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  )دانشگاه شهيد بهشتي( دكتر مريم مشرّف

  
  در آثارمهدي اخوان ثالث» آيروني«يا » طعن«

  چكيده

 .ي از بيان دوپهلو است كه با ايهام و ابهـام متفـاوت اسـت              خاص طعن يا آيروني يك آراية ادبي و نوعِ       
تواند در شمار ويژگيهـاي سـبكي او بـه     مياي خاص دارد و    ن آرايه در آثار مهدي اخوان ثالث جلوه       اي

در . اند ات فارسي پركاربرد است، منتقدان كمتر به آن توجه نشان داده   هرچند آيروني در ادبي   . شمار رود 
  .شود ميمقالة حاضر انواع آيروني و مظاهر آن در شعر مهدي اخوان ثالث بررسي 

  . آيروني لفظي و آيروني نمايشي، آيروني،اخوان ثالث: ها  واژهكليد
  

  هـاي فـراوان دارد،       ي از طنز و بيان دوپهلو است كه هرچند در گنجينة ادب فارسي نمونه             آيروني نوع خاص
 اصالتاً يوناني در جهـان غـرب بـه همـين            كاربرد اين لفظِ  . در حوزة نقد ادبي كمتر به آن توجه شده است         

. انـد   سازي براي آن نبـوده      اي كهن و يوناني است، غربيها در بند معادل          معمول است و هرچند واژه    صورت  
  هـاي نقـد      در كتاب . اند كه البته خالي از اشكال نيست         را براي اين لفظ در نظر گرفته       هخريعربها معادل س

  .  اشاره شده استها به آن اما در فرهنگنامه، ادبي در ايران نيز اين مبحث غالباً نيامده است
شايد بتوان گفت دليل ترجمه نكردن اين اصطالح در زبانهاي غربي عالوه بر مأنوستر بودن غربيـان                 

                       تي در  به طور كلي با ادب يوناني، اين بوده است كه اين كلمه در اصل اسم خـاص اسـت و نـام شخـصي
قع چنين نيست و با زيركـي بـر         كند، در وا    كمديهاي يونان است كه هرچند تظاهر به ناداني و حماقت مي          

 امـروزه  (abrams: 97)شـود   زنِ احمقي است پيروز مي  كه الف(alazon)حريف هميشگي خود اَالزون 
بـازي   كاري را حفظ كرده است و البته نه به منظور دغل        نيز اين كلمه همچنان همان معناي ضمني پنهان       
.  قــ  4ق( افالطـون  جمهور لفظ اول بار در كتاب اين. بلكه به منظور پديد آوردن تأثيرات هنري و بالغي    

   .(cuddon: 335). آمده است» با پنبه سر بريدن در صحبت«تقريباً به معناي ) م
شـود كـه بـا پرسـشهاي بـه ظـاهر              ظاهر مي » آيرون«در ديالوگهاي افالطون خود سقراط در نقش        

 آيرونـي در  .(ibid. 336)دهـد  شكست ميوگو  لوحانه ولي زيركانه، گام به گام حريف خود را در گفت ساده
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حقيقت نوعي شگرد بياني است كه براي انتقال معنايي متفاوت با معني ظاهر و غالبـاً عكـس آنچـه كـه                      
 از ايـن رو شـايد بتـوان اصـطالح     (fowler: 128. Longman: 130)رود  گفته شده است به كـار مـي  

. گيـرد    معادل نيز همة وجوه آيروني را در بر نمي         را به عنوان معادل آيروني پيشنهاد كرد ولي اين        » طعن«
 و بهتر است اين اصـطالح بـه همـان           سازي كرد   بعضي منتقدان عقيده دارند كه نبايد براي آيروني معادل        

صورت اصلي به كار رود تا تمام بار تاريخي و ادبي آن نيز حفظ شود و بـه همـين دليـل در غالـب دائـرة                     
دانشنامه ادب فارسي، مـدخل     (ين اصطالح  به همين شكل به كار رفته است         المعارفهاي ادبي فارسي نيز ا    

  .)هاي ادبي فرهنگنامه آيروني و ديگر
در سالهاي اخير كه مسألة معني در نقد ادبي مورد توجه بـسيار اسـت و حتـي در نقـد هرمنـوتيكي و                        

وبـاره مـورد توجـه    بعضي از نظريات و ديدگاههاي پست مدرن به نوعي مركزيت دارد، موضوع آيرونـي د   
اي كه كولبروك منتقد معروف زمان ما، عقيده دارد كه آيروني در جهان              به گونه . منتقدان قرار گرفته است   

آيـد   مـي  زيـرا امـروز هـيچ چيـز آن گونـه كـه از ظـاهر امـر بـر                 ،امروز مفهومي پست مدرنيستي اسـت     
 زدن رابطة يك به يك دال و        آيروني با شناور ساختن معني و به هم       ). Colebrook:2004,p.95(نيست

  ).Hutcheon,1994,p.13(اندازد ميمدلول، مدلها و طرزهاي معتبر گفتمان را به خطر 
از نظر داگـالس ميـوك ،       .همه از دير باز درمورد تعريف اين آرايه اختالف نظروجود داشته است            با اين 

ريـف دقيقـي از آيرونـي ارائـه         ه بخواهيم تع  كمنتقد برجسته قرن بيستم، هيچ چيزسخت تر از اين نيست           
وي عقيده دارد بارزترين ويژگي آيروني عبارت است از تعارض ميان آنچه .  (Mueck:1969, p8). دهيم

  ).ibid:30(هست و آنچه به نظر رسد
با توجه به اينكه هدف اصلي اين مقاله گشودن چشم اندازي نوين در شعر معاصر فارسي بـه طريـق                    

يه ما را از    ا طريق خاص است، وارد شدن به تمام مباحث نظري مربوط به اين آر             عام و شعر اخوان ثالث به     
سازد ؛ اما براي آنكه بحث خود را بر پايه اي معتبر و علمي قرار دهيم،ضمن اسـتفاده                   ميهدف اصلي دور    

از فرهنگنامه هاي معتبر ادبي، اساس كار خود را بر تعريف نيكالس مارش و جان پك كه در ايـن زمينـه           
  .(Coyle,1995p.82ff) روند قرار داديم ميصاحب نام و از منتقدان معروف قرن بيستم به شمار 

دو معنايي كه   )  الف : مطابق اين تعريف، آيروني يا طعن بياني دوپهلو و كنايه آميز است، به شرط آنكه              
بنـابراين،  . باشـد هر دو معني درمتن معتبر و محتمـل  )  ب ؛در عبارت هست با يكديگر ارتباط داشته باشند       

آيد كه از آنچه در متن گفته يا نوشته شده بتوان به دو معني يـا دو برداشـت                     آيروني هنگامي به وجود مي    
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اي كه نتوان يكي از آن دو را ناممكن دانـست و ايـن امـر، حـد                   به گونه . متفاوت ولي مربوط با هم رسيد     
  .)ibid.88(سازد ميفاصل ميان ريشخند و تمسخر با آيروني را روشن 

