت اسـت 

اي از آيرونــي تراژيــك در شــعر   ، نمونــه)139(» ســاعت اعــدام«شــعر ). 158- 157: 1387
چـون رقـص آب بـر    / خنـدي   لرزيد بر لبانش لـب / در قفل در كليدي چرخيد: لوستشام

  .در قفل در كليدي چرخيد/ خورشيد از انعكاس تابش/ سقف
قرارگرفتن : )gradual irony(و آيروني غيرناگهاني ) sudden irony(آيروني ناگهاني 

، )خـالق آيرونـي  (نده ناآگاهي شخصيت از وضعيت واقعي در برابر آگاهي خواننده و نويسـ 
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آيروني نمايشـي را بايـد در موضـوع    . دهد  خواننده و نويسنده را در جايگاهي برتر قرار مي
گاه حاصـل برمالشـدن يـك راز يـا     « حوادث مربوط به موضوع داستان . گرفت  داستان پي

ايـن   .كنـد   منتظره است كه به جزئيات پيشين متن معنايي تازه منتقل مي  آمدن امري غير  پيش
سازد و درك ما را از كل متن به   امر ناگهاني همچون نورافكني زواياي پنهان اثر را روشن مي

در ديگر موارد كشف ناگهاني در كار نيست بلكـه بـا تأمـل در اثـر     . رساند  اي مي  سطح تازه
ـ      آيروني به تدريج و با آهنگي ماليم نگاه ما تحت تأثير قرار مـي  ر گيـرد و بيـنش مـا را از اث

. نامنـد   نوع اول را آيروني ناگهاني و نـوع دوم را آيرونـي غيرناگهـاني مـي    . سازد  متحول مي
آيروني ناگهاني بايد زوايايي پنهان از اثر را روشن سازد وگرنه هر آشكارسـازي ناگهـاني را   

آيروني نمايشي چه ناگهاني ). 162- 161: همان(» توان به معناي آيروني به حساب آورد  نمي
و چه غيرناگهاني، نوعي آيروني آشكار است كه در آن تماشاگر يا خواننـده، اخـتالف    باشد

  .فهمد  ها را مي  بين تصورات قهرمان داستان با واقعيت
  
  آيروني نمايشي در شعر شاملو 3.4

بيـان  . مدرن تولّد و توسعه يافـت   سو با هنر پست  هاي آيرونيك در شعر ايران، هم  نسل بيت
طنزآميز نيما در اشعاري چون كچبي، انگاسي و ميرداماد در اشعار بعدي او، جـاي  تمثيلي و 

  .نش، انسجام و تكامل بيشتري يافتخود را به آيروني بخشيد و پس از آن در شعر پيروا
دهد، با وجود آنكـه طنزپـردازي در شعرشـاملو چنـدان       نگاهي به شعر شاملو نشان مي
در بيـان  . اسـت   مختلف آيروني در شـعرش بهـره بـرده    وسيع نيست ولي اين شاعر از انواع

ها، مخاطب   شود كه در ميان ناآگاهي شخصيت  اي مطرح مي  آيرونيك شاملو، تضادها به گونه
. گـردد   آگاهي رهنمون مـي   شناختي و هدفمند، به نوعي خود  جامعه ـ  را با رويكردي فلسفي

تعبير طنزآميز، جملـه، اصـطالح يـا    « : گويد  خود او در مورد سطرهاي آيرونيك شعرش مي
گذارد؛ به ناگهان   اي اجتماعي مي  اي است كه مستقيماً انگشت اشارت بر حادثه يا واقعه  كنايه

زبان   به  نوردد و زبان  جوشد و به يك روز و دو روز سراسر قلمرو زباني را درمي  از اعماق مي
ها و   گاه پابرهنه و عريان در تاالر اشرافي قاموسرود كه   دهان، تا بدان جا پيش مي  به  و دهان

با اين بينش اسـت  ) 44: 1380مجابي، (» .نشيند  دوشادوش كلمات فرهنگستاني بر تخت مي
اسـت درد انسـان امـروزي را      كه شاعر، در معدود اشعار آيرونيك خود بـه خـوبي توانسـته   

دســتگاه «. عـه را بــازگو كنـد  هـاي جام   بازنمايـد و از ايـن راه مســايل اجتمـاع و گرفتــاري   
هاي گوناگون برگزيده،   تصويرگري هنرمندانه، به همراه زبان مناسبي كه شاملو پس از تجربه
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كه از اين جهت   چنان. است  خوب رسانده  انسجام دروني و فرم ذهني شعر او را به حد خيلي
ش مفاهيم آيرونيك او در شعر) 529: 1387زرقاني،(» .نظير است  در ميان شاعران معاصر بي

