نقد پژوهشهاي آيرونیشناسی فارسی
(ناهمخوانی نمونههاي فارسی با مفهوم اصلی آيرونی در ب غ

غربی)

سیما رحمانیفر



انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه تهران
انشاا شبان و ا باات فا سیت انشگاه تهران

چکیده
شبان مجاشم بهوسالة حذف ا جاعت اسنعا هت کنايهت ما و...ت مرجع سخن و مدل ل خ ا
پنهان يا نفی میکند؛ نناجهت عناصر منن با يكديگر تنز پادا میکنند .اش اين هگذ
میت انام چاام بگ يام و چاام يگر ا ا ه کنام .يكی اش اباا هام کا آمد برام گريا اش
افافگ يیت آيرونی است .اين صنعت هة ا ه يكی اش اا ههام فنا انسان با جهان ب ه
است و باان ناا ويژگیهام خاصی ا پديد میآو  .هدف اش ن انن اين مقالهت نقد و
تیلال نُه مقالة فا سی شمانة آيرونیت بهمنظ فع هرچه باشنر ابها معنايی اين اصطالح
است .وش اين تیقاق ت صافی -تیلالی و اباا گر آو م اطالعات برگهن يسی و ح ش
اناساندن آيرونی ا ندت
مطالعات کنابخانهام است .اين مقالهها گذانهاش جايگاهی که
به علت غربی ب ن اين اصطالحت و تعد و ابها معنايی آن اش خطاهام علةی برکنا ناسنند.
اغلب اين مقالههات تعريفی نهايی اش آيرونی با ت جه به نظر مننقدان خا جی و اخلی باان
نشده و به نقلق لها بسنده اده است .ضعف اساسی اين مقالهها ذکر نة نههام آيرونی
ا فا سی است و پژوهشگران گاه اين شمانه چا اانباه ادهاند.
واژههاي كلیدي :آيرونیت کنايهت بالغتت طعنهت طنات اصطالحات ا بی.
* ن يسند مسئ لsimarahmanifar@gmail.com :
تا يخ يافت4090/7/42 :

تا يخ پذيرش4090/9/7 :
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 .1مقدمه
هنرمندانی که اهل اعنراض و جانب ا انديشه و آ مانی ويژهاندت اغلب
میناط و میافظهکا عة

فضام

ج امعت بهسةت وپهل گ يی حرکت میکنند؛ بنابراينت

فن نی اش بالغت ا برمیگاينند که قابلات اشآماام و چندمعنايی اانه بااد و
واقعت بهط
است.

ويژه و کاملتر اش کلةات اسنفا ه میکنند .آيرونی يكی اش اين فن ن

شمانة آيرونی تاکن ن و سنه پژوهز ص ت گرفنه است :سنة اول به

ارح آيرونی میپر اشند و باشنر آنها مسنقل ناسنند و بخشی اش پژوهز با گتر
يگرم میس

میا ند؛ مانند مقالة «آيرونی

حسن ان اه يا مقالههام يگرم که باعن ان مشابه

فا سی» بهک از

انشنامة ا

کنا هام فرهنگ اصط حا

ادبی ساةا ا ت واژهنامة هنر داستاننويسی جةال مارصا قیت فرهنگ اصط حا
بهرا مقدا م و واژگان توصیفی ادبیا

کنا هايی که

نقد ادبی

فارسی عربعلی ضايی آمده است و يا

آنها فقط يک عن ان فرعی به آيرونی اخنصاص ا ه اده است؛ نظار
اين شمانه مقالههايی ناا ن انه اده که

تاريخ طنز در ادب فارسی اش حسن ج ا م.

آنها منیصراً به م ض ع آيرونی پر اخنه اده است .سنة و پژوهزها ناا کا بر
آيرونی ا

منن ا بی بر سی میکنند.

هة هشنا مقاالتی

با

ايران بهص ت جدمت اش سالهام پايانی

اناساندن آيرونی و نة هام آن

بهنگا ش آمد .ن يسندگان

اغلب اين منابع به بر اانی وان اش آيرونی نرساده و

باشنةايی کا بر اين اصطالح

من ن ا بی م

نظراان کامالً ت فاق ناافنهاند.

نگا ندگان با پاسداات تالشهام علةی ن يسندگان مذک
منابع فا سی و التان م ج
برسند و

شبان و ا باات فا سی

سعی کر هاند با مطالعة

اين شمانهت به اناخت نسبی و تقريباً وانی اش آيرونی

نقد صیاح و علةی مقالههام م ج

اين شمانه ناکا نةانند.

 .۸بحث
 .1-۸تعريف آيرونی
گنجاندن بعضی مفاهام ا بی فرنگی

قالبهام لغ م فا سیت کا م ا ا و گاه

نامةكن است .يكی اش اين مفاهامت آيرونی است .تاکن نت اين واژهها

ترجةة آيرونی
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پاشنها ادهاند :طنات کنايهت تسخرت طعنهت تهكمت وا ونهنةايیت ايها ت پ اادهگ يیت
ندمعنايی و کناية طناآماا .افاف نب ن معنام قاق آيرونی و تعد معنايی آن اش يک
س و جائینگرم و تالش برام مرشبندم قاق صنايع ا بی

بالغت فا سی و عربی

اش س يی يگرت به کمت جهی بالغتن يسان فا سیشبان به آيرونی منجر اده است؛
بهط م که تاکن ن تعريفی جامع و مانع اش آيرونی که وسعت معنايی آن ا پ از
بدهدت

شبان فا سی باان نشده است .ناگفنه نةاند که بخشی اش اين مسئله ناا مرب ط
مفه

به ابها م ج

ماان مننقدان غربی است.

اين اصطالح

4

بعضی

تعريفهام آنان اش آيرونیت مثل تعريف کلانث بروکس ()4907ت ح ش آيرونی بساا
شمر آن قرا میگار (م کهت .)49 :4039

گسنرش میيابد و هر ن ع وپهل گ يی

مقابلت اند و ايت 2معنقد است گاهی به غم اسنفا

ن يسنده اش آيرونیت مةكن

است اثر او آيروناک نبااد (هةانت  .)24برخی مننقدان قرن باسنم مانند آم.ام.
يچا ش 0و ابرت پن وا ن 0مصرّانه برآن ب ند که اعر يا اسنان اسنان منضةن

کا بر آيرونی است (ولکت .)020 :4070

فرهنگ وبسترت آيرونی اينگ نه تعريف اده

است « :ا خیت يشخندت يا ناز ماليةی که
کال

ا منظ

مقا يک صنعت ا بیت عكس ظاهر

ا ؛ مثل م قعی که اش سخن سنايزآماا برام نك هز اسنفا ه ا ».

