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  هاي آيرونيك زبان و شخصيت شمس تبريزي ويژگي

 1آقاياني چاوشي ياللدكتر  
 

 چكيده
آيروني از شگردهايي است كه در افزايش تأثير و عمق سـخن كـاربرد دارد. بـا توجـه بـه      

ارگرفتـه شـده اسـت.    ن بـه ك وهاي مختلف در مت پيشينة طوالني اين شيوه، آيروني به شيوه
مطالعات ادبي و فلسفي، گسترة ظهور آيروني را بسيار فراتر از ساختار زبـاني اثـر نشـان داده    

اي در انديشـه و نگـاه و زبـان شـمس پرداختـه كـه        است. مقاله پيش رو بـه بررسـي شـيوه   
ونـي  هايي آيرونيك دارد و در عين حال دقيقا متناظر با آنچه در تعاريف مشهور از آير ويژگي

هايي خاص از نظر وجـوه آيرونيـك    آمده نيست. مقاالت شمس از متوني است كه برجستگي
را در آن يافت.امـا ظهـور    هـاي مشـهور   توان انواع گوناگوني از آيرونـي  دارد، به شكلي كه مي

آيروني در مقاالت شمس در سطحي فراتر از يك شگرد بالغي يا فنّـي ادبـي هنـري مطـرح     
هاي غير كالمي همچون آيروني سقراطي و  آيرونـي   گوناگوني از آيرونياست. چنان كه انواع 

هــايي مشــهوركالمي و  فلســفي نيــز در آن وجــود دارد. عــالوه بــر وجــود انــواعي از آيرونــي
توان تعريفي روشـن بـراي آن    غيركالمي، در  مقاالتنوعي خاص از آيروني وجود دارد كه نمي

اي  ة خاص زندگاني و شخصيت شمس اسـت و گونـه  اي كه برآمده از شيو بدست داد؛ آيروني
 .از آيروني عملي

 .مقاالت شمس، آيروني فلسفي، آيروني كالمي آيروني، شمس تبريزي،كليدي:  واژگان
  

                                                 
   ادبيات فارسيدانش آموخته دكتري دانشگاه الزهرا، مدرس زبان و  .1

L.chavoshi@Alzahra.ac.ir 
 تاريخ پذيرش       تاريخ دريافت 

   5/7/95                                20/4/96 



 35 )34-49( هاي آيرونيك زبان و شخصيت شمس تبريزي ويژگي 
 

 مقدمه  
) از يادگاران دوران باستان است كه همواره مورد توجـه بـوده و در طـول    ironyآيروني(

سـت. آيرونـي در يونـان باسـتان و ديگـر      زمان، مفهوم آن دستخوش تحوالت زيادي شـده ا 
خصوص نمـايش ـ كـاربرد داشـته اسـت؛ امـا        هاي باستاني اغلب در ادبيات و هنر ـ به  تمدن

امروز ابعاد آن تا حدي گسترده شده است كه ارائة تعريفي جـامع از آن بـه سـختي ممكـن     
دارد، آيروني كالمي ترين نوع آيروني، كه در ادبيات بيشترين كاربرد را داشته و  است. معروف

شود. آيروني كالمي گفـتن چيـزي    است و به واسطة نوع به كارگيري زبان، ايجاد و درك مي
). به تعبير ديگـر، گوينـده از سـخن    Cuddon, 2013: 372است كه معناي ديگري دارد (

اللفظي كالم او است، در نظـر دارد. ايـن نـوع از     خود، معنايي مجازي كه غير از معناي تحت
تر از كنايه است.  تر و گسترده توان همساية كنايه دانست با اين تفاوت كه وسيع روني را ميآي

ترين آنها اسـت. آيرونـي در    ترين تعبير از آيروني است و ابتدايي اين مفهوم از آيروني قديمي
در آن معنـاي كـالم در تقابـل بـا معنـاي      «اين معني  محدود به وجهـي از گفتـار بـود كـه     

اي  )امـا آيرونـي از سـده هجـدهم معـاني     14: 1388گرفت. (مكاريك،  قرار مي» ياللفظ تحت
فراتر از گفتن چيزي و منظور نظر قرار دادن چيزي ديگر گرفت و انواع مختلفـي يافـت كـه    

هـايي كـه    بنـدي  گيرند. شايد بتوان با تكيه بـر تعـاريف و تقسـيم    فراتر از دايرة زبان قرار مي
عنوان رويكردهـايي اصـلي در تعريـف آيرونـي      ، سه رويكرد را به تاكنون از آيروني شده است
مثابـه نـوعي خـاص از     مثابه ابزاري بالغي و ادبي. ب) آيروني بـه    مطرح كرد: الف) آيروني به

ها  ). پژوهشQuinn, 2006:222اي از مواجهه با زندگي ( مثابه شيوه ادبيات. ج) آيروني به 
كنـد؛ همچـون    ه و پركاربرد از آيروني را به ما معرفي مـي دربارة آيروني، اقسامي شناخته شد

هاي غيرزباني (مانند آيروني سقراطي و آيروني فلسـفي). در ادامـه بـه     آيروني زباني و آيروني
هـاي   مناسبت، توضيحاتي دربارة هر يك از اين اقسام ارائه خواهد شد. اما بسـياري از نمونـه  

ها را بـا   توانيم اين نمونه بندي نيستند؛ مي قابل طبقهآيروني نيز در شمار اقسام شناخته شده 
هاي آيروني هستند، تشخيص دهـيم.   ها كه معرفي كننده نمونه هايي در آن بازشناسي ويژگي