در آيروني لفظي، قصد اصلي گوينده با معناي ظـاهري متفـاوت اسـت،              « در تعريف آبرامز آمده است    
هرچند عبارت آيرونيك غالبا دربرگيرنده تعبير ظاهري نيز هست ولي با اشاراتي در موقعيت شفاهي گفتـار     

ادي را قـصد كـرده      رسـاند، گوينـده رفتـار يـا ارزيـابي بـسيار متفـاوت و گـاه متـض                   مـي همراه است كه    
  .)Abrams:1993,p.97(است

شود، در آيروني غالبا تعبير ظاهر نيز معتبر و صادق است اما زمينـه               مي مالحظه   باالچنانكه در تعريف    
برد كه نبايد با آيرونـي اشـتباه         ميآبرامز در ادامه از آرايه هايي نام         .پرورد ميكالم، معنايي ديگر را در خود       

  .ريشخند آميز همراه با ناسزاي صريح، و طعنه آميزشود؛ از جمله بيان 
شود و موجـب     مي به آن توجه ن     امري كه غالباً   ؛بنابراين در تعريف آيروني بايد اين مطلب را لحاظ كرد         

گرديده بسياري از آرايه هاي ادبي همچون مدح شبيه به ذم، ذم شبيه بـه مـدح، اغـراق و انـواع طعنـه و               
گو اينكه هريك از اين آرايه ها نيز اگر دو شرطي كـه بـراي آيرونـي                  .ض كنند كنايه را با آيروني يكي فر     

هـاي مختلفـي از      يعني جلـوه   .توانند آيروني به شمار روند     مي برشمرديم داشته باشند، ممكن است و قطعاً      
امـا هرگـاه از طعنـه و        . يك امر باشند، و دومعنا را به نمايش گذارند كه هريـك از ديـدي درسـت باشـد                  

  .توان آيروني ناميدش مي فقط يك معني استفاده شود، نضي كه در كالم باشد، قطعاًتعري
گويد علـت    ميكند و    مي به خاصيت وحدت بخش آيروني اشاره        اصول نقد ادبي  اي ريچاردز در كتاب     

              كند، بلكه   ميعد معنايي خاص محدود ن    لذت بردن ما از آيروني اين است كه اين صنعت، ذهن را به يك ب
). 222 :1375 ريچـاردز، (گشايد تا مطلبي واحد را از جنبه هاي مختلـف بنگـريم            ميه هايي بر ذهن     دريچ

  .)Muecke:1969,p.19(تعريف ريچاردز به گفتة ميوك اساس تعريف آيروني در نقد جديد است
هاي متضاد را توضيح     ريچاردز در يك بحث روانشناختي دليل لذت بردن از يك جا جمع آمدن انگيزه             

از نظر او، حالتي از ذهن كه مورد عالقه نيست، حالتي اسـت كـه اشـيا را تنهـا از يـك ديـدگاه                         . دهد مي
هاي متفاوت را در يـك جـا جمـع           اما در آيروني كه انگيزه هاي متضاد يا جنبه        ) همانجا ريچاردز،(نگرد مي
امكـان دخالـت    ) اثـر خواننده  (ت ما  رفع اين محدوديت، به شخصي      و رود ميكند، اين محدوديت از بين       مي

شود و جنبـه     ميهاي بيشتري از ذهن آشكار       اليه«در اين حالت  . دهد ميآزادانه تري در درك و تفسير اثر        
 در ايـن حالـت احـساس        .)222: همان(»خواهد بود ) خواننده(هاي بيشتري از اشيا قادر به اثر گذاري بر ما         
تواند اشيا را آن گونه كـه        مينمايد كه او     مين  شود و چني   مياستقالل و فرديت بيشتري در خواننده ايجاد        

ذهن در رويارويي با آثاري كه معاني متـضاد را در خـود گـرد آورده انـد              .واقعا هستند ، يكجا مشاهده كند     



 اول                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                152 

 

اي درست ضد حالت بازدارندگي فكر است و همـين امـر موجـب               كند و چنين تجربه    ميآزادانه تر حركت    
آبرامز نيـز در تعريـف آيرونـي بخـشي از           . دز، همانجا، نقل به مضمون    ريچار(شود ميت هنري   پيدايش لذّ 

  ).افزايد ميآورده است و اين امر بر اعتبار اين تعريف  كالم ريچاردز را كه ميوك نيز نقل كرده،
بايد در نظر داشت كه برخالف گزارشهاي علمي، كه ديدگاههاو پاسخهاي قـاطعي را بـه پرسـشهاي               

را دربرابـر   » يكبـار بـراي هميـشه     «تـوان پاسـخهاي      مـي كنند، در ادبيات ن    ميجست و جو و طرح       ميعل
ابعـاد گونـاگون واقعيـت و حتـي         . ادبيات منشور چنـدوجهي زنـدگي اسـت        .سوالهاي هستي توقع داشت   

. ثر در ايـن راه اسـت      ؤدهد و آيروني از ابزارهاي ادبي مـ         فراواقعيت را همچون طيفي رنگارنگ نمايش مي      
انـد كـه مـا بـه ذكـر اصـلي تـرين آنهـا كـه در تمـام                       بسيار مختلفي را در نظر گرفته      براي آيروني انواع  

كنيم و هرجا كه بحث اقتضا كرد به نظريات منتقدان دربارة ديگر             ميهاي ادبي آمده است اكتفا       فرهنگنامه
 -Marsh(مطابق تعريف پايـة مـا در ايـن مقالـه     انواع اصلي آيروني،. انواع آيروني نيز اشاره خواهيم كرد

peck- coyle,ibid(  آيروني لفظي يا واژگاني، آيروني نمايشي و موقعيتي اسـت ،)    بـراي بحـث مبـسوط
  ).رك فهرست منابع Muecke,ibid,Colebrook,ibid.Booth,ibidدربارة انواع آيروني بنگريد به 

  آيروني لفظي يا واژگاني

 ظاهري و باطني، واقعيتـي را در خـود          گفتن چيزي است و ارادة چيزي ديگر به شرط آنكه هر دو ساحت            
جلــوه گــر ســاخته باشــد و ميــان ايــن دو ســاحت در بافــت كــالم رابطــه اي معنــايي وجــود داشــته   

  .)Marsh,ibid.Abrams,ibid(باشد
كنيم و سپس به بررسي شـواهدي از         مي آيروني واژگاني را روشن      ،ابتدا با ذكر مثالي از تراژدي هملت      

  .پردازيم ميآن در شعر اخوان ثالث 
ملكه دانمارك با همدسـتي بـرادر شـوهر ، موجـب قتـل               دانيم، ميدر تراژدي هملت همان گونه كه       

سازد تا هم به عقد برادر شوهر درآيد و هم برادر شوهر را به              ميهمسر خود،يعني پادشاه دانمارك را فراهم       
نوز از مـاجراي قتـل پـدرش    ، هرچند ه)گرترود(هملت، شاهزادة دانمارك و همسر اين زن.سلطنت برساند 

