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مقدمه
) از شاعران بزرگ و توانـایی اسـت کـه در ادب فارسـی 1320-1285عتصامی (پروین ا

در تاریخ ادب فارسی پروین اعتصامی در میان زنان سخنور شاعري یگانـه «اي دارد. جایگاه ویژه
است و پایگاه وي در شعر از بسیاري مردان شاعر نیز واالتر است. اشعاري کـه او در چهـارده تـا 

قـدر وي، بـا نتشر شده و برخی از آنها از بهترین آثار اوست و دیوان گـرانشانزده سالگی از او م
انگیزست که برخی از معاصران را در انتسـاب اش، چندان اعجابتوجه به عمر کوتاه و چند ساله

)413: 1358(یوسفی، »اشعار بدو دچار تردید کرده است.این 
مـان ابتـدا ا بـه حـدي بـود کـه از هبا این وجود جایگاه رفیع و انکارناپذیر او در شعر تـ

بهار را برانگیخت و بسـیاري را بـه حیـرت وا داشـت. عالمـه ءالشعراتحسین بزرگانی چون ملک
قزوینی نیز در نقد چاپ اول دیوان پروین، با تجلیل و تحسین از نبوغ ایـن شـاعر جـوان، وي را 

یین جایگاه پروین در شـعر و خواند. حشمت مؤید در مقاله مفصلی در تب»ملکه النساء الشواعر«
ادب فارسی می نویسد:

عیـب و نقـص او در سـنجش با توجه به حدت ذهن و قدرت اندیشه پروین، معیار بـی«
هاي واالي فرهنـگ ایـران کـه جـزء خلل از آن دسته ارزششرف انسانی و اخالق، پشتیبانی بی

هایش کـه بـر گیرایی اندیشهمیراث نوع بشر در همه عالم محسوب است، و با توجه به زیبایی و
ها و مناظرات و تمثیالتی کـه نشیند، و سبک روان دیوانش، و نیز با توجه به انبوه قصهها میدل

ترین شاعر سـنتی وي آفریده و ادبیات ما را غنی ساخته است، به گمان من پروین نه نتها بزرگ
)150: 1387(قدمیاري، ».ستعران کل تاریخ ادبیات فارسی اترین شازن که یکی از برازنده

عالوه بر نبوغ شعري پروین، یکی دیگر از عواملی که باعث ترفیع جایگاه وي شده است، 
ظهور ناگهانی پـروین اعتصـامی در «هاي شعري پس از اوست. تأثیر او بر شاعران دیگر و جریان

تـأثیر   هـايآمـده اسـت. نشـانهشعر پس از دوران مشروطیت، یک واقعه بزرگ بـه حسـاب مـی
ن سـال از او گیر پروین را، در مجموعه شاعران هـم نسـل خـودش و شـاعرانی کـه چنـدیچشم
ها و نیـز بعضـی توان مشاهده کرد. نگاهی به مجالت ادبی آن سالاند، به راحتی میتر بودهمسن

دارد. حتـی این نکتـه را بـر خواننـده مسـلم مـی،هاي چاپ شده در آن ایامها و جنگاز دیوان
قـرن ماسـت و چنـدین سـال که پیشاهنگ شـعر مـدرنـیوشیج اعران نوآوري همچون نیماش



63) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
هـا، پـس از نشـر هـا و سـالبه گواهی دیوان اشعارش سالـتر بوده استعمرش از پروین بیش

تـا بـه شـیوه او شـعرهایی کوشیده اسـتکرده و میافسانه، باز در پی اسلوب پروین حرکت می
)464-463: 1390کدکنی، (شفیعی»بسراید.