هايي از قبيل وجود نوعي تناقض يا پارادوكس در متن يا موقعيـت، عجيبـب و خـارق     ويژگي
 عادت بودن و... .
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ي توجه به غموض سخن، در جايگاه ارزشي بـراي سـخن،   آيروني در جريان نقد نو و در پ
آيروني را از جمله مواردي برشـمرد كـه بـه     1بار ديگر مورد توجه قرار گرفت. كلينث بروكس

ناپـذير و بـه    هنرمند و سخنش ـ به واسطة ذوق و تخيل خود ـ در آشتي ميان عناصر آشتي  
 ).  Brooks, 1965: 33بخشد ( ربط، ارزش و اعتباري خاص مي ظاهر بي

 2هـاي گونـاگون ظهـور و بـروز دارد.     ، آيروني در اليهمقاالت شمس تبريزيدر مواجهه با 
هـاي پنهـان    آيروني در كالم شمس راهي براي عبور از سطح ظاهري زبان و توجـه بـه اليـه   

معني است. وجود نگاه آيرونيك در يك اثر، نشان دهندة فراروي آن اثر از نگاهي تك بعـدي  
). 12: 1389هـاي ظـاهري اسـت (موكـه،      ك آن مستلزم نفوذ به عمق اثر از اليهاست كه در

تـوان انـواع گونـاگوني از آيرونـي را در آن      هويـدا اسـت و مـي    مقاالت شمساين ويژگي در 
 بازجست.  

توان بـه ايـن    مطالعاتي انجام شده است، از آن جمله مي مقاالت شمسدرباره آيروني در 
ها و نهادهاي جامعه عصر  نگرش آيرونيك شمس به گفتمان«ري در موارد اشاره كرد: پور ظف

زبان و نگرش آيرونيك شـمس را بيـانگر نگـاه انتقـادي شـمس بـه اوضـاع و احـوال         » خود
آيرونـي  «زاده در  غالمحسـين هاي زمان خود دانسته و به اين موضوع پرداخته است.  ن گفتما

انواعي از آيرونـي در مقـاالت سـخن     ضمن بررسي مفهوم آيروني، درباره» در مقاالت شمس
به موضوع طنـز  » هاي شمس و موالنا در مقاالت شگل دگر خنديدن، طنازي«گفته است. در 

در مقاالت پرداخته و از خالل آن نكاتي طرح شده كه بي مناسبت با موضوع آيروني نيسـت.   
ي و فلسـفه كلـي    در مقاله حاضر، آيروني فراتر از يك شيوه بيان بلكه در جايگـاه نـوعي مشـ   

 توان آن را در انديشه و مشي شمس، باز جست.   بررسي شده است كه با توجه به شواهد مي
 و آيروني مقاالت شمس. 1

ها را نوعي آيرونـي   رسد بتوان آن هايي وجود دارد كه به نظر مي ويژگي مقاالت شمسدر 
در نخسـتين مواجهـه بـا     هايي كـه  دانست و از اين دريچه آنها را بررسي كرد. يكي از ويژگي

آيد، پيپچيدگي و حتـي فراتـر از آن نـوعي ابهـام اسـت.       به چشم مي مقاالت شمس تبريزي
وجود دارد، زاييدة عوامل مختلفي است؛ نخسـت آنكـه    مقاالت شمسهايي كه در  پيچيدگي
ها گفتارهـاي شـمس بـوده اسـت و شـاگردان و مريـدان آنهـا را در مجـالس وي          اين نوشته
كردند و از اين رو متني مـنقح نيسـت و برخـي مطالـب و اشـاراتي كـه        رداري ميب يادداشت
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حاصـل   مقـاالت تر كند، حذف يا خالصه شـده اسـت. ديگـر آنكـه       توانست متن را روشن مي
مطالب مجالس مختلف است كه با توجه به موضـوع سـخن، مخاطبـان و حاضـران مجلـس،      

هـاي كاتبـان را نيـز در ايـن      توجهي ها و بي يافتادگ لحن و سياق گوناگوني دارد. حتي از قلم
تـأثير خـاص دارد. امـا     مقـاالت زمينه نبايد از نظر دور داشت. همين نكات نيز در پيچيدگي 

اي كه در اين نوشتار موضوع بحث است، فراتر از اين موارد است؛ آنچه شايد بتوان  پيچيدگي
بـه دسـت    مقاالتو شواهدي كه از  پاسخ آن را در نوعي از آيروني دانست كه به ياري قرائن

اي كه در سخنان، نگاه و شخصيت و شيوة زندگي شمس وجود دارد و در  آمده است. آيروني
توان به وجودش پي برد؛ هر چند نتوان تعريـف مشخصـي را بـراي     ، ميمقاالت شمسآيينة 

واسـطة   آن در نظر گرفت، زيرا يكي از نكاتي كه دربارة آيروني مطرح شده آن اسـت كـه بـه   
 ).20شود (همان:  پيچيدگي،  قابل تعريف نيست اما وجودش به خوبي احساس مي

اسـت، وجـود غرابـت در     مقـاالت كننـدة ايـن نگـاه دربـارة      از ديگر مواردي كـه تقويـت  
ها، سخنان و حاالتي است كه در اين اثر بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت. غرابـت و        موقعيت