فرهنگ آكسفوردت

تعريف آيرونی آمده است« :باان معنا با اسنفا ه اش الفاظ عكس؛

خص صاً اسنفا ناشدا و تةسخرآماا اش مدح برام ذ يا تیقار» .هنرم واتسن ف لر

1

معنقد است:
آيرونی فرمی اش باان گفنا م و ن انا م استت ا ام منطقی وگانهت قسةت اول آن
چاام است که اناده و يا ن انه میا ت قسةت و آن چاام است که ان نده و يا
خ اننده احسا

و

ک میکند و اين

قسةت اول مطابقت ندا

ک با لفظ بهکا فنه

(بهنقل اش ضاايیت .)20 :4031

واقعت «باشنر تعا يف ا ائه اده اش آيرونیت ح ل مفه
میچ رخد .ناهةگ نی ماان کال و واقعات م ج
.)Caillies, 2014: 46

گفنا يا ن انا

گسنر تناقض يا ناهةگ نی
میاط و ارايط» ( & Calmus
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با با و ادن فلسفه

پايان قرن هجدهم و آغاش قرن

آلةانت اين واژه ناا

1

ن ش هم معانی جديد پادا کر  .فر يز الگل و کا ل شولگر اش انشةندانی ب ند که
تجلی آيرونی واقعی ا

سرن ات و ذات جهان می انسنند .به نبال ترويج آ ام اين

مننقدانت اهةات آيرونی ساخنا م اش آيرونی کالمی باشنر اد.
با بر سی ان اع آيرونی میت ان اين ويژگیها ا برام آن براةر :
 . 4ناهةخ انی ماان لفظ و معنا /عةل و واقعات /ارايط و نناجة وقايع :اينكه چاام
گفنه ا

و معنام اولاه يا ايج آن م

نظر نبااد و اغلب معنام مخالف آن منظ

بااد.
 .2غافلگار کر ن مخاطب:

ا

آيرونی غافلگارم مخاطب وج

و مخاطب

با خالف آنچه اننظا ا ت وبه و میا .
 .0نامعق ل بهنظر سادن کال يا م قعات آيروناک :اين امر خ اننده ا به معنام
م

واقعت «تشخاص آيروناک يا غارآيروناک

نظر ن يسنده يا ااعر هدايت میکند.

ب ن يک عبا ت بهتنهايی مةكن ناست و بافت يا منن است که
ويژهام ايفا میکند» (هةانجا) .ناگفنه نةاند که
صا ق است؛ اما شمانتة کال معنايی يگر ا
 .0خندهآو ب ن هةراه با گاندگی:

ک آيرونی نقز

آيرونی غالباً تعبار ظاهر ناا معنبر و
خ

میپرو .

اغلب م ا ت کا بر آيرونی خندهآو است؛

البنهت خندهام که با ن عی گاندگی هةراه است؛ اش اين نظرت آيرونی ا میت ان اباه به
طنا انست .آيرونی اگر م است که
آيرونی ناست؛ هةانط

طنا ناا بهکا می و ؛ اما هر طنام ا ام

که هر کا بر م اش آيرونی به طنا نةیانجامد.

 .1پنهانکا م و نايكرنگی :آيرونی

با ن عی پنهانکا م و

باشنر ان اع خ

نايكرنگی اش س م بهکا گارندهاش هةراه است.
 .1وانة ساشم و منانت آيروناست (بهکا برند آيرونی) يا ت انايی آيروناست
جل گارم اش نشان ا ن واکنز آنی به مسائل و اتفاقهام پارام نز :آيروناست بر
غلبه میکند و پس اش تیلال و پر اشش واقعاتت آن ا بهص ت

واکنزهام خ

آيرونی بروش می هد.
غارمنعصب

م

اين م ا

ن يسنده /گ ينده خ

م ض ع سخنز نشان می هد؛

ا

م ضعی بیطرف و

حالی که اينط

ناست؛ مثالً
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پیشنهاد معقول مین يسد« :شمان ا ان پروتسنان انگلاسی بايد ک کان

کات لاک باكا بیچاا ا بخرند و بخ ند تا اقنصا کش

احاا ا » (بهنقل اش م کهت

)14 :4039ت نشان هند اوج خشم و اعنراض اوست که با خ نسر م و بیاحساسی
مطرح میا  .اش اين ويژگی آيرونی باعن ان «بیخبرم» ناا يا کر هاند (هةانت .)14

به گةان نگا ندگانت آيرونی ا چنان میت ان تعريف کر  :اگر م است که ن يسنده
با پنهانکا م و بیطرف نشان ا ن خ ت کال يا م قعانی ا ام و مفه
می کند که مفه می غار اش ظاهر و نة

آن و معة الً خالفز م

معنبر خلق

نظر است؛ بهن عی

که يافت خ اننده با ت جه به بافت کال يا م قعات و اغلب با غافلگارم و يشخند
هةراه است.
 .۸-۸نقد پژوهشهاي موجود در زمینة شرح و توضیح آيرونی به زبان فارسی
«مقايسة تیلالی کنايه و آيرونی

ا باات فا سی و انگلاسی» مقالهام اش شهرا آقاشينالی

و حسان آقاحسانی است که

آن اباهتها و تفاوتهام بان کنايه و آيرونی ا

بر سی کر هاند .يكی اش ايرا هايی که بر اين مقالة 00صفیهام وا
مطالب غارضرو م

استت وج

آن (مانند تعريف بالغتت چرايی کا بر آنت و شمانههام

پادايز کنايه و آيرونی) است و يكی اش علل ط النی ادن مقاله ا ناا هةان عامل
میت ان انست .اين مطالب غارضرو م يکس

حجم مقاله ا

برگرفنه است.

اين ن انا ت مطلبی باعن ان شمانههام پادايز کنايه و آيرونی (از م
م

اصلی و سه

فرعی) آمده است که تةا اين م ا به شمانة پادايز کنايه بط ا و نه آيرونی

(آقاشينالی و آقاحسانیت  .)444-441 :4037نكنة يگر اين است که معا ل آيرونی کالمی
بالغت فا سی به اسنعا تهكةاه میدو اده (هةانت )441؛ حالی که کنايه که مقايسة
آن با آيرونی عن ان اين مقاله استت يكی اش نا يکترين معا لها به آيرونی است؛
بهويژه

ن ع تعريض.
مقالة م

بیثت اش نُه گ نه آيرونی نا بر ه اده است که و م

جاو ان اع آيرونی -با ت جه به تقسامبندمهام ص تگرفنه
غارفا سی -ناسنند .اين و م

آخر آن

منابع فا سی و

 sarcasmو  invectiveهسنند sarcasm .که
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فا سی به طعنه ترجةه اده استت میت اند يكی اش شيرگروههام آيرونی کالمی بااد؛
هةانط

که ساةا ا ( )44 :4030ناا

فرهنگ اصط حا

ادبی آن ا با آيرونی

کالمی برابر انسنه است؛ بنابراينت اين اصطالح بهعن ان يكی اش ان اع آيرونیت نبايد
سنهام جداگانه ذکر ا  .اصطالح يگر  invectiveاست .کا بر اين اصطالح با
صراحنی هةراه است که نةیت ان آن ا حنی به آيرونی نا يک انستت چه سد به
اينكه يكی اش ان اع آن بااد invective .ا فقط میت ان اباه به کناية صفت يا م ص ف
فا سی انست که برام ت صاف تیقارآماا و انا گ نة کسی يا چاام بهکا
می و ؛ چنانکه مثالهايی که برام اين اصطالح
ا عاست.