البته اگرچه در ادبیات ما پروین به عنوان یک شاعر سنتی شـناخته شـده و بسـیاري از 
نقدها در مورد شعر او در چارچوب نقد سنتی است، اما آشنایی و تأثیرپذیري او از ادبیات غـرب 

مترجمی آشنایی او با این ادبیات از طریق پدرش (اعتصام الملک) کهتوان نادیده گرفت؛ را نمی
اي آمریکایی، زمینه تأثیرپذیري وي توانا و ادیبی فرهیخته بود و همچنین تحصیل او در مدرسه

هایی از ایـن اي که در برخی از اشعار و قطعات وي نشانهرا از ادبیات غرب را فراهم آورد به گونه
ن، بسـیاري از رغم قالـب سـنتی اشـعار پـرویشود. از این رو علیتأثیرپذیري و اقتباس دیده می

شـود. یکـی از مباحث جدید در نقد اشعارش قابل طرح است که به روشنی خأل آن احساس می
شود.این مباحث، موضوع آیرونی است که سیطره آن را در سراسر دیوان پروین دیده می

(Irony)آیرونی - 1

فراوانی هاي توان یکی از مفاهیم و اصطالحاتی دانست که همیشه چالشآیرونی را می
اگر روزي «نویسد: خود می» آیرونی«را در تعریف و تبیین خود برانگیخته است. موکه در کتاب 

لی دچار کنید، یکی از بهترین   احساس کردید که مایلید کسی را به سرگیجه فکري و تحلی
)17: 1389(موکه، »ا آیرونی را برایتان تعریف کند.هایش این است که از او بخواهید درجراه

البته در بیان علت این سردرگمی در تعریف آیرونی دالیل متعددي عنوان شده است 
آیرونی در اصطالح «د. برخی مانند سیما داد بر این باورند که نمایمیبجاکه هر یک تا حدودي 

ادبیات به لحاظ گستردگی معنا، چون منشوري چند وجهی است که امکان دارد هر کسی به 
ارائه تعریف جامع و ،آن را از یک یا دو جنبه تعریف کند. به این دلیلتناسب برداشت خود،

)18: 1387(داد، »مستلزم شناخت اقسام آیرونی است.کامل براي آن 
برخی نیز معتقدند که آیرونی با قدمت طوالنی خود که از زمان یونان باستان تاکنون 

مانند موکه هم به قدمت این شود، دچار تطور معنایی شده است. البته شخصیرا شامل می



228مسلسل /شماره 92پاییز و زمستان /66سال تبریز/دانشگاهت ادبیازبان و ادب فارسی/نشریۀ سابق دانشکده 64

این «:شودتري براي آن قائل میکند و سابقه دیرینهمفهوم از زمان یونان باستان بسنده نمی
دهیم و خواه بینیم و بدان پاسخ مینکته را یادآور شوم که آیرونی را، خواه هنگامی که آن را می

یرونی و هم از مفهوم آیرونی جدا کرد. بریم، باید هم از واژه آوقتی که خودمان آن را به کار می
به شمار برود، وجود که نامیده شود و بنابراین پیش از آنکه مفهومیزیرا پدیده پیش از آن

)24: 1389(موکه، »داشته است.
»Irony و معادل التین آنironia هر دو از واژه یونانیeironeia به معنی حالت

(آیرون) به معنی ریاکار نام یکی eironگرفته است. ساختگی و خالف واقع نشان دادن ریشه 
هاي یونان باستان است که با تظاهر به نادانی بر حریف خود هاي قراردادي کمدياز شخصیت

alazon238: 1385(اصالنی، »ود.ش(آالزون) الفزن، ابله و خودفریب پیروز می(
اي یی معنی گستردهاین کلمه مخصوصاً از قرن هیجدهم به بعد در ادبیات اروپا«

شود که درست عکس آن یافت و به طور کلی به استفاده از کلمات با نیتی طنزآمیز گفته می
)38: 1384(جوادي، » چه بر زبان آمده برساند.

شوخی، ریشخند، یا نیش مالیمی «کند: بستر آیرونی را این گونه تعریف میفرهنگ و
را منظور دارد، مثل موقعی که از سخن که در مقام یک صنعت ادبی، عکس ظاهر کالم 

سفورد آیرونی بدین صورت تعریف  در فرهنگ آک»آمیز براي نکوهش استفاده شود.ستایش
دار و تمسخرآمیز از مدح بیان معنی با استفاده از الفاظ عکس؛ خصوصاً استفاده نیش«شود: می

رسد این باشد از آن به ذهن میشاید اولین تعریفی که :گویدموکه نیز می»براي ذم یا تحقیر.
نمایی، یا پس وارونگی، وارونه». آیرونی یعنی گفتن چیزي براي رساندن معنی مخالفش«که 