هاي آيرونيك وجـود   است كه در بسياري از موقعيت هاي مهمي عجيب بودن از جمله ويژگي
تواند آن وضعيت را به عنوان حالتي آيرونيك معرفي كند. اگر در مـوقعيتي عـالوه    دارد و مي

بر غرابت، نوعي تسلط از سوي پديد آورندة آن موقعيت بر اوضاع نيز وجود داشته باشـد، مـا   
). 51كند (همـان:   تر مي رونيك مصممرا در تشخيص دادن آن موقعيت به عنوان موقعيتي آي

تـرين   آورنـد، بـه عنـوان شـاخص     نمـا پديـد مـي    هايي را كه عـاقالن ديوانـه   توان موقعيت مي
هـايي مـا شـاهد رفتـاري      ها در نظر گرفت. در چنـين وضـعيت   هاي اين قبيل موقعيت نمونه

كند تا به   مي عجيب از سوي فردي هستيم كه آگاهانه و عامدانه آن را ايجاد كرده و مديريت
ها در زندگي شـمس تبريـزي بـه وفـور گـزارش       يابد. اين قبيل موقعيت مقصود خاصي دست

شده است. هرچند اطالعات دربارة زندگاني و سير احوال شمس بسيار انـدك اسـت، امـا در    
خـورد. در ادامـه شـواهدي     خالل همين اسناد اندك نيز مواردي فراوان  از اين به چشم مـي 

 اي خاص.   ، در شكل و شيوهمقاالت شمسشد در راستاي وجود آيروني در  ارائه خواهد
رفتار شمس، حتي از دورة كودكي، خاص و به نـوعي عجيـب بـود. چنـان كـه آنچـه در       

داد، حتي براي پدر او نيز قابل درك نبود. او خود از واكنش پدر به حـاالت   كودكي انجام مي
دانـم چـه    اوالً تو ديوانه نيسـتي، نمـي  «است: عجيبش در دوران كودكي، چنين روايت كرده 
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). ايـن عـدم   77: 1377، شـمس » (روش داري؟ تربيت رياضت هم نيست و فالن هم نيسـت 
بينـد همچـو    درك، دو سويه است؛ شمس نيـز خـود را نسـبت بـه پـدر و مـادر غريـب مـي        

اپـذيري  ن اي كه به اشتباه در دامان مرغي خانگي جاي گرفته است (همان). اين فهـم  مرغابي
رفتار شمس، در ديگر ادوار و شئونات زنـدگي وي نيـز همچنـان ادامـه يافـت. در نوجـواني       

اي سـخت پشـت سـر     اشـتهايي  اي را بـا بـي   چنانكه خود اشاره كرده است، دوره چهـل روزه 
). 79و 80گذاشته است تا به دركي از خود و معني و مقصد زندگي و حيـات برسـد (همـان:    

خود نيز رفتارهايي خاص داشته اسـت؛ چنانكـه نسـبت بـه ابـوبكر      شمس در تعامالت ديگر 
از وي به قهر دوري كـردم و  «اند، سرپيچي داشته است:  باف كه او را شيخ شمس دانسته سلّه

 ».  گفت: من شيخم او مي
هـاي بسـيار هـم     شمس، جستجوگر و  بسيار اهل سفر بود. در سفرها كـه گـاه دشـواري   

كرد. در هر شـهر بـه    جايگاه معنوي و موقعيت خود دوري مي آمد، از افشاي برايش پيش مي
زد؛  سراها بر درب دكان خالي خود، قفلـي بـزرگ مـي    آمد و در كاروان لباس بازرگانان در مي

انگار كـه كـااليي ارزشـمند را در آن جـاي داده اسـت، در حـالي كـه هـيچ در آن نداشـت          
اي  دالدين كرماني داشـته نيـز نمونـه   ). ماجراي برخوردي كه با اوح123: 1378(سپهساالر، 

). رفتار شمس در برابر مولوي، غريـب  294: 1377، شمسديگر از  رفتارهاي خاص او است (
است. در حالي كه مولوي شـيفته و مريـد او شـده اسـت، شـمس گـاه بـا او رفتـاري تنـد و          

سخن گفتـه اسـت    آلود داشته و گاه با عباراتي بسيار لطيف و مهرآميز و متواضعانه با او عتاب
: 2) و گاه او را تنها كسي خوانده كه شايستة مرتبة شيخي است (همان، ج99و 100(همان، 

ناپـذير و بـه    هايي از كردار غريب شمس بود كه نزد مردم و روزگار، توجيـه  ). اينها نمونه158
 تعبير بهتر، عجيب بود. 

مانـده اسـت؛ بـه نظـر     نه تنها رفتار شمس، بلكه شخصيت شمس، در پـردة ابهـام بـاقي    
توان چهارچوب مشخصي را كه همة شـئونات حيـات او را    رسد وي چنان زيسته كه نمي مي

كند، شوريده است و در  دربرگيرد، به عنوان خط مشي او معرفي كرد. عارف است، فعلگي مي
عين حال سخت مقيد به رعايت آداب شرعي، بسيار رنج ديده است و باز هم عاشق زندگي و 

الجمع را با هم يافت؟ چنـان كـه    توان اين وجوه مختلف و گاه مانعة ن است. چگونه ميشادما
هايي است كه در آيروني مطرح شده است؛ اين غرابت حالت رفتار  گفته شد، غرابت از ويژگي
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و از زبـان شـمس، بيـان شـده اسـت:       مقاالتو شخصيت شمس براي ديگران، بارها در خود 
 ).144: 1(همان، ج» لمه بگويم، همه بر من بخندنداگر من بر منبر روم يك ك«