اين مثال

اين مقاله آمدهت بهخ بی گ اه اين

ااا ه به اخصی چاق گفنه اده است« :اين پشت

اسباكنت اين ک ه گ ات».
بخز اصلی مقالة نا بر ه که به بر سی تطباقی کنايه و آيرونی میپر اش ت
تنظام اده است .اش اين م ا

م

اةا ههام يکت هفت و هشت

م

هشت
مقايسة

اةا

يکت

آيرونی و کنايه است و م ا

يگر ا تباطی با اين م ض ع ندا ند.

به سنی گفنه اده است که

بالغت فا سیت کنايه بهص ت جائی بهکا می و و

کلةات و عبا ات ک تاه و بلند مطرح میا ؛ اما يدگاه ا يبان غربی به آيرونی
کل گراست و آيرونی

کل عبا اتت اسنان يا نةايشنامه جريان ا

(آقاشينالی و

آقاحسانیت .)443 :4037

نگا ندگان مقالة م

بیث

اةا سه ناا

پی بط ا ن اصطالح  allusionيا

تلةاح با آيرونی ب ه و آن ا تلةاح تعريضگ نه نا ا هاند و معنقدند اين ن ع تلةاح
ا

ا

فا سی بهويژه آثا حافظ و سعدم میت ان يافت و اين بات اش حافظ ا

مثال ش هاند:
ااه ترکان سخن مدعاان میان

ارمی اش مظلةة خ ن سااوواز با
(هةانت )424 -449

اين باتت سااوش «ااعر» و ااه ترکان «ااهاجاع» معرفی میا

و نگا ندگان

معنقدند اين تلةاح تعريضگ نهام است به ماجرام سااوش و تیريک افراساا

علاه

او .بايد گفت صیت اين فرضت پا ند اين بات ا با آيرونی قم نةیشند؛ شيرا هرگ نه
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تعريض و باان غارمسنقاةی آيرونی ناست.

اين مثالت اساسیترين ويژگی آيرونی

يعنی مخالفت الّ و مدل ل و تضا لفظ و معنا وج
م اشم مفه

م

477

ندا  .تلةاح م ج

اين بات

نظر ااعر است و نه مخالف آن.

اةا چها ت آيرونی تقدير با مبیث تقدير که

ا باات فا سی بهتناسب اش آن

سخن فنه استت نسبناً هةسان انسنه اده و سه اسنان اش مثنوي م ل م ذکر اده که
حاوم اين نگاه به تقدير و احنةاالً اامل آيرونی تقدير است .بهفرض صیت اين
مطلبت ا تباط آن با کنايه چاست؟ و

بر سی تطباقی آيرونی و کنايه چه جايگاهی

ا ؟
بالغت

اةا ازت برخی اصطالحات انگلاسی ذکر اده که به کناية فعل

فا سی اش لیاظ مفه می نا يکاند؛ مانند  smell a ratبهمعنام «ب م م ش آمدن» که
به کناية «ب م خ ن آمدن»

فا سی نا يک است .اين م ض ع ناا با بر سی تطباقی

آيرونی و کنايه چه ا تباطی ا ؟ م ا م اش اين ست ا میت ان باعن انی مانند
«کنايههايی با مفاهام يكسان

فا سی و انگلاسی» گر آو .

اةا هشت ناات اش هةخ انی طنات هج ت تعريض و آيرونی کالمی
ويژگیها و ح ش کا بر سخن گفنه اده است .بنابر آنچه باان ادت
بیث اغلب م ا ذکراده م

پا هام اش
مقالة م

تطباق کنايه و آيرونی يا ناصیاح ب ه يا ا تباطی به

ح ش اين پژوهز ندا .
«آيرونی و تفاوت آن با طنا و صنايع بالغی مشابه» مقالهام اش شهرا بهرهمند است.
نگا نده برآن است تا تفاوت آيرونی ا با طنات طعنهت کنايه و صنايع بتديعی و بالغی
مشابه با آيرونی ت ضاح هد.

از صفیة آغاشين اين ن انه تعريف طنات هالت

هج و کةدمت و اگر هام طناپر اشم آمده و نگا نده
آيرونتتی يكی اش اگر هام ايجا طنا
اتد کته فقتتط

پايان نناجه گرفنه که

اثر ا بی استت و نبايتد چتا ايتن ااتنباه

طنتتا بتتهکتتا متتی و (بهرهمندت  .)41 :4039اشآنجا که اين بخز

اش مقاله برگرفنه اش پاياننامة وم باعن ان آيرونی در ساختار مثنوي مولوي برمبناي نظرية

نقد نو ( )4033استت اش حاث قت و صیت مطالب
هةچنانت يكی يگر اش علل ق ّت مطالب

سطح خ بی قرا

اين بخزت تیصال نگا نده

ا ؛

انة شبان
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کنا شبان و ا باات فا سی است .بهرهمند معنقد است

و ا باات انگلاسی

آيرونتی و بتهختص ص آيرونتی کالمی و بالغیت

نا يکترين صنايع بديعی به مفهت

صنايع وش اغفال (مدح اباه به ذ ّت ذ ّ اباه به مدح و مینةلالضدين) هسنند؛ شيرا
گ ينده میخ اهد با کلةتاتی منتضا بتا م ض ع کال ت

صد اغفال خ اننده برآيد

(هةانت  .)27به باو حسان پاينده ( )03 :4033ناات يكی اش اقسا آيرونی م س

به آيرونی

کالمیت کةاباز هةان ذ ّ اباه به مدحت مدح اباه به ذ ّ يا مجاش به عالقة تضا است.
نظر به آيروناک ب ن صنايع مدح اباه به ذ ّ و ذ ّ اباه به مدح

نگا ند مقالة م
معنقد ناست؛ شيرا

اين صناعات

و مخاطب فقط برام لیظهام

اغلب م ا ماان لفظ و معنا تباينی وج

تشخاص معنام اصلی کال

میماند.