موکه، »(.اق نظر هستوانمودسازي چیزي است که در تعریف آیرونی بر سرش کمابیش اتف
1389 :6(

هاي آیرونی هم گفتاري است و هم نوشتاري به شکل«برخی عقیده دارند که 
(انوشه، » شود، از تراژدي و کمدي تا شعر و رمان به ویژه در طنزگوناگون در آثار ادبی ظاهر می

آیرونی «بر آن است کههنري واتسن فولر، استاد زبانشناسی ،بر این اساس.)17- 15: 1381
فرمی از بیان گفتاري و نوشتاري است، داراي منطقی دوگانه، قسمت اول آن چیزي است که 

ن چیزي است که شنونده و یا خواننده احساس و درك آشود، قسمت دوم ده و یا نوشته میشنی



65) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
کند و این درك مفهومی با معنی به کار رفته در گفتار یا نوشتار قسمت اول مطابقت می

)  24: 1385ضیایی، »(ندارد.
اي ونهگآیرونی طنز«باید گفت: رویکرد آیرونیک در ادبیات فارسیاما درباره سابقه

هاي است برخاسته از موضعی برتر و نگرشی ممتاز به وضعیت موجود. به این اعتبار متن
هاي اندك هم از نظر سبک و محتوایی اند و آن متنآیرونیک در تاریخ ادبیات فارسی اندك

چندان غنی و متنوع نیستند. معدودند کسانی مانند عطار نیشابوري (در اعتراضات فلسفی و 
و اش)اجتماعی- هاي کالمی و فلسفیاندازيیوانگانش)، شمس تبریزي (در نکتهاجتماعی د

آگاهی انتقادي نسبت به موقعیت ةشان زاد(در استهزاء هستی) که ریشخندهایصادق هدایت
ست. دلیل ضعف نگرش آیرونیک در تاریخ ادبی ما آن است که در فرهنگ فارسی، ازیستی آنها

هاي ممتازي از آن گونه که هگل توصیف کرده چنان مهیا نبوده است. میدان براي ظهور ابرنگاه
و سخن همیشه همسوي با قدرت حاکم بوده است؛ اما در قرن هاي مسلط اندیشه غلبه شکل

شود. نگاه هاي آیرونیک در ادبیات فارسی آشکارتر میبیستم با ظهور نگرش مدرن، ابر نگاه
دهخدا، وغ وغ ساهاب علویه خانم و حاجی آقا نوشته آیرونیک در آثاري همچون چرند و پرند 

احمد شاملو و فروغ فرخزاد هم زاد، در اشعار اخوان ثالث،صادق هدایت، در کارهاي ایرج پزشک
) 311: 1391فتوحی،(»تر.ثرتر و اجتماعیؤتر از آثار متقدمان است و هم مبیش

ح معادل و مناسبی براي آن، باز البته با ورود آیرونی به ادبیات فارسی و فقدان اصطال
هاي مختلفی چون طنز، کنایه، طعنه، تهکم، تسخر و معادل؛هاي آن افزوده شدهم بر پیچیدگی

گیرد. با این وجود بروانمودسازي و ... هیچ یک نتوانست گستره معنایی و کاربردي آیرونی را در
بردهاي مختلف آیرونی تا حدي به آن اشاره کرد، شاید تنوع و کاردادگونه که خانم همان

بتواند این نارسایی را در بیان مفهوم جامع آن جبران سازد.

آیرونی در اندیشه و اشعار پروین - 1- 1
توان در اندیشه و اشعارش به خوبی است که روح آیرونی را میپروین از شاعرانی

» ظاهر«و یا » نمود«و » بود«هر آیرونی را تضاد میان ةاحساس نمود. اگر هسته تشکیل دهند
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بدانیم آنگاه با نگاهی به جهان اندیشه پروین در خواهیم یافت که زیر بناي تفکر او » واقعیت«با 
در همه اشعارش، نگاه آیرونیکی او به جهان هستی و کائنات است. این آیرونی نه تنها در 