در سـطحي بسـيار فراتـر از يـك شـگرد       مقاالت شمسرسد ظهور آيروني در  به نظر مي
هاي غير كالمي مطرح باشد؛ هر چند  بالغي يا فنّي ادبي هنري و حتي انواع گوناگون آيروني

آيروني سقراطي، پنهان سازي  نشان و نقاط اشتراكي با برخي از آنها خواهد داشت. از ويژگي
هاي يـاد شـده آمـد، در     ) اما چنان كه در مثالWolfsdorf, 2007: 175يا وانمود است (

شيوة رفتار و زندگاني شمس، پنهان سـازي مبنـاي عمـل نيسـت، بلكـه رفتـار و شخصـيت        
 كند. تضاد  ظاهر با واقع از شمس حقيقتاً اين حالت را دارد. شمس به صرافت طبع عمل مي

). در رفتارهـاي شـمس چنـين    50: 1389ديگر عناصر آيروني خوانده شـده اسـت (موكـه،    
خورد. تضاد به اين معنـي كـه ظـاهرِ     تضادي در سطح رفتار و گفتار و شخصيت به چشم مي

اي است كه با حقيقتي كـه در پـس آن وجـود دارد، چنـدان سـازگاري نـدارد:        رفتار به گونه
: 1377، شـمس » (دارم، و مهري هست اال ظاهر نكنم وست ميبسيار بزرگان را در اندرون د«

ها باشد كه بگذرم، ياران را سالم نكنم، نه از آزار[...] اگر دانستندي كـه ايشـان     وقت). «121
هـر كـه را   ). «211(همـان:  » جوييم، پيش ما جان بدادندي را چه صفا و پاكدلي و دولت مي

 ).319(همان: » دوست دارم جفا پيش آرم
هـايي روبـرو    با ويژگـي  مقاالت شمسچه گفته شد در واقع شواهدي بود براي آنكه در آن

تـوان آن را نـوعي آيرونـي در     هستيم كه با توجه به آنچه در تعاريف آيروني آمده است، مـي 
 هاي مشهور آيروني، شناخته شده نيست.    بندي اي كه در دسته نظر گرفت. هر چند آيروني

توان آنهـا را بـه خـوبي در     ، مواردي متعدد وجود دارد كه ميمقاالتاما عالوه بر اين، در 
دهـد آيرونـي    تقسيمات متداولي كه از آيروني شده است، جاي داد. مـواردي كـه نشـان مـي    

 مقاالتاي سنگين و مهم دارد و از ابزارهاي بيان در  وزنه مقاالت شمسشگردي است كه در 
 ديد در حوزة آيروني. هاي پيچيده و ج است؛ حتي با توجه به بحث

 مقاالت شمس. انواع آيروني شناخته شده در 1-1
انواعي شناخته شده و كالسيك از آيروني وجود دارد كه در يـك طبقـه بنـدي كلـي بـه      

هاي كالمي، شبيه به صنايعي همچون كنايه در  شوند. آيروني كالمي و غير كالمي تقسيم مي
هـاي   هـا، ويژگـي   متناسب بـا انديشـة خالقـان آن   هاي غيركالمي،  ادبيات هستند ولي آيروني
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توان بـه آيرونـي سـقراطي و فلسـفي اشـاره كـرد. در        خاص خود را دارند كه از آن جمله مي
شدة آيرونـي    با انواع كالسيك و شناخته  هايي يافت كه منطبق توان نمونه مي مقاالت شمس

 است. 
 آيروني كالمي(زباني). 1-1-1

اي  است. آيروني (Verbal irony)انواع آيروني، آيروني كالمي ترين شده يكي از شناخته
شـود و چنـان كـه پيشـتر آمـد،       كه به واسطة نـوع بـه كـارگيري زبـان، ايجـاد و درك مـي      

كارگيري واژگان براي افادة معنايي غير از معناي ظاهري كـالم اسـت. بـا وجـود تحـوالت       به
تـرين مختصـات آن بـه شـمار      ز مهممباحث مربوط به آيروني كالمي، همچنان يك ويژگي ا

 ,Mueckeكه موكه اشاره كرده، زبان، ابزار اصـلي ايـن نـوع آيرونـي اسـت (      رود؛ چنان مي
 خورد:   موارد متعددي از اين نوع آيروني، به چشم مي مقاالت شمس). در 56 :1986

اين تير كدامست؟ اين سخن. جعبه كدامست؟ عالم حق[...]خنك آنكه اين تيـر بـرو   
ببردش اين تير به عالم حق، در جعبه تيرها هست. كه نتوانم انداختن. آن تيرها كـه   آيد،
 ). 116: 1377، شمساي كه بود ( رود به جعبه اندازم باز مي مي

اي كه ايجاد كرده، سخن خود را تيري از تيردان الهـي خوانـده كـه     شمس در بازي زباني
ن او را در پي خواهد داشت. شمس از سـوي  البته اين تير بر هر كه اصابت كند، حيات راستي

در  مقـاالت گـردد. در   يابد و تير رها شده به تيردان بـازمي  ديگر، صيدي درخور تير خود نمي
داشـت و بيـان مرتبـة     چيني به خدا نسبت داده شده و در گرامـي  عبارتي ديگر، صفت سخن