شعر شاملو، در شـيوة  «. زند  را به مسايل شخصي، اجتماعي، اخالقي و گاه عاشقانه پيوند مي
دهد كه چنـدين    چنين كيفيتي به شعر اين قابليت را مي. معناپردازي تابع نظام بودلري است
ه جـاي  بسياري از اشعار نو در ايـن دايـر  ). 320 :همان(» وجه معنايي را در خود حمل كند

در اين شعر كوتـاه دل  ) 890(دلباحته بود / به قناري كوچكي/ گريست  سالخي مي: گيرد  مي
باختن سالخ به قناري و ناآگاهي قناري، نوعي آيروني نمايشي تراژيك است كه بازگوكنندة 

  .تواند باشد  فضاي استبداد هم مي
در . يابد  هاي متفاوت مي  هاي متفاوت، تأويل  سان منشوري است كه در خوانش  آيروني به

گــرا و هنجارهــاي رايــج و   شــعر شــاملو كــه شــعر خشــم و عصــيان عليــه جامعــة ســنّت
هاسـت  »آن«ي تازه؛ و همـين  »ها  آن«او شاعر طغيان است و «به تعبيري . هاست  طلبي  قدرت

اعي طغيان شاعرانه او عليه بداخالقي اجتمـ ). 120: 1383تسليمي، (» كند  كه او را متمايز مي
كه عمـر چـه شـاهانه    / و به تماشا نشستن دروغ را/ ماندن/ آري/ ماندن: از اين دست است

در همين اسـت  / تنها/ قت همشهريان و صدا/ كنند  ريا را پنهان مي/ به شهري كه/ گذارد  مي
)624(.  

انواع آيروني و از جمله آيروني نمايشي، در شعر روايي بـيش از سـاير اشـعار فرصـت     
هنر محض، وقتي به روايت متصل شود،   «كند   ابد؛ و شاملو به رغم اينكه تأكيد ميي  بروز مي

؛ در شعرش هم فضاسازي روايـي  )38: 1372حريري،( »دهد  اش را از دست مي  حالت نابي
هـايي نيرومنـد و روشـن از طنـز در       او از آغـاز رگـه  « . است  نموده و طنز و آيروني آفريده

گاه از چاشني طنز خالي   اش هيچ  هاي جدي جدلي  نوشته. رفتار خود داشتها و كار و   نوشته
او . هـاي لفظـي دقيـق     خاصه از تعـابير و اصـطالحات كوچـه و بـازار و كنايـه     . است  نبوده
طنز در آثار منظـوم  . چشمانه خجستگي پرطراوتي چون نياكانش، عبيد و حافظ داشت  شوخ

هايش آشكارتر و در مقاالتش به سطح عبارات   قصه در. شاملو، در ژرفاي اثرش پنهان است
) 101: 1377مجابي،(» .شود  هاي موجز و درخشان بدل مي  رسد و در شفاهياتش به لطيفه  مي

، راوي و خواننده از تالطم درياي نمادين )27- 23  ( »مرغ دريا«به عنوان مثال در شعر روايي 
گيرد تا در   است و همواره مورد خطاب قرار مي ، آگاهند؛ اما مرغك دريا، ناآگاه)جامعه(شعر

» خون و ماتيك«شعر . هايش عمق بيشتري ببخشد  ناآگاهي او، مخاطب شعر شاملو به آگاهي
اي ديگر از آيروني نمايشي غيرناگهاني است كه شاعر در آغاز آن با همجـواري    نمونه) 28(

سازد و پـس از    شعر نمايان مي دو عنصر ناهمگون خون و ماتيك، بيان آيرونيك خود را در
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سـرخي،  : پـردازد   دار، به بررسي مفهومي رنگ سرخ در روزگـار خـود مـي     اي جهت  مقدمه
  )30. (دندان نما كند/ ليكن لبان يار تو را خنده هر زمان/ ها  ها و زخم  لب/ سرخي است

در تصـويري   ، بد اخالقي و فساد را»رود  سرود مردي كه تنها به راه مي« شاملو در شعر 
ناك، گل سرخي بـه    از پنجرة رو در رو، زني ترسان و شتاب: كند  آيرونيك چنين ترسيم مي