در عين  .كند مياطالع ندارد، از اينكه مادرش به اين سرعت قصد ازدواج با برادرشوهر دارد احساس نفرت                
حال مادر سعي دارد او را متقاعد كند كه مرگ براي همه امري عادي و طبيعي است و بهتر است هملـت                      

در اين ميان گفـت و       .زندگي عادي را از سر بگيرد     مرگ پدر را فراموش كند و        لباس سياه خود را درآورد ،     
از مثالهـاي معـروف آن       هـاي آيرونـي واژگـاني و       گيرد كـه از نمونـه      ميگويي ميان مادر و  پسر صورت        

ميرند واز عـالم طبيعـت بـه         ميهمه زندگان    .داني كه اين عادي است     مي« :گويد ميمادر به هملت    .است
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  .»كنند ميابديت سفر 
  .»بله ،خانم، عادي است« دهد ميهملت پاسخ 

  )Marsh,1995,p.84 نقل از 1964چاپ كالينز، مجموعه آثار، ،2بخش ،1هملت ،ج(
قرار دارد، كه مادر از آن امري غير ناپـسند را اراده كـرده اسـت ولـي                  » عادي« مثال در كلمه      و شاهد

بنابراين . د، بويژه براي ملكه   برد كه امري است ناپسن     ميبه كار   » عاميانه و مبتذل  «هملت آن را به معناي      
ما با آيروني واژگاني روبه روايم كه در يك كلمه دو بعد از امري به نمايش گذاشته شـده و از دو ديـد بـه                          

گيرد، گو اينكـه نگـاه      ميامرواحدي نگاه شده است و هر ديدگاه نيز در جاي خود بخشي از واقعيت را دربر               
بنابراين در آيروني از امري و احد دو برداشـت يـا دو              .نظرگاه است  طرفدار يكي از اين دو       نويسنده معموالً 

. و اين مطلب حد فاصل طعنه و تسخر با آيرونـي اسـت              . گيرد كه هردو معتبرند     تلقي متفاوت صورت مي   
تواند وانمود كنـد كـه متوجـه مقـصود           ميزيرا در طعنه و تسخر، يا تعريض، شنونده يا خواننده به زحمت             

ده است، لحن صدا و زمينة كالم نيز از جمله عواملي است كه به رساندن معناي بـاطني                  اصلي گوينده نش  
كند كـه بـا پـذيرش اينكـه شـرط            ميميوك تصريح   . رساند ميكه غرض اصلي گوينده بوده است، ياري        

تـوانيم طعنـه     ميتحقق آيروني احساس كردن قدرت هر دو معناي ظاهري و اصلي از كالم است، ديگر ن               
زيرا لحن و نحوة بيان گوينده معنـاي ظـاهر را منتفـي    . را آيروني به حساب آوريم ) Sarcasm(وريشخند  

شـود ولـي    مياي ادبي محسوب  افزايد، درست است كه طعنه و ريشخند، آرايه     ميميوك در ادامه    . كند مي
 و ايـن  تفـسير كنـيم   م معنـاي دوم را  ريدر آيرونـي نـاگزي   )Muecke:ibid:51 -52(با آيروني فرق دارد

نيازمند آشنايي خواننده با زمينة كالم است و به همين دليل در بسياري از موارد، خوانندة مبتـدي ممكـن                    
اما در نظر خواننـدة مجربتـر و         .رسد مي درنيابد كه معناي اصلي غير از چيزي است كه به نظر             است اصالً 

در شمار ظريفترين آرايه هـاي ادبـي        شود و همين نكته است كه آيروني را        ميآشناتر، معناي دوم برجسته     
  .درآورده است

   ثالثهاي آيروني واژگاني در شعر اخوان نمونه

در اين شعر راوي از پوستين      .اخوان ثالث نمونه هاي خوبي از آيروني واژگاني وجود دارد         » ميراث«در شعر   
وي بارهـا خواسـته     را .پوستيني كهن كه در زبان تمثيل، ميراث نياكان اوسـت         . گويد ميكهنه خود سخن    

كند و روز و روزگار خود را دگرگون سازد و حتي در يكـي از ايـن تالشـهاي او كـه                      » نو«پوستين خود را    
زند تا زنـدگي خـود را    مينويد بخش توفيق است و بوي بهبود نيز از اوضاع شنيده شده، راوي دل به دريا         

  :ماند مي گردد و تالش او بي حاصل مياما باز بخت يار او ن.تغيير دهد
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داشت كم كم شبكاله و جشد ميرك ه من نوتَب  
  داد ميكشتگاهم برگ و بر 

  ناگهان توفان خشمي با شكوه وسرخگون برخاست
  من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هرچه باداباد
  رودم تا گشودم چشم ديدم تشنه لب بر ساحل خشك كشف

  ام با من  ديرينهة كهنپوستينِ
  ار ماالمال نور معرفت شد بازاندرون ناچ

  هم بدانسان كز ازل بودم
  )شعر ميراث، از مجموعه آخر شاهنامه(

در حقيقت به فقر ونداري و گرسنگي ملـي        » اندرون ناچار ماالمال نور معرفت شد باز      «اخوان با عبارت  
عارفانـه و   اشاره دارد، هرچند نور معرفت حاصل روزه و گرسنگي و بركت آن است، اما در اينجـا سـلوك                    

تجربة روحاني و كسب معرفت مراد نيست ، بلكه گرسنگي و فقر و فالكت منظور است؛ گو اينكه ظـاهر                    
عبارت نيز در جاي خود ودر ذهن كسي كه با زمينة فرهنگي ما آشنايي دارد، كامال موجه و معتبر اسـت و         

  :روف سعدي همان گونه كه اخوان خود نيز يادآور شده است، اشاره اي است به شعر مع
   تا در او نور معرفت بيني              اندرون از طعام خالي دار

اين خـط شـعر      .»هم بدانسان كز ازل بودم    « : همچنين خطي كه در ادامه آمده، آيروني واژگاني دارد        
در بعد ظاهر اشاره دارد به اينكه چشم پوشي از لذات مادي، روح را به حالت اولية خود كـه حـضور در               هم
كنـد و ايـن      مـي گرداند، و او را از قيد مكان و زمان و از ساحت مادي جدا                ميالم وحدت ازلي است ، باز       ع

اما اين مطلب مورد نظـر شـاعر        .  مناسب است با تجربة روحاني كه حاصل نور معرفت است          مطلب كامالً 
. و شكم خـالي     ، يعني همان فقر و گرسنگي       »برگشتيم سر جاي اول    «خواهد بگويد  مينيست؛ بلكه وي    

همان مصيبت كه از اول داشتيم، بازهم گريبانگير ماست، و اين هر دو معني از لحاظ ظاهر نيز غير قابـل                     
چنانكـه در   .  سازد ميتواند درست باشد، اما زمينة معنايي شعر، معناي دوم را برجسته تر              ميقبول نيست و    