 ست: كساني كه به نور الهي بر حقايق آگاهند، به وجهي آيرونيك آمده ا
خـواهي، و   چين اين طايفه خداست. گويد كه فالن كس كه تو او را از ما در مي سخن

خواهي از دولت و رفعت، او ترا چنـين گفـت (همـان:     كني، تو او را چنين مي شفاعت مي
117.( 

شمس، خود به معنايي كه در پس ظاهر عبارتش وجـود دارد، آگـاه اسـت و در مـواردي     
سـخن كجـا، و معنـي    «خوانـد:   رك مفهوم اصلي سخنش فرامـي مخاطب را به تالش براي د

 ). 118(همان: » گويم! داني كه من چه مي كجا؟ ملحدم اگر تو مي
مقـاالت  بخش مهمي از پيچيدگي سخن شمس برآمـده از زبـان آيرونيـك آن اسـت. در     

 ي كامل زباني، آيروني به كار گرفتـه شـده اسـت،    ها نه تنها در سطح جمالت و گزاره شمس،
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چـين ايـن طايفـه     سـخن «ها و حتي واژگان نيز وجه آيرونيك وجـود دارد.   در سطح تركيب
) صفتي كه شمس به خدا منسوب كرده، نسبتي آيرونيك اسـت كـه   117(همان: ». خداست

با استفاده از آيروني واژگاني ايجاد شده است. آيروني واژگاني، نوعي از آيرونـي اسـت كـه در    
شوند كه احساسـي نامتنـاجس را در مخاطـب ايجـاد      كار گرفته ميآن واژگان به صورتي به 

هاي بسـياري از ايـن نـوع     به نمونه مقاالت شمس) در 73: 1388زاده،  كند. (غالمحسين مي
در سـه   مقـاالت شـمس  با توجه به آنچه گفته شد، آيرونـي زبـاني در    3خوريم. آيروني بر مي

 4ها و جمالت، وجود دارد. سطح واژگان، تركيب
 . آيروني غيركالمي1-1-2

)، ايجـاد و درك آيرونـي وابسـته بـه مسـائلي      Non-verbalهاي غير كالمي( در آيروني
در واقع در اين نوع آيروني، تنهـا زبـان، ابـزار آفـرينش      5فراتر از به كارگيري ابزار زبان است.

 آيروني نيست، بلكه شرايطي وجود دارد و در آن موقعيـت خـاص اسـت كـه آيرونـي، پديـد      
آيد. براي مثال، آنجا كه تماشاگر، خواننده و حتي شخصيت نمايش يا روايت، از حقيقتـي   مي
تواند ايجاد كنندة نـوعي از آيرونـي بـه نـام آيرونـي نمايشـي        خبري مي خبر است، اين بي بي

باشد. براي مثال در افسانة اديپ، اديپ در جستجوي قاتل پدر خـود و انتقـام از او اسـت؛ در    
 نادانسته پدر را كشته است. حالي خود 

توان نقـش زبـان و سـياق سـخن،      البته در هيچ يك از آيروني كالمي و غير كالمي، نمي
گوينده و شنونده را به نفع ديگري ناديده گرفت اما آنچه مهم است سـهم هـر يـك در ايـن     

 هاي غير كالمي، آيروني سقراطي است. ميان است. يكي از انواع آيروني
 وني سقراطي. آير1-1-2-1

كنـد دربـاب    آيروني سقراطي، نوعي تجاهل عارف است؛ فـردي دانـا و آگـاه وانمـود مـي     
سـازد،   مطلبي آگاهي ندارد اما در ديالكتيكي هدفدار كه ميـان خـود و مخاطـب برقـرار مـي     

سقراط همواره طوري سـخن  «سازد:  اش در مقابل گوينده دانا، آگاه مي مخاطب را به ناآگاهي
تـوان سـه    ). مـي Colebrook: 2004:2» (يي نسبت به امري جهالت داردگفت كه گو مي

) 2) بـروز آن از سـوي فـردي دانـا؛     1هاي اصلي اين نوع آيروني دانسـت:   ويژگي را از مؤلفه
پنهان داشتن دانايي و وانمود سازي به ناداني. در اين نوع آيروني، آيرونيست با نقاب جهالت، 

 )؛Green,1979: 389دهـد (  تر از آنچه هست، نشان مي ارزش كملوحي و ناآگاهي، خود را  ساده
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نـه اسـتهزاء طـرف مقابـل كـه بـه       «) كاركرد اين نوع آيروني آشكار شدن حقيقت است و 3
برتري خود باور داشته، بلكه هدايت او در مسـير فرزانگـي، از طريـق دركـي كـه نسـبت بـه        

زمينـة ظهـور آيرونـي     معرفت، پيش). آگاهي و ibid;389( 6»ناآگاهي خود پيدا خواهد كرد
اي كـه در يـك    اي، گفتگو و مكالمه است. مكالمـه  سقراطي است. از لوازم بروز چنين آيروني

طرف، فردي دانا و آگاه و در طرف ديگر مكالمه، فردي ناآگاه و يا الاقل كم اطالع قـرار دارد.  
برد كه ناآگاهي طـرف   ياي كه در روند بحث، فرد دانا، جريان سخن را طوري پيش م مكالمه

 شود.   ديگر گفتگو آشكار مي
، طرح بسياري از مباحث و موضوعات، در قالب گفتگو و مكالمه مطـرح  مقاالت شمسدر 