و در خانـه، مـردي بـا خـود     / فرسـتد   اي به جانب زن مي  عابر منتظر بوسه/ افكند  مي/ كوچه
  ).299( »دارد  گمان مرا دوست مي  بانوي من بي« :/ انديشد  مي

 آنكـه    برد بي  آميز به پيش مي  ناآگاه داستانش را افشاگرانه و طعنشاملو در اين شعر، مرد
گـذري بـر اشـعار    . هايش، كه عامل خلق آيروني نمايشي است، چيزي بداند  او از گرفتاري

در مواردي از شعر شاملو، فاصله راوي و شاعر بسيار انـدك  «دهد كه   روايي شاملو نشان مي
در نتيجه طنز يا زهر خند آيرونيـك از زبـان خـود     .و تسلط خودآگاهي در شعر زياد است

خيابان ) 39(» 23«به عنوان مثال در منظومة روايي ). 84: 1384سالجقه،(» شود  شاعر بيان مي
داند كه در آميـزش اروتيسـم     مي) نويسنده(داستاني كه راوي . شخصيت ناآگاه داستان است

  : شود  خيابان و شهر آشفته، بستر شهر خونين مي
بـاال  / از لمبرهـاي راه / هـاي بلـوغ   و قطـره / بـود   به بغل شهر افتـاده / بدن لخت خيابان

در / خـورده سرمسـت بـود     هاي باران  كه از رؤياي جگن/ ها  و تابستان گرم نفس/ كشيد  مي
دهـان  / اش  هـاي صـدف    فـرش دنـدان    با سنگ/ خيابان برهنه./ چكيد  مي/  تپش قلب عشق

و او را / و شـهر بـر او پيچيـد   ./ زهر كـامش را بمكـد  / يك عشقتا دردهاي لذّت / گشود
كه تن داغ / و تاريخِ سر به مهر يك عشق/ در بازوهاي پر تحريك آغوشش/ تر فشرد تنگ

خـونين  / بستر شهري بـي سرگذشـت را  / ه بودبه اجتماع يك بلوغ واداد/ دختري اش را 
  )40- 39( .كرد

ك آيروني ناگهاني، افول مهرورزي اجتمـاعي را  ، در ي»تنها«او با همين رويكرد در شعر 
تا به هر سالم و درود شما، منقار كركسي را / غرورِ من در ابديت رنجِ من است: كند  نقد مي

  )306( .بر جگرگاه خود احساس كنم
، در كليتي ناساز و نگرشي دوسويه ابتدا از اينكـه  »تا شكوفة سرخ يك پيراهن«شاملو در

كند،   نهد و خود را در آن محبوس مي  و قوافي ساختمان شعر را بنا مي چگونه با سنگ الفاظ
سـازد و آيرونـي     گويد و آنگاه با افزودن معاني تازه به آن، زواياي ديگري را روشن مـي   مي

تـا بـام   / ديـوار / استوار/ افرازم  برمي/ از سنگ الفاظ: كند  خود را خلق مي) ناگهاني(نمايشي 
كـه  / احمقـم شـايد  / مـن چنيـنم  / در آن زنداني شـوم / تا در آن بنشينم/ شعرم را بر آن نهم
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نه / سان فرزند مريم كه صليبش را،  به/ كشم  دوش  هاي زندانم را به  سنگ/ كه من بايد/ داند  مي
و رشـته تازيانـة   / از استخوان برادرتـان / تراشيد  تان را مي  كه دستة شلّاق دژخيم/ سان شما  به

از / نشانيد  و نگين به دسته شلّاق خودكامگان مي/ بافيد از گيسوي خواهرتان   جلّادتان را مي
  )50- 49(هاي شكستة پدرتان  دندان

گرايي نيز در مواردي به خلق آيروني نمايشي،   آميز شاملو در مبارزه با سنّت  راهبرد طعن
ي داستان، ، در ناآگاهي شخصيت اصل»حرف آخر«خطابي  - او در شعر روايي. است  انجاميده

خوانـد و بـر راه     گرا اسـت، پيـروان كالسيسـيم را بـه چـالش فرامـي        كه نماد شاعران سنت
  :اندازد  هاي گردگرفته آنان شلنگ مي  ديوان

ايـن بـار بـه    / گان انواع والديميـر   كشنده/ و شما/ كنندگان ابله نيما  مسخره/ چرا كه شما
  )288( .اندازد  هاي گردگرفته شلنگ مي  كه بر راه ديوان/ ايد  مصاف شاعري چموش آمده