ي به امكانات درماني جديد را چنين توصـيف         ادامة همين قسمت دور ماندن از قافلة تجدد، و عدم دسترس          
  :كند مي

  باز او ماند و سه پستان و گل زوفا
  باز او ماند و سكنگور و سيه دانه

  وآن به آيين حجره زاراني
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  كانچه بيني در كتاب تحفة هندي
  هريكي خوابيده او را در يكي خانه

  )اخوان، همانجا(
  :واژگاني به زيبايي به كار رفته استدر يكي ديگر از شعرهاي همين كتاب نير آيروني 

  
  آبها از آسيا افتاده ليك

  باز ما مانديم و عدل ايزدي
  وانچه گويي گويدم هرشب زنم
  بازهم مست و تهي دست آمدي

  
  آنكه در خونش طال بود و شرف

  شانه اي باال تكاند و جام زد
  چتر پوالدين ناپيدا به دست
  رو به ساحلهاي ديگر گام زد

  
   اين غبار بي سواردر شگفت از

  خشمگين ما نا شريفان مانده ايم
  آبها از آسيا افتاده ليك

  باز ما با موج و توفان مانده ايم
كـشد كـه     ميكند و روشنفكر نماياني را به تصوير         مياين شعر شرايط سالهاي بعد از كودتا را مجسم          

ريختنـد، در حـالي كـه پيـروان         داعية شرف داشتند اما به موقع از مهلكه جستند و به كشورهاي ديگـر گ              
صدق و صميمي آنها كه خونشان رنگين تر از بقيه نبـود، شـرافتمندانه ماندنـد و گرفتـار تعقيـب و آزار و                        

  .شكنجه هاي سخت شدند
كند كه ذكر آن با توجه به زمينـة كـالم خـالي از               مياخوان بعدها در مقاله اي اين شرايط را توصيف          

  :لطف نيست
از سران و گردنان آن نهضت برخي هجرت كردند، گروهـي درگذشـتند،             ... اب افتاد وقتي آبها از آسي   «
كردند، زيرا پيل الكتريكي دو     » همچين مختصري « اي هم به موجب تغيير فصل، ييالق و قشالق           طايفه
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قطب بيشتر نداشت، يكي مثبت و يكي منفي، درست مثل االكلنگ غير الكتريكي، كه فقط دو سر دارد و                   
از احـوال  ! همه جا خانة عشق است، چه مسجد چه كنشت    : اند  سر الفاظ نبايد مناقشه كرد كه گفته       البته بر 

اين طايفه بعدها دانسته شد كه شهزاده سيذارتا عبث كرده بود كه هوس كرده بود چندي جوخـاي ژنـدة                    
  .)641 ، ص1370:، نقل از باغ بي برگي1369 ،بدايع و بدعتها، انتشارات بزرگمهر(» بودا را به دوش گيرد

در شعر باال،اخوان با جابه جا كردن مدلول لفظ شرف و بي شرف، معنايي برعكس از آنها اراده كـرده                    
توان اين تعريض و كناية اخـوان        مياست، كه هرگاه آيروني را فقط گفتن چيزي و ارادة عكس آن بدانيم              

عنا در يك چيز يا امر جمـع گـردد تـا حـد              را آيروني دانست، اما همان گونه كه گفتيم، در آيروني بايد دوم           
حال آنكه در عبارتهاي    . فاصل آن با تعريض و كنايه روشن شود و هردو معنا نيز در جاي خود معتبر باشد                

، ازكلمة شرف و لفظ ناشريفان      »خشمگين ما ناشريفان مانده ايم    «و  » هركه در خونش طال بود و شرف      «
ن تسخر و تعريض است نه آيروني ، اما در همين شـعر در بنـد     بنابراي. شود ميفقط معناي عكس استنباط     

گويد، سرزنش ِ تو     ميقرار دارد، در خط آخر اخوان       » عدل ايزدي «اول ، گذشته از طعنه اي كه در عبارت          
گويد، بـازهم   ميهمان سرزنش ِ زنم است كه در پايان روز ) مخاطب نامعلوم شعر، شاهد ناشناس ماجراها (

اي، يعني دستاوردي نداشتي، همچنان كه در قضاياي سياسي قبل از كودتا             خانه بازگشته با دست خالي به     
  .و تهي دست) فاقد عقل(مست : عاقالنه رفتار نكردي و با دست خالي بازگشتي

شود اين عبارت در هر دو معنا صادق و معتبر است، اما معنايي كه شاعر در نظر                  ميچنان كه مالحظه    
ه بافت و زمينة شعر، معناي غير شخصي و اجتماعي ِ تهيدست است و اشاره دارد به                 داشته است با توجه ب    

  .بنابراين در اين قسمت آيروني واژگاني به كار رفته است. بي نتيجه بودن نهضت اجتماعي وقت
او در آغـاز شـعر بـا تقليـد صـداي             .هم اخوان آيروني واژگاني به كار برده است       » آواز كرك «در شعر   

  :گويد مينامند،  مينيز » بدبده« بلدرچين كه آن را يا » كرك«
  چه اميدي؟ چه ايماني؟... بد بد... بده 

  خواني ميكرك جان خوب 
  )مجموعة آخر زمستان، آواز كرك(

در شعر باال، نكته تنها در تقابل و تضاد دو لفظ خوب و بد نيست، بلكه زيبايي كار در ايـن اسـت كـه                         
توان آن را پـارادكس   مياما ن. ند و اين هر دو را در يك جا جمع كرده است        خوا ميكرك آواز بدبد را خوب      

و اين بـا شـرايط الزم       . دانست، زيرا كلمة بد در بعد لفظي و كلمة خوب در ساحت معنايي مورد نظر است               
  .ولي در عين حال، آواز كرك، خوب و بد را به هم پيوند زده است. زگار استاس ناسكارادپبراي 
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  مايشي آيروني  ن

بـدين معنـي    .كند  گاه نويسنده ميان آگاهي خود از ماجراهاي داستان و اطالعات خواننده فاصله ايجاد مي             
دانسته است ولـي ايـن آگـاهي را از      كه نويسنده يا راوي، در طرح خود مطالب بيشتري را دربارة ماجرا مي            

آگاهي نويسنده و امـوري كـه خواننـده        در اينگونه موارد، فاصله و تفاوت ميان        . خواننده پنهان داشته است   
تهاي داسـتان نيـز   اين حكم قابل تعميم بـه شخـصي      . خبر است، منشأ پيدايش آيروني است       فعالً از آن بي   

گـاه  . توانـد بـه وجـود آيـد         داند ، آيروني مي     تها چيزي بداند كه ديگري نمي     هرگاه يكي از شخصي   . هست
 در (ديگران از ماجرا خبر دارند و گـاه خواننـده يـا بيننـده     تهاي داستان بيش از ديگري يا بعضي از شخصي

درفرهنگهاي ادبي به مـواردي    .از چيزي بيش از شخصيت داستان يا بازيگر روي صحنه خبر دارد           ) نمايش
 )dramatic irony( آيرونيِ نمايـشي كه آيروني ،حاصل تفاوت اطالعات گوينده و خواننده داستان است 