ندا

بساا م اش

منابعت اين بات بهعن ان مثالی برام مدح اباه به ذ ّ ذکر اده است:
به بینظارم ت اةنان هند اقرا
هةی به فرّ ت ناشند وسنان ت لاكن
(سراج قةرم)

اين نة نهت کلةة «لاكن» اين ابهه ا ايجا میکند که قرا است با عابی اش مخاطب
بات و سرشنز وم م اجه ا يم؛ اما برعكس با سنايشی وچندان وبه و میا يم؛
بنابراينت وپهل ب ن کال

اين صنايع

خ

عبا ت برطرف میا

و وظافهام

اين شمانه به مخاطب می ل نةیا ؛ بنابراينت نةیت ان آن ا آيرونی انست.
صفیة  02مقالة م

بیثت تعريض و آيرونی يكسان فرض اده است .بايد

گفت تعريض و آيرونی هةانندند؛ اما هةخ انی صد صد ندا ند.

آيرونی اش امرم

واحد و بر ااتت منفاوت ص ت میگار که هر و معنبرند و اين مطلب حد فاصل
طعنه و تعريض با آيرونتی استت؛ شيرا
نةیت اند وانة

کنتد کته من جته مقتص

طعنه يا تعريضت ان نده يا خ اننده
اصلی گ ينده نشده است.

«مقايسة آيرونی با صناعات بالغی فا سی» عن ان مقالهام است اش غالمیسان
غالمیسانشا ه و هةكا انز .نگا ندگان
م ج

اين ن انه -برخالف بساا م اش مقالههام

اين شمانه -تعريفی نهايی اش آيرونی به ست ا ه و به نقلق ل اش يگران

بسنده نكر هاند .اش نظر آنهات « آيرونی وگانگی لفظ و معنا يا ص ت و مین است که
غ الباً برپاية تضا يا تناقضی غارمننظره و گاه خندهآو پديد میآيد» (غالمیسانشا ه و
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نقد پژوهزهام آيرونیاناسی فا سی...

يگرانت  .)442 :4094اين تعريف تةا ان اع آيرونی ا پ از نةی هد و فقط اامل
برخی ويژگیهام آيرونی واژگانی يا کالمی است .چنانکه اش مقاله م

بیث برمیآيدت

نگا ندگان وگانگی لفظ و معنا ا ويژگی اساسی کال آيروناک فرض کر هاند؛
حالی که کال آيروناک نبايد منضةن حدم اش صراحت بااد که اين وگانگی و
تضا کامالً ملة

ا

و خ اننده ا چندان چا تعلاق

اکثر نة نههام ذکراده

فهم معنام واقعی نكند.

اين مقاله برام کال آيروناک حاوم اين صراحتاند؛ مثالً

اين بات اش حافظ که صفیة  440مقالة نا بر ه برام آيرونی کالمی آمده است:
با آ ايی
که گر می نخ بی
کر ها ت به به ست صنم با هفروش
که اين ابهت به واقع

خ اننده ابندا گةان به ت بة حافظ میبر و سپس من جه میا
ضدت به است.

بیثت ن يسند مقالة «آيرونی

اش آنجا که و نفر اش ن يسندگان مقالة م

مقاالت اةس» ناا هسنندت بساا م اش مطالب اين و مقاله تكرا اده است .اش
ايرا هايی که بر اين مقاله وا

استت نة نههايی است که برام آيرونی سقراطی ذکر

اده که با تعريف اين ن ع اش آيرونی
آيرونی اخص []...

با

اين مقاله هاچگ نه تناسبی ندا  « :اين قسم

م ض عی که مخاطب او ا عا ا

آن ا می اند و حنی

اسنا آن استت آنقد سؤال میکند تا وم ا گرفنا تر يد کند» (هةانت )443؛ برام مثالت
اين اعر اش اخ ان مصداق آيرونی سقراطی ناست:
يا
گ يند پس اش مرگ حسابی و کنابی است

ت کريةی چه حسابی چه کنابی؟
(هةانت )424

ااعر

اين بات قصد غلبه بر مخاطب خ

(خدا) ا ندا

و فقط ويژگی کريم ب ن

ا به او يا آو م میکند و آن ا با میاسبة اَعةال پس اش مرگ
واقعت ااعر خ

ا به بی خبرم و نا انی

مقابل خداوند ش ه و با ااا ه به لالی

غارم جهت به ايجا طنا کةک کر ه است.

اينجا بهنظر می سد نگا ندگان

تجاهلالعا ف ا معا ل آيرونی سقراطی گرفنهاند؛
لفظیت هاچ ا تباط و تناسبی با هم ندا ند.

تناقض میباند.

حالی که اين و جا اباهت

نة نههام ذکراده برام آيرونی سقراطیت

فقط ن عی بیخبرم و نا اننةايی گ ينده بهکا

فنه است .گ ينده

اين م ا

خ
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ا به نا انیت بیخبرم و ي انگی میشند (مانند طلخكان و عقالم مجانان) تا بن اند
احتتر هرچه ا میخ اهد بر شبان بااو

و اش خشمت اعنراض يا حنی انكا

يگران

امان بةاند؛ اما اين ويژگی برام اينكه کالمی ا اش ن ع آيرونی سقراطی بدانامت کافی
ناست.

آيرونی سقراطی ناا مانند تجاهلالعا فت نا اننةايی ص ت میگار ؛ با اين

تفاوت که

آيرونیت اين کا با قصد غلبة نهايی بر حريف انجا میا

تجاهلالعا فت قصد گ ينده اغلب
است که

ح ش شيبايیاناخنی قرا میگار  .جالب اين

صفیات بعدم مقاله تفاوت آيرونی سقراطی و تجاهلالعا ف ذکر اده

است (هةانت )402؛ اما نگا ندگان
ا

و

تشخاص نة نههام آيرونی سقراطی

عةل و

فا سیت آن ا با تجاهلالعا ف يكسان انسنهاند.
مقالة م

مثال اانباه يگر

بیثت

م

آيرونی ا يكال است .وقنی اخص

به نك هز گروه و سنهام بپر اش که خ ش ناا جاو آنهاستت
آيروناكیت خ

واقع بهاكل

ا نك هز کر ه است؛ مثالً فر م ايرانی بگ يد :هةة ايرانیها وغگ

هسنند .اما مثال م نظر که تنها نة نة ذکراده اين م ناا هست:
من و ت هر و جفنگام امان اش من و ت
هر ومان ماية ننگام امان اش من و ت
(هةانت )424

اين باتت گ ينده به لفظ «من و ت » ااا ه کر ه و هاچ سنه و گروهی وج
که وم حالی که خ
منجر ا  .گ ينده

ندا

منعلق به آن استت نك هشز کند تا به خلق م قعات آيروناک
اين بات با صراحت به سرشنز خ

و مخاطبز پر اخنه است؛

گرچه قصد نهايی او سرشنز ناست .وقنی ااعر میگ يد :من و ت هر و ماية ننگ
هسنامت چه تناقض آيروناكی مشاهده میا ؟ اگر مثالً گفنه میاد :هةة ااعران ماية
ننگ هسنندت

اين ص تت ما با آيرونی ا يكال م اجه ب يم.