شـود و همچنـان پـيش     شده است. گفتگويي كه در راستاي روشن شدن موضوعي مطرح مي
 رود تا در بستر اين مكالمه، حقيقت، آشكار شود:  مي

كرد [...] من ديدم او را حالتي است، خواسـتم او را از آن تفرقـه بـه    او حديثي روايت 
فرمـايي كـه    جمع آرم، به سخني كه مناسب اين سؤال او باشد ، گفتم: آن حديث كه مي

در » العلماء كنفس واحـده «اختالف است كه حديث هست يا نه، اما نظير اين حديث كه 
انمـا  «نم، زود جـواب گفـت كـه    كـ  قرآن كجاست؟ او پنداشت كـه مـن از او سـؤال مـي    

بعد از آن به خـود فـرو رفـت،    » المؤمنون اخوه. و ما خلقكم و ال بعثكم اال كنفس واحده
 ).240: 1377، مقاالت شمسدانست كه غرض من سؤال نبود، غرض من چه بود (

اي كه ميان او و مخاطب صورت گرفته است، قدم به قدم و بـا اسـتفاده    شمس در مكالمه
 اي ديگر از اين دست آمده است:  رسد. در نمونه اي مخاطب، به نتيجة مورد نظر ميه از پاسخ

تر از رفتن به آخرت. گفتم: چرا؟ گفت: زيرا قومي را ارشـاد   گفت: زيستن در دنيا اولي
دانسـت ارشـاد لطـف و     كند. گفتم: آري پيغـامبر نمـي   كند و لطف خداي را تفرج مي مي

 ). 16علي (همان: خداي را كه فرمود: الرفيق اال
كـاربردي قابـل مالحظـه دارد. در     مقاالتاين آيروني كه نوعي گفتگوي اقناعي است در 

شود اما مقصود، رسيدن به معنـايي(حقيقتي) اسـت    مواردي نيز به ظاهر، پرسشي مطرح مي
 هاي خود اشاره كرده:   گري فراتر از پاسخ آن پرسش. چنان كه شمس به اين قبيل پرسش

گويي؟ گفت: آري. گفتم: دروغ تـو همـين سـاعت ظـاهر      با خدا سخن ميگفت: هيچ 
گويـد؟   شود، دروغ همين ساعت ظاهر خواهد شد؛ بيفشارمش؛ گفتم كـه او جوابـت مـي   
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بايسـت   گفت: اين مشكل است. گفتم: آن اول هم مشكل بود، تـو آسـان گفتـي. اول مـي    
 ).81و  80گفتن كه مشكل است (همان: 

گيرد و شمس براي روشـن شـدن ابعـاد     اطبي فرضي صورت ميمكالمة شمس گاه با مخ
مختلف مسئله، خود در جايگاه مخاطب سـخن، بـه مخالفـت بـا موضـوع و طـرح اشـكاالتي        

 پرداخته و گوينده(شمس) را در سخن خود به چالش كشيده است: 
عليه حاصل شد يا نشد؟ اگر گويد  ...ا اين كمال حال كه ترا حاصل شد رسول را صلي

گردنش بزنند و بكشندش؛ و اگر گويـد آري حاصـل شـده بـود، گـوييم پـس چـرا         نشد،
 ). 140كني، چنين رسول كريم بشير نذير بي نظير السرج منير؟ (همان:  متابعت نمي

شمس در اين جا به گفتگو با مخاطبي فرضي از آن دست افرادي پرداخته كـه بـه بهانـة    
اند. در  خوانده نياز مي بندي به فرايض ديني، بيرسيدن به كماالت معنوي، خود را از لزوم پاي

اين مكالمه كه از نوع آيروني سقراطي است، ضرورت پايبندي به شريعت حتـي در بـاالترين   
 مرحله از كمال، مطرح و تأكيد شده است. 

آيروني سقراطي از نظر پيچيدگي، در سطح باالتري از آيروني زبـاني قـرار دارد؛ بـه ايـن     
ست آيرونيست عالوه بر تشخيص موقعيت و مديريت خردمندانة روند گفتگو، معني كه الزم ا

به صورتي آن را ادامه دهد كه مخاطب همچنان انگيزه ادامة بحث و رسيدن به پاسخي قابل 
هاي متعددي از گفتگوهايي كه از نـوع آيرونـي    نمونه مقاالت شمسقبول را داشته باشد. در 

 7سقراطي است، وجود دارد.
يگر از انواع آيروني غيركالمي، آيروني فلسفي است. آيروني به اين مفهوم، هر چـه  نوعي د

 تر سر و كار پيدا كرد. هاي زباني فاصله گرفت و با مباحثي كلي بيشتر از داللت
 . آيروني فلسفي1-1-2-2

در عصر مدرن و در ادامة فراز و نشيب مفهوم آيروني، رويكردي تـازه بـه آيرونـي ايجـاد     
وني از دايرة زبان و كاركردي زباني فاصلة بسيار گرفت و به مفهومي تبديل شـد كـه   شد؛ آير

 Friedrich)هـا بـه ويـژه فـردريش شـلگل      رمانتيسـت شناسـانه بـود.    نـوعي نگـاه هسـتي   
Schlegel) )1829-1772 م.) به آيروني توجه خاص داشتند. اما برداشت او را از آيروني به