از شگردهاي شاملو كه در شعرش جلوة خاصي دارد، افزودن معنـاي تـازه بـه مفـاهيم     
شدن وجوه و زواياي ديگـري از روايـت كمـك      اين كار در مواردي به روشن. پيشين است

  : گيرد  كند و در تطابق با آيروني ناگهاني قرار مي  مي
و لبانت بـه  / گور او را از پوست خاك و استخوان آجر انباشتي/ كهداني هنگامي   و نمي

و هنگامي كه پنداشـتي گوشـت   / اي تركيد  و گلويت به انفجار خنده/ لبخند آرامش شكفت
اش را به  چگونه او طبل سرخ زندگي/ اي هاي  پيكرش جدا كرده از استخوان/ گي او را  زنده

  )63- 62. (نوا درآورد
كرد، شاملو گاه به صورت تدريجي و در طول اثر، بيـنش مـا را تغييـر    در برابر اين عمل

پـردازد كـه در     آميز به محاكمة كساني مـي   با بياني طعن» بر سنگ فرش«او در شعر . دهد  مي
كنند و بـه ايـن ترتيـب خـالق       آرامش خانه و از پشت شيشه، حوادث اجتماعي را رصد مي

خـون را  !/ ها به خيابان نظر كنيـد   از پشت شيشه!/ يآها: شود  آيروني ناگهاني در شعرش مي
تپد دل   كاين گونه مي/ گويي به سنگ فرش/ اين خون صبح گاه است!/ به سنگ فرش ببينيد

  )330( هاي آن  در قطره/ خورشيد
، خسـته و خـاموش   )جامعه( آفريند كه در آن بيابان  ، مه، هذيان گرمي مي»مه« در شعر 

خبر است و تناقض ميان مه و   روايي بيابان، از اوضاع بي ـ شعر وصفيدر اين . ريزد  عرق مي
  : است  گرماي بيابان، فضايي آيرونيك بر شعر حاكم نموده



 يروني نمايشي در شعر احمد شاملوآ هاي جلوه       96

  

/ موجي گرم در خون بيابان است/ چراغ قريه پنهان است/ است  بيابان را سراسر مه گرفته
 ريزدش آهسته از هر بنـد   عرق مي/ در هذيان گرم مه/ بشكسته  نفس/ لب بسته/ بيابان خسته

)114(  
هم، آنجـا كـه اقيـانوس، كـوه و انسـان      «   آشتي  «هاي داستان در شعر   ناآگاهي شخصيت

وار او بـا خـودش و نيـز نگـرش فلسـفي        ماية عصيان شاملو و نزاع آيرونيك و ديوانه  دست
  : كند  شود، آيروني نمايشي ايجاد مي  شاعر به خلقت مي

از / اي بـيش در نكشـيده    كه هنـوز از آن قطـره  / اي  مب فرزانگيسرمست خ/ انساني تو
  .)1030- 1029( زند  معناي خود را با تو محك مي/ هستي/ معماهاي سياه سربرآورده

  
  گيري نتيجه. 5

كه طنز نيز از اين خاصـيت    همچنان. گاه جمع نيروهاي متناقض در شعر است  آيروني جلوه
مـدرن، راهبـردي نـو در      طبع معاصر، با تكيه بر هنر پسـت   شوخگيرد و شاملو شاعر   مي  بهره

او گاه در مقام يك راوي و گاه به عنوان يك ناظر ماجرا، آيروني را . ايجاد طنز را تجربه كرد
شعر او داعيه دار توجه به انسان و جامعة انساني اسـت و در  . است  در شعرش را خلق كرده

زدن در   با پرسه. است  ائل اجتماعي و انساني قرار گرفتهآن طنز و آيروني در خدمت بيان مس
  : توان نتيجه گرفت  فضاهاي آيرونيك شعر شاملو مي

  .است   روايي شاملو فرصت بروز بيشتري يافته ـ بيان آيرونيك در اشعار وصفي ـ
شاملو در خلق آيروني از يك سو تحت تأثير آثار طنز فارسي، نظير آثار عبيد زاكـاني،   ـ

التّـواريخ و كاريكلماتورهـا     الوقايع و رستم  هاي فكاهي نظير بدايع  يح بهروز و برخي رسالهذب
مـدرن و از    است و از سوي ديگر روح نوگرا و تجددخواهش او را به سمت هنر پست  بوده