 .4-۸نقد پژوهشهاي موجود در زمینة كاربرد آيرونی در متون ادبی به زبان فارسی

«طعن يا آيرونی
مقاله بااينكه

آثا مهدم اخ ان ثالث» عن ان مقالهام اش مريم مشرف است .اين

مقايسه با يگر مقالههام م ج ت تقد شمانی نسبی ا ت با قت نظرم

خاص که نشانة احاطة ن يسنده بر م ض ع استت بهنگا ش

آمده است .ن يسنده
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ا بر تعريف آيرونی اش و مننقد معروف قرن باسنمت ناكال

و جان پکت قرا

ما ش

7

ا ه است .طبق اين تعريفت آيرونی باانی وپهل و کنايهآماا است؛
عبا ت با يكديگر

بهارطی که و معنام م ج

منن مینةل و معنبر بااند .باشنرين تأکاد ن يسنده

ا تباط بااند و هر و ناا
با مفه

آيرونی بر اين است

که هر و معنام برآمده اش کال آيروناک معنبر و مینةل بااند .وم اين مطلب ا
حد فاصل آيرونی و طعنه می اند (مشرفت  .)410-414 :4037ن يسند مقاله وپهل گ يی
ا يكی اش ويژگیهام آيروناست می اند و نه صرفاً وا ونهگ يی .وم

اين مقاله

ان اع اصلی آيرونی ا مطابق تعريف پاية خ ت آيرونی واژگانیت و م قعات و نةايشی
باان میکند و فقط به ارح اين و ن ع آيرونی

کال اخ ان میپر اش و بهخ بی اش

عهد ارحت ذکر مثالها و تیلال آنها برمیآيد.
«آيرونی

مقاالت اةس» مقالهام است اش غالمیسانشا ه و لرسنانی .اش نقاط

برجسنة مقاله اين است که
اده است.
شيرا

آن وجه تةايا آيرونی با صناعات بالغی فا سی مشخص

اين ن انهت کنايه ا نا يکترين اصطالح فا سی به آيرونی انسنهاند؛

آيرونی و کنايه ظاهر کال با معنام آن

 .)79 :4033نگا ندگان اسندالل خ
کنايه باان کر هاند.

اين م

ا

تضا است (غالمیسانشا ه و لرسنانیت

برپاية تعريف سارو

اةاسا اش

نظر اةاسات کنايه ترکاب يا جةلهام است که مرا گ ينده معنام

ظاهرم آن نبااد (هةانت  .)73واضح است که
کنايه ذکر نشده است؛ هةانط

که

اين تعريف تضا ماان ظاهر و معنام

واقع ناا اينگ نه ناست .کنايه «آو ن مالش يا

يكی اش مالش هام يک معناست بهجام خ

آن معنا؛ به عبا ت يگرت آو ن مالش

يک معناست؛ بهط م که ابندا معنام مالش ا يابام و سپس ذهن اش معنام مالش به
معنام اصلی مننقل ا » (وحاديان کاماا ت  .)14 :4071اگرچه

فرهنگهام اصطالحات

ا بی فا سیت اغلب کنايه ا معا لی برام آيرونی آو هاندت بر سی تعا يف و ا اهد
نشان می هد آنچه غرباان آيرونی مینامندت با کناية فا سی تفاوتهام فراوان ا ؛
هرچند اباهتهايی ناا بان آنها يده میا  .مهمترين اين تفاوتها اش اين
قرا است:
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 .4کنايه بر معنام م اشم خ
خ

اللت میکند؛ حالی که آيرونی منضةن معنام مخالف

است.
جةالت و ترکاباتی که برام اهل شبان بهعن ان کنايه اناخنه ادهت

 .2کنايه معة الً
ظاهر میا

و برام مدتشمانی ايج است؛ اما

مقا ت ان نده ا من جه مقص

آيرونی اغلب مقنضام حال و

گ ينده میکند؛ اش اين جهتت تعريض به آيرونی

نا يکتر است.
قالب کال است؛ اما آيرونی معة الً فضا و م قعانی ا

 .0کنايه اغلب

گار خ

میکند.
 .0اصل غافلگارم و تةسخر

کنايه معة الً وج

حالی که

ندا ؛

آيرونی اش

اص ل مهم است.
 .1هدف اش کا بر کنايه اثرگذا م شيا م و ايجا صراحت باشنر است؛ برخالف
آيرونی که جهت پنهانگ يی و پنهانساشم پاز می و .
 .1تشخاص و فهم ک نايه معة الً برام هةة اهل شبان آسان است؛ اما تشخاص و فهم
آيرونی معة الً به احنی ص ت نةیگار و مخاطب آن اغلب خاص و میدو
است.
 .7آيرونی -بهجا آيرونی کالمی -اغلب بهص ت اسنانت نةايشنامه و مانند آنت و
باشنر بهقصد طنات تةسخر و اننقا بهکا می و ؛ حالی که کنايه معة الً بهص ت
جائی و

قالب کلةات و عبا اتت و بهمنظ

ايجا تأثار باشنر و اننقال بهنر معنا

باان میا .
بنابراينت هنگامیکه جةلهام کنايی
است؛ مثل اينكه

مفه

غار ايج خ

معرفی اخص خساسی گفنه ا :

يكی يگر اش اانباهات مقالة م

بهکا برو ت آيروناک

خانهاش هةاشه باش است.

بیث اين است که اگرچه

آن به سنی آيرونی

به و سنة با گ کالمی و ساخنا م تقسام اده و آيرونی ا يكال ناا شيرمجة عة
آيرونی ساخنا م قرا

ا ه اده (غالمیسانشا ه و لرسنانیت )34 :4033ت

صفیات بعد

ذيل عن ان آيرونی واژگانی اش آيرونی ا يكال سخن بهماان آمده است (هةانت .)31
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مقالة «اكل گر خنديدن :طناشمهام اةس و م النا

مقاالت» طنا و گ نههام آن ا

آثا عرفانی بهويژه مقاال

بر سی کر ه است .اين ن انه

مق لة آيرونی و طنا چا خلط مبیث اده است.