آنچه او از آيروني در نظر داشت، نه تنها اثر ادبي بلكه نگـاهي  اند. در واقع  نوعي مبهم دانسته
كـاربرد طنـز [آيرونـي] دال بـر     «گرفـت:   است كه گسترة زندگي و حيات انسان را در برمـي 
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دريافت اين واقعيت از جانب شلگل است كه عـالم وجـود در ذات خـود دسـتخوش تعـارض      
: 1379(ولـك،  » آن را متبلور سـاخت  توان كليت متضاد است و تنها با برداشتي دو سويه مي

). از اين رو هنرمند نيز در حالتي اين چنيني قرار دارد؛ توجه آگاهانه بـه اثـر از سـويي و    23
اي از تعارضـات   دوري از آن به واسطة آگاهي از اين واقعيت كه جهان و از جمله اثر او آميـزه 

 است. 
نست. از نظر او آيرونـي درك آن  شلگل كليد شناخت هستي و تعارضاتش را در آيروني دا

تواند تماميت متناقض آن  نما است و فقط رويكردي دوگانه مي جهان ذاتاً متناقض« است كه 
). بدين ترتيـب در نگـاه وي، درك پيچيـدگي هسـتي در     31: 1389(موكه، » را نشان بدهد

، عقـل  نماي همة شئون آن است؛ براي مثال تناقض هستي و مرگ گرو دريافت ذات متناقض
و احساس، جبر و اختيار و امر مطلق و امر نسبي. به اين ترتيب، آيروني ديگـر تنهـا ابـزاري    

اي بـود بـه درك    شد و دريچه زباني و صنعتي بالغي نبود و نوعي شناخت به هستي تلقي مي
 هاي جزئي و كلي هستي.    ها و يا حتي تقابل پيچيدگي

ه نوعي با اين شيوة مواجهه با هسـتي،  مضاميني مطرح شده است كه ب مقاالت شمسدر 
نسبت دارد؛ اينكه در هستي و شئونات مختلف آن، نوعي همراهي عناصـري متقابـل حـاكم    

 است: 
آن عجـب و شـگفت كـه تـرا از      [...]شادي پيك غم است، بسط پيك قبض اسـت 

شكفد. وليكن چون ساعتي ديگـر   كه مي [...]چيزي خوش آيد از سبزه و جمال و غير آن
 ). 261و 260: 1377، شمس، آن شكوفه را ببويي، بيقرار شوي از گندگي (شود

آري ره دور اسـت، [...]چنانسـت حّفـت الجنـه بالمكـاره. گـرد بـر گـرد بهشـت          «و نيز: 
). حتي انسان در 146(همان: » خارستانست[...] و گرد بر گرد دوزخ همه ره گل و ريحانست

امر است كه نفي اين وجود كن، كـه ايـن   «است: مسير معرفت و كمال هم با اين امر مواجه 
). در برخـي  218(همـان:  » حادث است. و اين وجود كه حادث است چگونه عالمِ قدم بينـد؟ 

: 1389اند (موكه،  رويكردها، حتي آيروني واقعي را در تأمل در هستي و سرنوشت آن دانسته
ن صـفات متقـابلي اسـت:    انسان نيز به عنوان بخشي از هستي، مجمع چنـي  مقاالت). در 31

عقل چيزي فرمايد، هوا خالف آن فرمايد، چنان باشد كه خواجه گويـد ترشـي بيـار، غـالم     «
آدمـي زيـادت از   «). همچنان كـه  116: همان» (گويد ني، شيريني بيار كه شيريني به است

همة موجودات و محدثات اسـت [...] و متـداخل هـر صـفتي [...] چنانكـه [...] يكـي روح و       
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). شـمس  323(همان: » آن جهاني را  نور خدا را بيند، و يكي شهوت و جمال و عشق راحت
 نيازي: بارها انسان را صاحب صفاتي متقابل خوانده است؛ صفاتي مانند لطف و قهر و يا نياز و بي

آدمي را دو صفت است: يكي نياز، از آن صفت اميد دار و چشـم بنـه؛ كـه مقصـود در آيـد.      «
) چنان كه در باب خداونـد، خـالق هسـتي نيـز چنـين      143(همان: ». يصفت ديگر بي نياز

هاي  ). قرينه243(همان: » در خُلق خدا هم قهر است و هم لطف« نگاهي مطرح شده است: 
سـاخت آن   رويكردي كه ژرف 8است. مقاالتديگري از اين دست نيز نمودار چنين نگاهي در 
هاي متقابل  مؤلفه  ها و همراهي اي از تقابل زهنگاهي است كه هستي، انسان و زندگي او را آمي

 اي مفهومي كه نوعي نگاه به هستي و مواجهه با آن است. داند؛ آيروني مي
 گيري نتيجه

كه گفته شد، تحوالت معنـايي متعـددي را پشـت     مفهوم آيروني در تاريخ نقد ادبي چنان
مواجهه با هستي. نكته مهـم  بيني و  اي صرفا كالمي گرفته تا نوعي جهان سر گذاشت،از شيوه

هـاي   هاي ساده و ابتدايي و چه در تلقـي   در اين ميان آن است كه اين مفهوم چه در برداشت
بـراي مثـال    -دهد. در انواعي از آيرونـي  مي تر، خبر از نوعي تضاد و پيچيدگي فلسفي و عميق
آيرونيك است ايـن  اي  اين پيچيدگي كمتر و در انواعي ديگر كه زاده انديشه -آيروني كالمي