  . است   جمله آيروني، سوق داده
  .است تكاملي داشتهآيروني در شعر شاملو، به لحاظ گستردگي و بعد معنايي آن سير  ـ
آيروني تراژيك، آيروني ناگهاني و آيرونـي غيرناگهـاني سـه گونـة آيرونـي نمايشـي        ـ
  .هستند
است، بررسي انـواع آيرونـي در     اگر چه تا كنون معادل جامعي براي آيروني ذكر نشده ـ

  . كند  مي   ادب فارسي بيش از يافتن معادل فارسي آن به روشن شدن مفهوم كمك
اسـت و وجـود     هاي خلـق آيرونـي بـوده     مايه  شاملو طعن، طنز و كنايه، دست درشعر - 
هاي متضاد دوگانه و پوشيده گويي و يا هجو، فصل مشـترك بـين آيرونـي و صـنايع       تقابل
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همـاني، آيرونـي را     باشد و همين نكته عاملي است كه برخي با ايجاد رابطة اين  ذكرشده مي
  .اند  نستهها دا  معادل يكي از اين واژه

 آيروني نمايشي، باعث روشـن شـدن زوايـاي تاريـك اثـر و درك مخاطـب از مـتن        ـ
  . گردد  مي)غير ناگهاني  ( و يا ايجاد تحول در بينش او) ناگهاني(

  .املو، داراي كاركرد اجتماعي استعمده موارد آيروني نمايشي در شعر ش ـ
  
  ها  شتنو پي

نقدنو فقط به متن . در آمريكا مرسوم بود 1920- 1960هاي   نقدنو، نهضت ادبي است كه در سال«. 1
منتقدان نو، معتقد به تحليـل موشـكافانه   . پردازد و به نويسنده و مسايل اجتماعي كاري ندارد  مي

متن هستند و التفاتي به نيت مؤلف و شخصيت شاعر و بررسي منابع و تاريخ عقايد و اين گونه 
  ).426- 425: 1386 شميسا،(» امور ندارند

اسـت،    شناسي به كار بـرده   را كه شميسا در كليات سبك» نعل وارونه « واژه  )8: 1385(سيما داد . 2
  .داند  بهترين معادل براي آيروني مي

  )123- 110: 1364 رادفر،: (ك.براي آشنايي با تعاريف مختلف طنز ن. 3
هاي طنـز، نـه از مقايسـه واژه و      شكل«. خواني كلمات است  تضاد موجود در طنز اغلب در ناهم. 4

  ).32: 1386 مارتين،(»آيد  مي   خواني دو گروه متضاد واژگان حاصل  جهان بيرون، بلكه از ناهم
  .است   شواهد شعري كه تنها با شماره صفحه ذكر شده، از همين مأخذ انتخاب شده. 5
  .جهان  نقش، تهران، مدرنيته و مدرنيسم  پست، )1379(نوذري، حسينعلي: ك.ن. 6
از كالف، شـاعر انگليسـي،   » بيا اي شاعر«اي شعر، با عنوان   روزنامة ايران، قطعه 6869در شماره . 7

  . پاسخ گفت» ها  خرمن«توسط مسعود فرزاد ترجمه شده بود كه نيما آن را در شعر 
ميتـوس  ( يكمـد : اسـت   اي ادبيات را به چهار ميتوس تقسيم كـرده   فراي قوانين ساختاري و پايه. 8

ابراهيم پور، ) (ميتوس زمستان(و آيروني ) ميتوس پاييز( ، تراژدي)ميتوس تابستان( ، رمانس)بهار
1388(  

، عبارت از مواد و مصالحي است كه بـراي بيـان هنـري منسـجم و اطمينـان      )mythos( ميتوس«. 9
را اغلـب   ميتـوس . توان به هر شـكل هنـري اطـالق كـرد      اين واژه را مي. شود  بخشي مرتب مي

 مك ليش،. (كنند ولي اين واژه معنايي بسيار بيش از اين دارد  محابا به طرح داستان ترجمه مي  بي
1386 :51(  

  )114: 1387 آقازينالي،(؛ )8- 13: 1385داد، (ك .ن. 10
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  نامه كتاب
  .زوار: ، تهراناز صبا تا نيما). 1375( پور، يحيي  آرين

، »مقايسه تحليلي كنايه و آيروني در ادبيات فارسـي و انگليسـي  «). 1387( آقازينالي، زهرا و حسين آقاحسيني
  .127- 95، صص 17، سال نهم، ش )يزد( نامه كاوشفصلنامة 