باصراحت مین يسد« :آيرونی

ن يسنده خ

می و که طنا تنها بخشی اش آن ا

شمس و فیه مافیه م النا

معنام گسنر هام

برمیگار » (ايرانیت )0 :4039؛ اما

غر

بهکا

پژوهز خ

با ها اين و اصطالح ا بهجام يكديگر بهکا میبر  .وم معنقد است مهمترين و
نا يکترين برابرنها غربی برام طنات آيرونی است (هةانت  .)7طبق اين عبا تت آنچه
فا سی طنا ناماده میا ت هةان آيرونی
به نا طنا

ا باات غر

وج

ندا

است؛ بنابراينت ن ع ا بی مسنقلی

غر

و هرچه هستت هةان آيرونی است؛ اش س يی

يگرت تةا من ن طناآماا ما شيرمجة عة آيرونی قرا میگارند .مسلم است که هاچکدا
اش اين گاا هها صیاح ناسنند .آيا طنا
يگرم برام آن وج

ا باات انگلاسی هةان آيرونی است و مصداق

ندا ؟ مسلم است که طنا

غر

کامالً مجاا اش آيرونی است

و گ نة مسنقل ا بی بهاةا می و و اص الً مقايسة طنا و آيرونی اانباه است؛ شيرا
طنا يک ن ع ا بی و آيرونی يک اگر ا بی است که
بهکا گرفنه ا

و البنه

هريک اش ان اع ا بی میت اند

طنا باشنر .اش يگر تفاوتهام طنا و آيرونی اين است که

هدف طنا نشان ا ن بدمهات عابها و کاسنیها بهاكلی اغراقآماا و بهمنظ
آنهاست؛ اما آيرونی هدف اصالح ندا
ناست؛ هةچنانت جسا ت و بیپروايی
که ن يسنده

و لاوماً ناا

پی نةاياندن معايب و شانیها

طنا باشنر است تا

سراسر مقاله طنا ا به هةان معنام ايج

میبر و نه آيرونی؛ چنانکه
آيرونی يده نةیا  .اما

پاشانة پژوهز

اصالح

آيرونی .جالب است

شبان و ا باات فا سی بهکا

هاچيک اش عناوين مذک ت واژ

بخشی باعن ان طنا اش لیاظ ساشهها و اسبا

خندهت

اا ههام طنا ص فاانه ا برمبنام آيرونی بالغی و آيرونی کالمی مطرح میکند و آنها
ا طنا بالغی و طنا کالمی مینامد (هةانت  .)41وم آيرونی کالمی ا به «ا خیهام
لفظی و حاضرج ابیهام اارين و گاه تند و تلخ» تعريف میکند و تا اين حد آن ا
میدو و البنهت غلط معرفی میکند .نة نههام ذکراده

اين مقاله برام آيرونی

کالمی يا به ق ل ن يسنده «طنا کالمی» بههاچوجه آيروناک ناست؛ برام نة نهت به اين
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يعنی خدام ا لطاف میگ يند و او ا ب لطاف» (هةانت  .)41اگر ا امة اين عبا ات ا
شمس بخ انامت من جه خ اهام اد که عبا ات مذک

مقاال

شبان ااخی نا انا

میگار ؛ 3بنابراينت
آيرونی -وج

باان اده است که اةس

بهط

کامالً جدم اش

ا امه با الفاظی کاک آن ا بهسخره

اين عبا ات هاچگ نه وپهل گ يی -بهعن ان اولان ويژگی

ندا .

«نگرش آيروناک اةس تبريام به گفنةانها و نها هام جامعة عصر خ » عن ان
مقالهام است اش اوو پ مظفرم.
پی نةاياندن تص يرم اش جهان ذهن و انديشة اةس تبريام است و

اين مقاله

صد است تا با تكاه بر تصاوير بالغی و ت يک منن مقاالتت انسجا فكرم
و ام ظاهر آافنه و

م ج
هد (پ مظفرمت .)30 :4039

بخز چها
مقاال

هم يخنة مقاالت و اش تأثار کال اةس ا نشان

مقالهت ن يسنده پس اش بر سی اجةالی اسنعا هت نةا و پا ا وکس

شمست به اين نناجه می سد که «سنتاكنی و ناساشگا م با گفنةانها و

نها هام اجنةاعی ا باز اش هةه بايد
)37؛ بنابراينت

شبان آيروناک اةس» جستوج کر (هةانت

اين بخز به معرفی آيرونی و ان اع آن میپر اش  .وم ناا آيرونی ا

و سنة اصلی کالمی و م قعات معرفی میکند؛ اما باشنر نة نههايی که برام کال
آيروينک

مقاال

شمس ا ائه میکندت فقط

آيرونی جام میگار .

ح ش شبانی طعنآماا و ناز ا و نه

واقعت اين نة نهها اش صراحنی برخ

ا ند که کامالً واضح

است قصد اصلی اةس اش ا ام آنها چاست؛ جدا اش اينت خ

اةس قبل يا بعد اش

اين طعنههات اصل مطلب ا گفنه و تةا ابها ت تنز و تعلاق منن ا اشبان بر ه است و
مخاطب حنی برام لیظهام اک نةیکند که مثالً تیسانی
هستت اننقا است و نك هز؛ مثالً

اين م

کا ناست و هرچه

:

شهی تفسار! احسن ام مفسران [ ]...اين تفسار مسلم هروان و سالكان است .هر
آينی هةچ پاغامی و عشقنامهام است .ايشان انند قرآن ا [ ]...الرحةن علّم القرآن.
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تفسار قرآن هم اش حق ان  .اش غار حق بشن مت آن تفسار حال ايشان ب
قرآن .ترجةة تیتاللفظ هةه ک کان پنجساله خ

اةست خ

431

نه تفسار

بگ يند (هةانت .)39

طعنهآماا ب ن عبا ات ا وان میکند و اه ا بر هر بر اات وگانهام

میبند  .اين عبا ات حاوم اسنعا تهكةاه و واقع تهكم است:
و اگر يک ارط الش برام آيرونی اين بااد که ما بايد ناروم هر و معنام ظاهرم و
واقعی ا

آن احسا

صريح منظ

کنامت تهكم نةیت اند ن عی آيرونی بااد .لین منهكم چنان

واقعی او ا می ساند که يگر جايی برام تظاهر و بیخبرم نةیماند

(م کهت .)19 :4039

واقعت آيروناست خ

م ضعی بیاعننا بدانچه بر شبان میآو ت نشان

ا

می هد که اين م ض ع اغلب به اغراق میانجامد؛ اغراق

تظاهر به بیاعننايی و

بی طرفی .هرگاه اين و ويژگی

کال مشك ک به کال آيروناک احسا

با قطعاتت آيروناک ب ن آن ا

کر  .عن ان اين مقاله ناا جام بیث ا  .اايد اگر

ا برام ن انة خ

ن يسنده اين نا
وم با اننخا
آيروناک

اين عن ان

اننخا

نكر ه ب ت ايرا م بر مقاله وا

نش ت بايد
نب ؛ اما

خ اننده اين ت قع ا ايجا میکند که با بر سی کال

مقاال شمست به نگرش آيروناک وم ست خ اهد يافت.