در اينجـا   . اسـت ) پـانتوميم (مثال واضح آن در حركات نمايش صامت        . Perrine:1970,334)(اند نام داده 
خبـر از     قهرمـان بـي   . كند و در تالش است تا او را بكـشد           شخص شرور در پشت سر قهرمان حركت مي       

زده بلنـد     هاي حاضر در ميان تماشاچيان هيجـان        پرسد چه خبر شده و بچه       حضور شرور، از تماشاچيان مي    
آيد كه خود حاصل      اين هيجان بر اثر آيروني به وجود مي       . كشند تا قهرمان باخبر شود      د مي شوند و فريا    مي

  .)marsh:1995,p. 88اخذ مثال از (خبريِ قهرمان است  تفاوت ميان باخبري آنها و بي

  آيروني نمايشي و مفهوم قرباني

      نـده را نـسبت بـه او در         ت واقعي، او را در حـالتي مـضحك و خوان          نا آگاهي شخصيت يا قهرمان از وضعي
شود، تصوير شخصي است كه      ميتصويري كه در اين حالت از قهرمان ترسيم         . دهد ميشرايطي برتر قرار    

» قربـاني «ازايـن رو ايـن شـخص را         . از موقعيت خود بي اطالع است و دچار غفلتي ساده لوحانـه اسـت             
وي . د را به آيروني اختصاص داده است       مبحث چهارم خو   آناتومي نقد نورتروپ فراي در    . آيروني ناميده اند  

ت اصلي در قطعه روايي در موقعيت فكـري پـايينتر يـا    گويد هرگاه شخصي ميضمن اشاره به آراي ارسطو   
اي كه خواننده او را از جايگاهي برتر بنگرد، آيروني بـا مفهـوم قربـاني شـدن                   قدرت كمتري باشد به گونه    

كنـد   مـي فراي تأكيد   . قرار دارد ) آيروني نمايشي (ت آيرونيك   ضعيدر اين حالت قهرمان در و     . يابد ميپيوند  
 ــعي ــه وض ــاني« ت ك ــده     » قرب ــدلي در خوانن ــس هم ــك ح ــب تحري ــي، موج ــيدر آيرون ــود م   .ش

 Frye:1990, p.216)(. در نظر فراي سقوط پيشوايان بزرگ در تراژدي ، امر قهرماني را به آيروني پيوند 
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در آيروني تراژيك، قهرمان در سرنوشت خود مقـصر اصـلي   . آورد ميرا پديد » آيروني تراژيك «زند و   مي
هرچند كردار و تصميم گيريهاي او خالي از خطا نيست، ولي اين خطا             . نيست، بلكه بازيچة سرنوشت است    

ن در تمـام   هرچند وارد شـد .(ibid pp.220)ها در حدي نيست كه درخور چنين سرنوشت دردناكي باشد
آيرونيك در اشـعار    » قرباني«مباحث نظري آيروني خارج از چاچوب اين مقاله است، ولي با توجه به اينكه               

  .اخوان نمودهاي بارز و بر جسته اي دارد، بي مناسبت نيست كه اندكي بيشتر دربارة آن توضيح دهيم
كنـد كـه     مـي نـاه معرفـي     كنـد و او را فـردي بـي گ          ميرا دنبال   » قرباني آيرونيك «ميوك، موضوع   

  دهـــد كـــه امـــور، آن گونـــه كـــه او  مـــيكوركورانـــه امـــري را بـــاور دارد و كمتـــرين احتمـــالي ن
  دهـد  مـي باورشان كرده نباشد، همين اطمينان ساده لوحانه  است كـه او را در وضـعيتي آيرونيـك قـرار                     

) Muecke:1969,p.23-29 .(  
شمارد كـه    ميآيروني بر   » قرباني«صلي را براي    ، پنج خصيصة ا   بالغت آيروني در كتاب   » وِين بوٍث «

غفلت و ساده لوحي، ناتواني از توجه به امر واقع و سير كردن در فضايي غير واقعي، ناشي گري                   :عبارتند از 
در مورد آيروني نمايـشي همچنـين    ،Booth,p.222-229 (به همراه تعصب و عدم تعادل در احساسات 

  .)Winokur:2007,p6نگاه كنيد توضيح مبسوط 
توان اشعار اخوان را از منظـر آيرونـي نمايـشي بـه          ميبا توجه به مجموعه تعريفهاي داده شده اكنون         

  . به طور خاص بررسي كرد» قرباني آيرونيك«طور عام و مفهوم

  هاي آيروني نمايشي در شعر اخوان نمونه

: شـود  مـي ي نمايشي نيـز ديـده        كه در باال نقل شد عالوه بر آيروني لفظي، آيرون          »ميراث«در قطعه شعر    
موقعيت مضحك  اين دهقان چشم و گوش بسته كه با زورق، خودش را به دل توفان سپرده اسـت و در                      

كنـد زيـرا راوي      مـي آن لحظه، از صورت واقعي ماجراها بكلي غافل و نا آگاه است، آيروني نمايشي ايجاد                
و بـه تبـع او      ) كند ميهاي گذشته اش را مرور      گو اينكه خود همان دهقان است كه سالها بعد، ساده لوحي          (

شود با يك زورق به مصاف توفان رفت ولي قهرمـان مـاجرا در لحظـه اي كـه                    ميدانند كه ن   ميخواننده،  
غافـل اسـت و     » آنچه به نظـر رسـد     «و  » آنچه هست «شعر روايت آن است، از اين تعارض مهيب ميان          

بگذريم كه ايهـام و تناسـبهايي هـم كـه            !ويي توفان رفت  ين زورق به رويار   اتوان با    ميكند كه    ميتصور  
 آيروني   وجود دارد، گرچه مستقيماً    »تشنه« و   »خشك«و  » باد«و  » توفان» «ساحل«و» لب«ميان الفاظ   

است كه نام رودخانـه اي      » رود كشف«نيست، اما طنز آيروني را نمكين تر كرده و اوج اين مالحت در لفظ             
د و غير از معناي اصلي كه نام رودخانه است، معنـاي ناگهـان واقعيـت را     گذر مياست كه از شمال مشهد      
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همچنين بد نيست به اين نكته هـم اشـاره اي بـشود كـه               .كند   ميكردن  را نيز به ذهن متبادر        » كشف«
و اگر پـر    .به معناي پالسيده شدن تا چه حد مناسبت معنايي با اليه هاي زيرين شعر دارد              » كَشَفتن  «لفظ

توانيم اين نكتة ظريف را نيز ولو در قالب سوال طرح كنيم كه چرا اخوان به جاي لفظ                   مي باشيم   دور نرفته 
را در ذهن داشته اسـت؟ همـان        » تفو«استفاده كرده است؟ آيا او لفظ       » پرتوفان«درياي توفاني از عبارت     