اي را آشـكار   و احوال شمس، نكتـه   و توجه به انديشه مقاالتپيچيدگي بيشتر است. بررسي 
بلكه ظهور آيروني در اين  تنها نوعي شيوة بياني نيست اين اثر كند و آن اينكه آيروني در مي

تر رخ داده است؛ به ديگر سخن، انديشـه و جهـان بينـي شـمس و      مقاالت در سطحي وسيع
رسد هر  مواجهه وي با امور، و كردار و گفتار وي نمايانگر نوعي از آيروني است كه به نظر مي

هـاي شـناخته شـده دارد، چيـزي بـيش از  آنهـا اسـت.         چند نقاط اشتراكي با برخي آيروني
 9تواند نوعي شيوة رفتار باشد، رفتاري كه البته تبعاتي زباني/ كالمي هـم دارد.  آيروني كه مي
هم خود در مقاالت بر  اين موضوع تأكيـد كـرده و    -هاي زباني را نداشت غة بازيشمس دغد

هاي زباني  بروز انواع آيروني توان گفت و مي -هم ادبيات فارغ از تكلف او مويد اين نكته است
توانـد   هاي غير زباني، معلول شيوة خاص زندگاني و شخصـيت او باشـد. آنچـه مـي     و آيروني

خوانده شود كه در زندگي بايد از آن سـراغ گرفـت    )Practical ironyنوعي آيروني عملي(
عملـي سـبب    آيرونـي   10كنندة آنها اسـت.  و نيازمند كالم و ياري زبان نيست اما خود هدايت

تر از آن در نحـوة زيسـتن خواهـد شـد. بـه ايـن        بروز و ظهور آيروني در كالم و رفتار و مهم
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، و بـه نظـر   11، صـبغة آيرونيـك داشـته باشـد    ترتيب ، ممكن است سراسر زندگي يـك فـرد  
توان گفت اين مؤلفه سـهم مهمـي در    رسد براي شمس اين امر مصداق دارد. در واقع مي مي

 و شخصيت و رويكرد شمس دارد. مقاالتوجوه آيرونيك در 
 

 ها يادداشت
1- (Cleanth Brooks) 1994-1906پردازان نقد نو ، منتقد ادبي امريكايي و از نظريه 
 9، شمطالعـات عرفـاني  ، »آيروني در مقاالت شمس«زاده در  غالمحسين غالمحسين -2

، مباحثي سودمند را در باب آيروني و انواع آن مطرح كـرده  69-98)،صص88(بهار وتابستان 
 آورده است. مقاالتهاي متعددي از انواعي از آيروني را در  و مثال
، 114، 103،108، 101، 76، 75: 1377 ،مقـاالت هاي از اين مـورد ر.ك   براي نمونه -3
176. 
زاده و  ر.ك غالمحسـين، غالمحسـين  هاي روشنگر ديگـري در ايـن زمينـه      براي مثال             -4

(بهار وتابسـتان   9، شمطالعات عرفاني، »مقاالت شمسآيروني در «)، 1388لرستاني، زهرا (
 69-98)، صص88

به تنهايي عبارتي آيرونيـك نيسـت. امـا    !» انگيزي عجب هواي دل«براي مثال عبارت  -5
روي دعوت كرده و از بيماري و تمايل شما براي استراحت  فرض كنيد  فردي شما را به پياده

آوريـد:   كنيد و اين عبارت را بر زبان مـي  آگاه باشد. در هوايي طوفاني و سرد او را مالقات مي
هاي پيراموني شما و  ها و موقعيت اهيانگيزي؟!. در اين سياق و با توجه به آگ عجب هواي دل

 دوستتان است كه اين عبارت آيرونيك خواهد بود.  
آميز خوانده شده است؛ چنان كه در مقدمـه ايـن نوشـتار     گاه آيروني سقراطي، فريب -6

هـايي قـانع كننـده در رد ايـن قبيـل مباحـث        آمد محققان اين حـوزه  مباحـث و اسـتدالل   
 اند. داشته
 .112، 126، 141: 1، جمقاالت .كبراي مثال ر -7
چنين رويكـردي بـه هسـتي و اجـزاي آن، در شـئوني ديگـر        مقاالت شمسالبته در  -8

هـر كـه را   «مطرح شده است. چنان كه اين حالت در ارتباط بنده و خداوند نيز وجـود دارد:  
). در تربيت خود شمس نيز بـه آن اشـاره   219: 1377، شمس» (دوست دارم جفا پيش آرم
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شـود، و   شود و كافر مـي  پيش ما كسي يك بار مسلمان نتوان شدن: مسلمان مي«ه است: شد
 ).226همان: » ( تا آن وقت كه كامل شود [...]شود باز مسلمان مي

اي كه از انـواع آيرونـي شـده اسـت، يكـي از انـواع آيرونـي، آيرونـي          بندي در تقسيم -9
اين راه به مقصود رسيدن. اين نوع آيرونـي  سقراطي است؛ دانسته خود را به ناداني زدن و از 

چنانكه در مقدمه اين نوشتار آمد، به سقراط و رفتاري كه در مقابل مخالفـان و بـراي اقنـاع    
گردد. از مختصات اين نوع آيروني، نـوعي وانمودسـازي آگاهانـه بـه      آنان داشته است، باز مي

 نداستن است. 
 )Thirlwall,1833: 485(رك.  -10
 ).Booth,1975: 139( اند را چنين شخصيتي خوانده سقراط -11
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