« آيرونی و کا کر آن
قاسمشا ه و هةكا انز.

سنگاه فكرم ناصرخسرو» عن ان مقالهام است اش علی
اين ن انه صنايع مدح اباه به ذ ّت ذ ّ اباه به مدح و

اسل

الیكام اش ن ع آيرونی کالمی انسنه ادهاند (قاسمشا ه و يگرانت .)024 :4094

با

الیكام و

تفاوت اين صنايع و آيرونی قبالً ت ضاح ا ه اد .اما ماان اسل

آيرونی کالمی ناا اين تفاوت وج

ا

که

ظاهر همخان ا هت و معنام منفاوت ا ند؛ اما
منضا خ

اللت میکند؛ يعنی اسل

اسل

الیكامت و لفظ يكسان و

آيرونیت يک لفظ وج

ا که بر

الیكام برپاية تكرا است؛ ولی آيرونی

اينگ نه ناست.
نكنة يگر اين است که تکمثالی که ذيل آيرونی خ کاهی آمده استت با اين ن ع
آيرونی تناسبی ندا :
نگر نشتةرم ام برا

گاافه

به انز بارم و نه اتاعرم ا
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يكی ناتا بگرفت خنااگرم ا

اگر اتاعرم ا ت پاشه گترفنی

(هةانت )020

آيرونی سقراطیت گ ينده با تظاهر به نا انیت مخاطب خ
خ يز ا اثبات میکند.

اين ن ع آيرونیت آيروناست نقا

و انايی

ا مغل

به چهره میشندت خ ش

ا خفاف میکند و تص يرم که اش خ ش نشان می هدت جاو نقشة اوست (م کهت

 .)71 :4039هر مخاطبی که با منظ مة فكرم ناصرخسرو آانايی نسبی اانه باادت
می اند که منظ

ابااتی اينچنانیت سرو ن اعرم است مدحی يا

او اش «ااعرم»

وصف عشق و طباعت .ناصرخسرو خ
با ها

ا اش ااعرانی اش اين ست جدا می اند و

ااعا ش اش اين م ض ع سخن گفنه است .اعر اسنان

است که به ترويج عقايد مذهبی بپر اش ؛
هنرم می اند؛ بنابراينت

نظر اوت اعرم

غار اين ص تت آن ا عا م اش ا ششهام

ي ان او هرجا اعر و ااعرم نك هز ادهت مقص

است که به مفاهاةی هةچ ن مدحت طباعت و عشق بپر اش و

هةان مفاهام ناا

من قف بةاند .اشاين وت و بانی که بهعن ان نة نههام آيرونی خ کاهی
ناصرخسرو ذکر اده استت اش ن ع آيرونی خ کاهی ناست که
بهاصطالح خ شنی میکند تا منظ

اعرم
ااعا

آن آيروناست

خ

ا با تأثار باشنرم به مخاطب القا نةايد.

اص الً اخصات ناصرخسرو با خ شنی

ا

تضا است؛ وم با ها

ااعا ش خ

اشحاث اعر و ااعرم سنايز کر ه است.
بیث

اانباه يگر مقالة م

تشخاص آيرونی م قعات است.

م قعات ماان آنچه اتفاق میافند و واقعات امرت ناهةخ انی وج
نناجة وقايع آيروناک بهنظر می سد.
میگار ت م قعات اكلگرفنه

ا

آيرونی
و ارايط و

اين ن ع آيرونی که مقابل آيرونی کالمی قرا

منن و چانز غارمننظر ويدا ها آيرونی ا بهوج

میآو ؛ بنابراينت اين ن ع آيرونیت خ

به شمانة اسنانی برام بروش نااشمند است (م کهت

)13 :4039؛ پس اعر اگر اسنانی ا وايت نكندت حاوم آيرونی م قعات نخ اهد ب ؛
شيرا اين ن ع اش آيرونی
ايجا میکند.

سطح واژگان اتفاق نةیافند و م قعات است که تناقض ا

اين مقالهت اباات ذيل بهعن ان نة نههام آيرونی م قعات

ناصرخسرو آمدهاند:

ااعا
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هاچ نايند هةی هاتچ مگر کا و

بانگ ا ند هةی چ ن سگ کهدانی

مر هشاا سخن ان چه سخن گ يد

با گروهی هةه چت ن غ ل باابانی؟

حجت باه ه س م جاهل

پاتز گ ساله نبايد کته قرآن خ انی

که ب

(هةانت )020

اين ابااتت نه تنها م قعات آيروناكی وج

ندا ت کال ناا آيروناک ناست و ااعر

خ يز ا ا ا میکند.

آيرونی م قعاتت اين ناظر (خ اننده يا

بساا صريح مقص

ان نده) است که با ت جه به ويا ويی م قعاتهام مخنلفت به تناقض م ج
جهان پی میبر ؛ مانند آنچه
نگا ندگان مقالة م

اسنانهام ک تاه اُ .هنرم اتفاق میافند.

بیث هةچنان معنقدند ناصرخسرو با کا بر آيرونی

هج هات اعندال ا عايت کر ه است؛ اما
صراحت و قطعات آنها م ج میشند:
به ين اش خرم و باش و بدان

هاچکدا اش مثالهات آيرونی وج
که بی ينی ام پ

اين
ندا

و

بیاک خرم است
(هةانت )021

خلق نبانی هةه خفنه ش علم

عدل نهان گشنه و فاش اضطرا
(هةانت )027

ام خداوند اين کب

خرا

که به آل س ل خ يز مرا

صدهاا ان ش بنده ت
برهاندم اشين

ا سپا

مه نسنا
(هةانت )020

«نگاهی به جل ههام آيرونی

انديشه و ااعا پروين اعنصامی» عن ان مقالهام

است اش علی صفايی و ا هةی .اين مقاله مرجعی مناسب برام آانايی با ان اع آيرونیت
آنهم بهص ت کا بر مت

ااعا پروين اعنصامی است .هةانط که

ن انه آمده استت باشنر آيرونتیهتام بهکا فنه
اسنانی است که

نناجة اين

ااعا پروين وابستنه بته شمانههام

آن طرح اسنان و عنصر اخصتاتپتر اشم بته تشتكال هستنة

آيرونی کةک میکند؛ آيرونیهايی مانند آيرونی تقديرت آيرونی وضعیت آيرونی
ساخنا م و آيرونی کلی (صفايی و ا هةیت  .)91 :4092بنابراينت آيرونی پاز اش آنكه
کال پروين نة

پادا کندت

ذهن و انديشة او جام ا  .بات جه به آنچه باان کر يمت
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اش و مثالی که
نا ست است.