بـر سـر آن ميـزان       » پـر «تفو بر تو اي چرخ گردان تفو تا با افزودن كلمة          :كه فردوسي بزرگ به كار بسته       
و شايد آري، زيرا از آن ذهن رند و زيرك اخوان هـيچ باريـك               ! شايد نه  خشم و نفرت خود را منتقل كند؟      

  .بيني نامحتمل نيست
توان از نمونه هـاي      مياخوان ثالث را هم     » آخر شاهنامه «بخشهايي از شعر     ،»ميراث«گذشته از شعر    

 جانبخشي به ساز چنگ، اورا چون انساني مجسم كرده اسـت        اخوان با .خوب آيروني نمايشي به شمار آورد     
داننـد كـه رويـاي       مـي راوي و خواننـده     . پنـدارد  ميكه در خوابي خوش فرورفته و روياي خود را واقعيت           

، خـود از ايـن امـر        »چنگ«اما.دانند كه پندارهاي او رويايي بيش نيست       مي. دور از واقعيت است   » چنگ«
پنـدارد و    مـي ار، خود را همراه و همپاي قهرمانان افسانه و فاتحان تـاريخ             اطالع است و دن كيشوت و      بي

  :طلبد  ميمبارز 
  بر به كشتيهاي خشم بادبان از خون

  آييم  ميما براي فتح سوي پايتخت قرن 
  ه توي فراخ اين غبار آلود بي غم راتا كه هيچستان نُ

  با چكاچاك مهيب تيغهامان ، تيز
  ، سهمهره دران كوسهامانش زغرّ

  پرش خارا شكاف تيرهامان، تند
  نيك بگشاييم

  ما فاتحان قلعه هاي فتح تاريخيم
  »شاهدان شهرهاي شوكت هرقرن

كند و زيركانه از روياي چنگ به سـوي          ميرا از زبان خود  نقل       » چنگ«در ادامه، شاعر دنباله سخن      
  .»هاي شاد و شيرينيم  قصهما راويان/ ما يادگار عصمت غمگين اعصاريم«گويد ميلغزد و  ميواقعيت 

اخوان سپس ردهد ميت وار چنگ را در مقابل واقعيت تلخ قرار ون كيشوياي د:  
  آه ديگر ما 

  فاتحان گوژپشت و پير را مانيم
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  بر به كشتيهاي موج بادبان  ازكف
  هاي فرهي در دشت ايام تهي بسته هدل به ياد برّ

  تيغ هامان زنگخورد و كهنه و خسته
  ودان خاموشكوسهامان جا

  تيرهامان بال بشكسته
  )شعر آخر شاهنامه(

حـالتي طنزآميـز بـه آن       » چنـگ «در شعر فوق، اطالع خواننده از خام بودن پنـدارهاي جـاه طلبانـه               
طنزي تلخ، به همراه تسخر و نيشخندي كه رو به سوي خـام پنـداري و خـودبزرگ بينيهـاي                    . بخشد مي

  .قرار گرفته است» قرباني آيروني  «در مقام» چنگ«در اينجا .بيهوده چنگ دارد
هموار كردن   دو مرد در كار   : را شاهد هستيم  » آيروني نمايشي «در شعر مرد و مركب نيز، نظير همين         

در  .برند و از اين كار طاقت فرسا امانشان بريده اسـت           ميراهي بس ناهموار درد و رنجي جانكاه و بيهوده          
كنند منجي سعادت بخـش و پرشـكوهي از راه           ميبينند و تصور     مياين هنگام از دور دست بيابان غباري        

. داند كه اين  مرد، آوارة بيابانگردي بيش نيست         ميرسد؛ حال آنكه خواننده با توضيحات راوي از پيش           مي
، پهلـوان پنبـه اي كـه مركـب او چيـزي             آخر شاهنامه » چنگ«آواره اي اسير پندارهاي  خويش، همانند        

. كه به زحمت بريكدگر قرارشان داده و براي خود رخشي دروغين سـاخته اسـت              نيست جز تكه چوبهايي     
در ادامة شعر، زن روستايي نيـز بـا         . تازد مي» گرم، سوي هيچ سو   « رخشي كه  سوار بر آن به گفته اخوان        

برآن نشسته مـرد    «گويند   ميگويد كه    ميشنيدن صداي مرد و مركب با شوهر خود درباره مركبي سخن            
. بينيم كه اين پهلوان حتي از سايه خود نيز وحـشت دارد            ميدر ادامة شعر    . اما شوهر باور ندارد   . »شوكتمند

مـرد وحـشت زده   . بيند كه سـر بـه دنبـال او نهـاده اسـت      ميمرد ، سوار بر مركب دروغين، سايه خود را   
  :پرسد مي

  »!واي، هي، سياهي، توكه هستي؟ آي«
  )ااز اين اوستشعر مرد و مركب از مجموعه (

در . اطـالع دارد  » پهلوان  پنبـه   «مسأله اينجاست كه در تمام مدت، خواننده از وضعيت مضحك اين            
حالي كه قهرمانان يا به عبارت ديگر شخصيتهاي روايت و به خصوص خود مرد كـه بـا مركـب خـويش              

قطعه هـا را    توان اين    ميبنابراين  . توصيف شده و در مركز شعر قرار دارد از اين وضعيت بي اطالع هستند             
  .به شمار آورد» قرباني آيرونيك«از  نمونه هاي آيروني نمايشي و خود مرد را 
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  آيروني ناگهاني و غير ناگهاني:اشاره به ديگر انواع آيروني نمايشي

آيروني  گاه حاصل بر مال شدن ناگهاني يك راز يا پيش آمدن امري غيرمنتظره است، كه به جزئيات                   
 اين امر ناگهاني، همچون نورافكني زواياي پنهـان اثـر را روشـن              .كند مي منتقل   پيشين متن، معنايي تازه   

در ديگر موارد، كشف ناگهاني در كار نيست،        . رساند ميسازد و درك ما را از كل متن به سطح تازه اي              مي
بينش ما از اثر دهد و     بلكه با تأمل در اثر، آيروني به تدريج و با آهنگي ماليم نگاه ما را تحت تأثير قرار مي                  

: 1385،  مـشرف (نامند مينوع اول را آيروني ناگهاني و نوع دوم را آيروني غير ناگهاني             . سازد  را متحول مي  
177.(  

در .  است »شهريار شهر سنگستان   «از نمونه هاي آيروني ناگهاني در آثار اخوان، قطعه اي از شعر بلند            
نگرند كه بر زمين خفته يا افتاده است و هريك دربارة            مياين منظومة بلند روايي، دو كبوتر، شهزاده اي را          

دو كبوتر در عين حال ، او را رهنمودهايي         . گويد تا هويت او را به حدس يا به فراست دريابد           مياو مطالبي   
داند كه آيا شهزاده بيدار اسـت و سـخنان كبوترهـا را              ميخواننده ن . دهند تا دوباره راه خويش را بازيابد       مي
رسـد؟ تنهـا در اواخـر        مـي د يا نه؟ آيا دلسوزيها و گاه حتي سخنان تمسخر آميز آنان به گـوش او                 شنو مي