 .قطره: ، تهرانفرهنگ واژگان و اصطالحات طنز). 1390(اصالني، محمدرضا
 .نيلوفر: ، تهرانجديد جستارهايي در نظريه و نقد ادبي: نقد ادبي و دموكراسي). 1385( پاينده، حسين
 .، ترجمة فاطمه راكعي، تهران، اطّالعاتدربارة شعر). 1383( پرين، الرنس

انتشارات زمستان با همكاري انتشـارات  : ، تهران)تأملي در شعر شاملو  (سفر در مه). 1374( پورنامداريان، تقي
 .چشم و چراغ

 .اختران: ، تهراننهايي در ادبيات معاصر ايرا  گزاره). 1383( تسليمي، علي
 .آويشن و گوهرزاد: ، تهرانگفت و شنودي با احمد شاملو).1372( حريري، ناصر

 .مرواريد: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبي). 1385( داد، سيما
  . علمي: ، تهرانهاي نقد ادبي  شيوه). 1379( ديچز، ديويد

 .123- 110گستره، صص: ، تهران)1(ادبياتگستره تاريخ و ، »طنزچيست؟« ). 1364( رادفر، ابوالقاسم
 .63- 39، صص2، شنامة انجمن، »هاي حافظ  گرداني  شعر رندانه يا معني«). 1380( رستگارفسايي، منصور

محمـد    محيط زندگي، احوال و اشعار ابوعبداهللا جعفربن). 1336  ( محمد  رودكي سمرقندي، ابوعبداهللا جعفربن
 . كتابخانه ترقّي: ، تصحيح سعيد نفيسي، تهرانرودكي سمرقندي

 .ثالث: ، تهرانچشم انداز شعر معاصر ايران). 1387( زرقاني، سيدمهدي
 .مرواريد: ، تهرانها  اميرزادة كاشي: نقد شعر معاصر). 1384( سالجقه، پروين
 . نگاه: ، تهران)1378- 1323شعرها: دفتر يكم(مجموعة آثار). 1389( شاملو، احمد

فصلنامة ، »نقش صناعات بالغي در شكست و واسازي متن: ساخت شكني بالغي«). 1387( وحي، محمودفت
 .135- 109، صص3، سال اول، شنقد ادبي

 . نويد: ، آلمان غربيمجموعة اشعار فروغ فرخزاد). 1368(فرخزاد، فروغ 
و 11، شارغنون، ترجمة حميد محرميان معلم، »هاي روح  طنز كنايي و آشفتگي«). 1375( لوك گراس، ديويد

 .471- 461، صص12
 .قصه: ، ترجمة حسن مرتضوي، تهراننظرية رمان). 1381( لوكاچ، جرج

 .ميترا: ، ويرايش دوم، تهراننقد ادبي) 1386( شميسا، سيروس
 . هرمس: ، ترجمة محمد شهبا،تهرانهاي روايت  نظريه). 1386( مارتين، واالس

 .فصل سبز: ، تهرانطنز و حماسه در آثار شاملو: آينه بامداد). 1380(ابي، جوادمج
 . قطره: ، تهراننامه احمد شاملو شناخت). 1377( مجابي، جواد
مجلّـة تخصصـي زبـان و ادبيـات     ، »در آثار مهـدي اخـوان ثالـث   » آيروني«يا » طعن«). 1387( مشرّف، مريم

 .166- 149، صص161، شدانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد
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 .فكر روز: ، تهران)از افالطون تا عصر حاضر(فرهنگ اصطالحات نقد ادبي). 1378(مقدادي، بهرام 
 .آگه: ، ترجمة محمد نبوي و مهران مهاجر، تهرانهاي ادبي معاصر  نامه نظريه  دانش). 1385( مكاريك، ايرناريما
 .آگه: بيگي، تهران اكبر معصوم، ترجمة ارسطو و فنّ شعر). 1386( مك ليش، كنت

 . علمي: ، با مقدمة بديع الزّمان فروزانفر، تهرانمثنوي معنوي). 1373( مولوي
، ترجمـة مـريم   شناسي و نقد ادبـي  زبان، »هاي استعاري و مجازي در ادبيات  قطب«). 1369( ياكوبسن، رومن

  .ني: خوزان و حسين پاينده، تهران
  =272http://www.matneno.com/?p»يادداشتي بر فيلم هيچ ساخته عبدالرّضاكاهاني« .)1388( پور، حامد ابراهيم
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