اعر پروين آمدهت يک م

اين ن انه ذيل آيرونی کالمی

اين مثالت و طرف گفتوگ ت يعنی م ش و گربهت ا ام اةنی

ذاتتی و خصت مت يرينتهانتد؛ امتا گربه سعی میکند با چر شبانی م ش ا فريب
هد و تسلام نات ا خت کند:
ش حالهت بر م ای نشست گربه و گفت

که چند اةنی اش بهر حرص و آش کنام

باتا کته ايت صلتح و صفتتا برافراشيم

به اه سعی و عةلت فكر برگوساش کنام

باا که حرص ل و آش يتده ا بكشام

وج ت فتا غ اش انديشته و نااش کنام

اگرچه ماان نات اخصات (گربه) و آنچه بر شبان میآو ت تضا وج
تضا م به آيرونی نةیانجامد .کال آيروناک بر معنام ظاهرم خ
منظ

ا ت هرگ نه
اللت نةیکند و

گ ينده معة الً خالف چاام است که بر شبان آو ه؛ اما مخاطب با غافلگارم

و تر يد م اجه می ا

که گاه ناا با تیقار و تةسخر هةراه است .وپهل ب نت

تنز شايیت تعلاق و ابهامی که الشمة کال آيروناک استت
واقعت باشنر
حالهت بر

وغ است تا آيرونی .هةانط

اين مثال وج

که پروين

م ای نشست گربه و گفت»؛

ندا ؛

آغاش اعر میگ يد« :ش

وغی که حنی مخاطبز آن ا باو

نةیکند؛ چنانکه ا امة اعر اش شبان م ش میخ انام:
اگر که گ ش به پند ت حالهساش کنام
بگفت کا اناسان بةا بسی خندند
ش ت اهام که ت تعاان کنیت چه بهره بريم

به خل تی که ت ااهد ا مت چه اش کنام

نديديمت تا ا يم ايةن

ن اشای نشناديمت تا که ناش کنام

عايت اش ت

آيروناست

وغی می گ يد به اماد اينكه مخاطب وا ونگی آن ا

وا ونهساشم با هةة نارويی که ايجا میکندت منظ
 .)30 :4039کامالً واضح است که

يابد .اين

واقعی آيروناست است (م کهت

اين اعرت قصد گربه اين است که م ش عان

حرف هام او ا باو کند و نه وا ونة آن ا .آيروناست قصد فريب مخاطب خ
ندا ؛ بلكه آ مان او اين است که مخاطب منظ
مقالة م
که اينط

واقعیاش ا

يابد.

ا

صفیة 37

بیث ناا آيرونیِ نقز سا هل ح و آيرونی خ کاهی يكسان فرض ادهاند
ناست و اين و ن ع آيرونی کامالً منفاوتاند.

خ کاهی گ ينده با تظاهر به نا انیت مخاطب خ

ا مغل

آيرونی سقراطی يا

و انايی خ يز ا اثبات
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آيرونی نقز سا هل ح -برخالف آيرونی خ کاهی -نقز سا هل ح به
و او با انجا ا ن اعةال يا طرح سؤاالت و

اخص يگرم جا آيروناست ا ه میا

اظها نظرهام خ ت حقاقت ا افشا میکند (هةانت .)71
 .4نتیاله
جهان غر

بساا م اش اصطالحات يا نظريههام ا بی

است .برام فهم هرچه بهنر و باشت لاد مفه می آنها

گسنر ه بر سی اده

بهط

فرهنگ و ا باات فا سیت

ويكر هام تةرينی و کا بر م بساا س مند است .به هةان منظ ت الش است
پژوهشگران و مننقدان اخلی پس اش مطالعة قاق منابع م ج ت به ذهنات وانی اش
نظر ست يابند تا

اصطالح يا نظرية م

تشخاص نة نهها و کا بر آن

خ م م فق بااند .هريک اش اگر هام ا بی پاز اش آنكه نامی به خ
يک اصطالح

می فنه است و نب

ا بی و بالغی مات بهنسبت ناآاناستت

ماان اصطالحات

ااعا و آثا مخنلف ا بی

مخنلف و بهاا ههام مخنلف يده میا  .اش ماان از مقالهام که
نة
مقاال

من ن ا بی به شبان فا سی ن انه ادهاندت

شمس و

بگار ت بهکا

شمانة خاصیت کا بر و مصا يق آن ا نفی

نةیکند؛ به هةان لالت بااينكه آيرونی جاو اصطالحاتی است که

آيرونی

ا باات

سه مقالة يگر آيرونی

شمانهام

شمانة کا بر و

سه مقاله آيرونی

ااعا ناصرخسروت پروين اعنصامی و

مهدم اخ ان ثالث بر سی اده است .ا خیهام شبانی و باان پرطعنة مقاال

شمس

اين اثر کالساک با آيرونی م اجهام؛

حالی

میققان ا برآن تص

اانه است که

که شبان مقاالت باشنر طعنهآماا و ناز ا است تا آيروناک .شبان مقاال

حاوم

صراحنی است که به طعنه میانجامد و تهی اش ابهامی است که به آيرونی منجر میا .
تةا نُه مقالهام که

اين ن انه بر سی ادت تالش بر اين ب

تا ماان آيرونی و

صناعات بالغی فا سی پا ند ايجا ا ؛ اما پژوهشگران اش اين نكنه غافل ب هاند که
آيرونی ا نةیت ان

فنی اش فن ن بالغی فا سی منیصر و میدو کر يا مطابقت ا .

صیاح اين است که هرکدا اش صنايع بالغی فا سی که منضةن ويژگیهام آيرونی
بااندت میت انند آيروناک میس

ا ند و هرگاه اش اين ويژگیها تهی ا ندت اش ح ش
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اين شمانه وج

ندا .

نهايتت بايد

گفت خلق کال آيروناک الااماً به کا بر صنايع بالغی خاصی نااشمند ناست .با اين
ت صافت گ ينده میت اند آيروناک سخن بگ يد؛ اما وا

ح ش ا باات نش .

نگا ندگان اين مقالهها اغلبت با ت جه به نظر مننقدان غربی و اخلیت تعريفی نهايی اش
آيرونی باان نكر ه و به نقلق لها بسنده کر هاند .ضعف اساسی اين مقالهها
نة نههام آيرونی

ا

فا سی است؛ يگر اينكه آيرونی ساخنا م

بر سی اين مقالهها جايگاهی ندا

من ن م

و باشنر نة نهها اش اير آيرونی واژگانی فراتر

نةی و  .گفننی است اين مقاالت باوج

نكاتی که

پژوهشگران و انشج يان با آيرونی سهةی بساا و
مقالة پاز و سپا

ذکر

نقد آنها باان ادت
خ

آانايی

تیسان ا ند و نگا ندگان

خ يز ا به پاشگاه آنان تقديم میکنند.
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