داده  مـي سازد كه شهزاده در همة مدت بيدار بوده و از شـرم  و خجلـت پاسـخي ن        ميماجرا، اخوان آشكار    
ـ     ميشود كه شهزاده ناگهان سخن گفتن آغاز         مياين مطلب در قطعه اي روشن       . است ن بعـد از    كنـد و اي

  :گويد ميرفتن كبوترها به سوي النه شان است كه شهزاده با غار سخن 
  ام چون غصه ام بسيار غريبم، قصه

  سخن پوشيده بشنو
  اسب من مرده است و اصلم پير و پژمرده است

  غم دل با تو گويم غار
  كبوترهاي جادوي بشارتگوي

  نشستند و تواند بود و بايد بودها گفتند
  دادند و سوي النه شان رفتندبشارتها به من 

  )مجموعه آخر شاهنامهشهريار شهر سنگستان ، از (
شنيده  ميبا روشن شدن اين مطلب كه شهزاده در تمام مدت بيدار بوده و سخنان كبوتران بشارتگو را                

شود؛ بسياري از سخناني كه شهزاده از زبان كبوترها          مياست، نكات و زوايايي از سطرهاي پيشين روشن         
  :گويد مي اين سخن كه كبوتر دربارة شاهزادة ناشناس يابد؛ فرضاً مياي  عد تازهيده است براي خواننده بشن
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  به رخسارش عرق، هر قطره اي از مرده دريايي است
توان دريافت و چنين تفسير كرد كه اگر شهزاده آن گونه كه در اوايل شعر بدان اشاره شده اسـت،                     مي

  .شانده است، به علت شرم است صورت خود را با دست فروپو
داراي آيروني نمايشي است؛ بدين معني كه هرگاه          اين شعر از ديدي ديگر،     همچنين بايد يادآور شويم   

بپذيريم، و به خاطر آوريم كه از نظر فـراي، سـقوط     » قرباني آيروني «تعريفهاي ميوك و بوث را از مفهوم        
ة آنان بيرون بوده باشد، آيروني نمايشي و قهرمـان چنـين     پيشوايان بزرگ، در تراژدي، هرگاه از حيطة اراد       

به » آيروني تراژيك «را از نمونه هاي     » شهريار شهر سنگستان  «توانيم   مياست،   »قرباني آيروني «روايتي  
  .اين آيروني است» قرباني«حساب آوريم و در اينجا خود شهريار، در وضعيتي آيرونيك، 

ني، بايد زوايايي پنهان از اثر را روشـن سـازد و گرنـه هـر آشـكار                  فراموش نبايد كرد كه آيروني ناگها     
 از مجموعـه  »كتيبـه «براي مثال در شعر .توان به معناي فني آيروني به حساب آورد ميسازي ناگهاني را ن 

كنننـد راز   مـي ، گروهي از زنجيريان قصد كرده اند كه سنگ عظيمي را بگرداننـد كـه تـصور       از اين اوستا  
رسـد،   مـي اي، نگاشته شده است، اما چون با زحمت بسيار كـار بـه انجـام                 آن، چون كتيبه  رهايي شان بر    

 همان جمله اي كه در روي اول خوانده بودند حك           شود كه در روي ديگر تخته سنگ نيز عيناً         ميدانسته  
  »كسي راز مرا داند، كه از اين رو به آن رويم بگرداند«: شده است

شود كه تالش زنجيريان عبث بوده است ، اما روشن شـدن نتيجـه             مي در حقيقت در پايان كار آشكار     
افزايـد و چـراي تـازه اي بـراي           مـي در پايان كار، گره گشايي ماجراست و بعد تازه اي به اجزاي پيشين ن             

  .كند، بلكه تنها معلوم شدن فرجام كار است ميخواننده مطرح ن
 اي اسـت كـه محتمـل اسـت شـهزاده از             حال آنكه در قصه شهر سنگستان، حكايت راوي به گونـه          

بيماري يا تب يا خستگي يا هرم خورشيد عرق كرده و صورت خود را پوشانده باشد و يـا از فـرط از پـا در       
شود خواب او ساختگي بوده است و بنـابراين خواننـده در             ميافتادن خفته باشد، حال آنكه در پايان روشن         

گويـد؟، و از ايـن مـدخل،         ميشهزاده رودر رو با كبوترها سخن ن      اينكه چرا   : آيد ميپي كشف علتي تازه بر      
  .شود مياي از شعر   تفسير تازهدر نتيجهخواننده وارد بعد معنايي و 

 از لحاظ ديگري نيز آيروني نيرومندي را در خود پـرورش داده اسـت،               »شهريار شهر سنگستان  «ر  عش
در حقيقت، در ابتداي روايت كـه كبـوتري         . آيد ميبدين معني كه نتيجه اي درست خالف انتظار از آن بر            

كند و اين    مياو را در مقام منجي اسطوره اي  تصوير          » بينم از او بهرام را ماند      مينشاني ها كه    « گويد مي
حالت به قدري با وضعيت شاهزاده نگون بخت در تعارض است كه كبوتر دوم كـه مخاطـب اولـي بـوده                      

حال آنكه در پايـان كـار       . پندارد ميالم او را يكسره طعنه و تسخر        گويد چه جاي طعنه زدن است، و ك        مي
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 همان منجي اسطوره اي است كه اينـك در گـرداب سرنوشـت ، بـه                 گردد كه شاهزاده حقيقتاً    ميروشن  
 خالف انتظـار و عكـس توقـع خواننـده بـوده،             بنابراين آنچه در آغاز كامالً    . چنين سرانجامي رسيده است   

رسيد، عـين واقعيـت      ميبه عبارت ديگر، آنچه در آغاز خالف مقتضاي ظاهر به نظر            يا  . تحقق يافته است  
زيرا كـشف نكـاتي پنهـان در اثـر، كـه            . گويند مي آيروني غير ناگهاني  اين آرايه را در اصطالح      . شده است 

ان آورد، رفته رفته و به تدريج در داست        مينتايجي عكس توقع خواننده و خالف مقتضاي ظاهر را به وجود            
خود را به   » سقوط«زيرا كه شهزاده اصل و نسب خود و دليل از اسب افتادن و به اصطالح                . دهد ميروي  

يابـد، كـه ايـن       مـي دهد، و با توجه به پيشگوييهاي كبوتران در آغاز روايـت، خواننـده در                ميتدريج شرح   
  .شهزاده، همان منجي اسطوره اي است

دبي تقسيم بنديهاي قراردادي صرفاً به منظور تقريب به ذهن          ازياد نبريم كه همچون تمام آرايه هاي ا       
ات كاربرد ذوق  و ابتكار   به عبارت ديگر مهمترين امر در درك ادبي       .و سهولت يادگيري است نه وحي منزل      

اما انديشمندان براي آنكه بتوانند نتايج افكـار خـود را در اختيـار ديگـران                .در كنار تمرين و ممارست است     
چنانكه  در حقيقت، . گذاري كرده اند   بندي و عنوان   تر كنند ناگزير آنها را مقوله      ميايدة آن را عمو   بگذارند و ف  

 يعني ممكن است يك آيروني ناگهاني،       ؛ها بايكديگر هم پوشاني دارد     پيشتر اشاره شد، بسا اوقات اين آرايه      
اسناد مجازي خيلي از اوقـات  گونه كه هر استعاره به اعتباري تشبيه هم هست؛ و            نمايشي هم باشد، همان   

  ).زيرا در هردو، اسناد فعل به فاعل غير حقيقي است( شود  ميبا استعاره مكنيه يكي 
اخـوان بـا خلـق و ابتكـار سـبك و سـياقي تـازه،          » گويد اما باز بايد زيـست      ميزندگي  «در مجموعة   

هـاي طنـز آميـز،       لفيـق كنايـه   ، با ت  »شيك پوشي تازه وارد   «در شعر   . زند ميهاي رنگارنگي را رقم      آيروني
اي كـه پـيش از آن،در آثـار        شـيوه  .يابد مياي تازه در شعرش دست        به شيوه  پارادكس، و آيروني، مجموعاً   

تـوان   مـي و مصاحبه ها و مقاالتش نشان داده بـود، و           ) بدعتها و بدايع   و   از اين اوستا  مثل مقدمه   (منثور او 
  . گفت بخش مهمي از طبيعت زبان اخوان است

صحبت از يكـي از رجـال رژيـم سـابق اسـت كـه در               . شود مياي بلند و كنايه آميز آغاز        ر با جمله  شع
معامالت ترياك دست داشته و گويا  منافع عده اي از رجال وقت در اين زمينه را به خطز انداختـه  و بـه                         

  :اند نداختهبوده است و به همين جهت او را به زندان ا» پا را از گليم خود فراتر نهاده«اصطالح 
  گفتند، هفده كاميون ترياك دولت را ميدزد آقايي كه 

  يك قلم خورده است؛ اما بازهم زنده است
  )گويد ميزندگي شيك پوش تازه وارد، مجموعة (

گيرايي خاصي در ا ين  جمله ايجـاد         » ترياك دولت «و  » دزد آقا «دو تركيب پارادكسي و تناقض آميز       
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طبيعي مسوول مبارزه با قاچاق مواد مخدر است و دولتي كه خود صـاحب              كرده است ؛ زيرا دولت به طور        
همـان طـور كـه دزد، آقـا     !  كند، عكـس ماهيـت خـود اسـت    نترياك باشد و در معامالت آن سود و زيا  

توان گفت در اين دوتركيب آيروني به كار رفته است زيرا صراحتي كـه كلمـة                 ميدر عين حال ن   ! شود مين
  .كند، عكس پنهان كاري خاص آيروني است ميدزد در جمله ايجاد 

خـوردن مقـدار    . ، به كار رفتـه اسـت      »زنده است «و  » خورده است «در خط دوم نيز ايهامي در عبارات      
كمي ترياك ، موجب مرگ شخص است و حيرت راوي از اين است كه  چگونه  اين شخص با خـوردن                      

  !اينهمه ترياك هنوز زنده  مانده است
راوي . اسـت » باالكـشيدن «راوي، اختالس و جذب منفعـت و بـه اصـطالح            ولي در حقيقت منظور     

كند كه اين دزد، در معامالت كالن مواد مخدر سود فراواني به جيب سرازير كرده در واقع پـا را                   ميحيرت  
دانـستند و ديگـران را در آن         ميدر كفش ديگر رجال و سران وقت كرده كه اين گونه سودها را حق خود                

بايست او را محكوم بـه       مي بنابراين  براي برداشتن اين شخص از سر راه خود، قاعدتاً          . ند  كرد ميشريك ن 
كنيم  ميقطعه اي از اين شعر را مرور        . رغم اين، چنين اتفاقي نيفتاده و او هنوز زنده است          اعدام كنند، علي  

وني و سـاير آرايـه هـايي    تا با سبك و سياق بيان طعنه آميز اخوان در آن آشنا شويم و ضمنا به تفاوت آير   
  :كه پديد آورندة اين طرز بيان طنز آميز بوده است، اشاره كنيم

  
  توانم گفت ميدزد آقا 

  حضرتش بسيار واال بود
  شيك پوشي پاپيون مشكي، عصاي شأن و شوكتخان فروبرده

  او وجودي بود بي مانند
  آمد ميكه به جمع بي وجوداني چو ما، چندان ن

  كرد ميد، به جايش خنده هم ش همكالم و همقدم مي
  آمد ميليك با روح و دل خندان ن

  با پز اشرافي عالي
  جاي او در بزم از ما بهتران خالي
  راست باهيچ تقريبي و تخميني 

  آمد مياو به اين زندان ن
  )همانجا(
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ميـز  بينيم كه در قطعه شعر باال آميزش و تلفيقي از پارادكس، ايهام و تعريض، بيان كنايي و طنز آ                   مي
توان گفت كه در     ميهمه ن  با اين . موثري را پديد آورده است كه گفتيم بويژه خاص زبان منثور اخوان است            

اي كه همراه با ناسزاي صريح       دو سطري كه در ابتدا نقل شد، آيروني به كار رفته است زيرا تسخر و طعنه               
كند كه   ميهاي بعدي نيز اضافه     باشد از تعريف آيروني خارج است، و همين موضوع ، صراحتي را به سطر             

زيرا از سـويي ايـن      . عنوان شعر آيروني دارد   اما  . كند ميآن را تك معنايي و بنابراين از حوزة آيروني خارج           
شخص به تازگي وارد زندان قصر شده و به جمع زندانياني كه كتاب وصف حـال آنـان اسـت پيوسـته، از       

زه كار وگرنه با توجه به اين كه شيك پوش و از طبقـة              سوي ديگر شخصي است ناشي و دركار قاچاق، تا        
است ، نبايد گرفتاربنـد   »جاي او در جمع از ما بهتران خالي      «ثروتمند آن زمان بوده است و به گفته اخوان          

بنـابراين هـم لفـظ      . گرفتاري او به سبب تازه وارد بودن و حرفه اي نبودنش بـوده اسـت              . شد ميو زندان   
  .زه وارد هر دو آيروني داردشيك پوش و هم لفظ تا

آنچه در باال گفته شد تنها نمونه هايي بود براي درك آيروني در شعر اخوان و ايجاد تمايز ميـان ايـن                      
همه حوزة آيروني هنوز نيازمنـد مطالعـة         با اين . آرايه و صنعت ايهام و كنايه و ديگر گونه هاي بيان دوپهلو           

ر نگارنده رسيده است، درك نادرست بعضي فرهنگ نويـسان          بسيار است و مهمترين مسأله اي كه به نظ        
        ماتي در اين زمينه گرديده به طوري كه بـسياري اوقـات            از معناي اصلي آيروني است كه موجب بروز توه

امري كه پرداختن بـه آن مجـالي ديگـر          . شود ميمرز ميان آيروني و ساير انواع بيان دوپهلو ناديده گرفته           
  .طلبد مي
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