مونه اي از این تضادهاي نشود.اندیشه و اشعار پروین بلکه در زندگی و سرنوشت او هم دیده می
مردي که پروین با وي ازدواج کرد، از «توان در ازدواج نافرجامش دید:وار زندگی او را میآیرونی

افسران شهربانی و رئیس شهربانی کرمانشاه بود. به همین سبب، اخالق نظامی او با روح لطیف 
ش اخالق و طرز تفکر پروین مغایرت داشت و علت غایی جدایی آنان نیز همان اختالف فاح

» هاسختی و سختی«ي به عنوان اش در کرمانشاه قطعه1313طرفین بود. پروین در سال 
:سرود که بیت پایانی آن چنین است

ازگاريـاسـار نــازي یـسز دمتر، نزد پروینتر و نیکبسی خوش
)15: 1387(اعتصامی، 

رغـم روح بلنـد و آوازه بلنـدش، زنـدگی یاما آیرونی سرنوشت پروین آن بود کـه علـ
خسرو سنگ بزرگان ادبی چون ناصراش را همکوتاهی داشت. او که برخی صالبت شعر و اندیشه

العـاده اش مـدت چنـدانی را در آسـمان زنـدگی رغم همـه اسـتعدادهاي فـوقدانستند، علیمی
ر آغوش خاك جاي گرفت:اي دگونه که خود سروده بود، چون ستارهندرخشید و سرانجام همان

اختـر چـرخ ادب پـرویـن استاین که خاك سیهش بالین است                
)480(همان: 

هـا شـکل  اي از تقابـلحقیقت هستی، در رویـارویی سلسـله،اما در جهان اندیشه پروین
و دید که در قالب گفتگـوي ا» مناظرات«توان در ها را میهایی عالی از این تقابلگیرد. نمونهمی

گیـرد. در ایـن گفتگوهاسـت کـه چهـره میان عوالم انسانی، جانوري، نباتی و جمادي شکل مـی
هـا شود و این دعوتی است که پروین همه انسانهاي پندار آشکار میواقعی حقیقت از پس پرده

خواند:را بدان فرا می
نسوي نور حقیقت رخت بستبباید زین مجازي جلوه رستن

)202(همان: 



67) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
در جهـان اندیشـه پـروین، همـان » حقیقت«به سوي » مجاز«در واقع حرکت از سوي 

ست که اروپذیرد و از اینصورت می» واقعیت«به سوي » ظاهر«حرکتی است که در آیرونی از 
شویم.هاي آیرونی مواجه میاي از شکلدر آثار او با تنوع گسترده

هاي آیرونیکی اندیشه او ري در آسمان سخن پروین، به جنبهبا سیبر آن استاین مقاله 
ۀ ایـن اي را به سـوي جهـان اندیشـهاي ذیل دریچهپرداخته، و از این رهگذر با پاسخ به پرسش

:شاعر بزرگ بگشایند
هاي موجود در جهان اندیشه پروین کدام است؟تقابل-1
او دارد؟ها چه ارتباطی با صور آیرونی در اشعار این تقابل-2
تنوع به کار رفته از انواع آیرونی در اشعار پروین چگونه است؟-3
دارد؟چگونه بوده و چه نتایجی را دربربسامد انواع آیرونی در اشعار پروین-4

(Oppositeness)تقابل -1-1-1

هـا اي از تقابـلندیشه و اشعار پروین ما با سلسـلهدر جهان ا،گونه که اشاره شدهمان
هاي بنیادین جهان هستی است. از نگاه پروین ها از تناقضرو هستیم که برخی از این تقابلهروب

اش اعم از جماد، نبات، جانور، انسان و حتی امور انتزاعـی در جهان با همه اجزاي تشکیل دهنده
تقابل و کشمکش با یکدیگرند. هدف این تقابل و کشمکش نفی و حذف یکـدیگر نیسـت، بلکـه 

هاي ابهام از چهـره هاي جهان آفرینش، کنار زدن پردهز همه این رویارویی و قیل و قالمقصود ا
حقیقت است:

هـاي هـویی و بـازي و هـوسی استگوییمجز حقیقت هر آنچه می
)172: 1387(اعتصامی، 

کنـد جسـتجویی زندگی را در تالش براي جسـتن حقیقـت معنـی مـیپروین فلسفه
تها که نه تنها بیهوده نیست بلکه ارزش زندگی وابسته به آن است:انبی
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دگانی نیستـزاوار زنـدلی که مُرد، سبه ملک زندگی، اي دوست! رنج باید برد
از این مسابقه مقصود کامرانی نیستایممن و تو از پی کشف حقیقت آمده

)276(همان: 
دانـد و بـه را نـاگزیر مـی» صـورت«و » ظاهر«، عبور از »تحقیق«او براي رسیدن به 

کند:چنین زمزمه میهمین سبب از زبان گلی در گوش جان آدمی این

»که ترجمان بلیغ هزار معناییم« به رنگ ظاهر اوراق ما نگاه نکن
)220(همان: 

مسـئولیت انسـانی پروین جستجوي حقیقت را نه یک امر انتخابی و ذوقی بلکه یـک
تازد:تفاوتی انسان میشمارد و در جاهایی با سرزنش ظاهربینی و ظاهرپرستی بر بیمی

کنی؟پرسندت اَر زِ مقصد و معنی، چه میتو پایبند ظاهر کار خودي و بـس              
)204(همان: 

هـا، رمـز هسـتی را هـا و قیـل و قـالمیان همه ایـن تقابـلاو از دیدگاه خردي ناب، از
نشیند:آن، اتحاد و یکرنگی را به نظاره می» ظاهر«و » صورت«گشاید و در واري یم

تفاوتی نکند خدمت سیاه و سفیدستابگفت: نیّت ما اتفاق و یکرنگی 
)284(همان: 

خسـرو قـرار طراز شاعرانی چون ناصرکه پروین را همبی تردید یکی از دالیل کسانی 
دهند، اهمیت خرد و خردورزي در اندیشه اوست. او از نیروي خرد در جهت فـایق آمـدن بـر می

برد و این درسـت همـان چیـزي اسـت کـه هربـرت هاي هستی و کشف حقیقت بهره میتقابل
اي کـه ه فلسفی است، تنها مقولـهخرد مقوله اصلی اندیش«کند:مارکوزه در تعریف خرد ارائه می

به سرنوشت انسان پیوند خورده است. فلسفه پیوسته خواهان کشف بنیاد غـایی و کلـی هسـتی  
است، پس در پندار خویش، به حکم خرد، اندیشه هستی اصیلی را پروراند که در آن همه اضداد 

» رسـیدند.وحـدت مـیو عناصر متقابل (ذهن و عین، ذات و نمود، اندیشه و هستی) به آشتی و
)43: 1389(مارکوزه، 



69) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
گاه نافی لطافت احساس و زاللی طبع او نیسـت. البته خردگرایی در اشعار پروین هیچ

زیرا او در اشعار خود میان دو مؤلفه خرد و احساس توازنی برقرار کرده است که او را در رسیدن 
ن گفت که حضـور خـرد در کنـار توارو به جرأت میکنند. از اینبه حقیقت هستی همراهی می

هاي اساسی اندیشه و آثار پروین است.احساس از مؤلفه

گوناگونی تقابل در جهان اندیشه پروین-1-1-2
کـه همـه برخوردارنـدیتنـوعو گسـتردگی چنان از ها تقابلۀ پرویندر جهان اندیش

در قالـب منـاظرات در د. ایـن گسـتردگی کـه بیشـتر نگیرعوالم انسانی و غیرانسانی را دربر می
جهـان هسـتی دارد. در شود، نشان از تخیل پویا و بینش وسیع او نسبت بـه دیوان وي دیده می

هاي جهان واقعی است، عناصري از همه وسعتی که فارغ از بسیاري از محدودیتچنین جهان پر
ه شان بـمیانگیرند و زبان مشترکی در یک سطح قرار می،عوالم وجود در مقام گفتگو با یکدیگر

آید. نمودار زیر نشان دهنده تنوع این عوالم مختلـف و گونـاگونی مفـاهیم متقابـل در وجود می
ست:ومناظرات ا
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دیوان اشعار پروین اعتصامی» مناظرات«تقابل در 
طرفین 
مناظره

تعداد هاي مناظرهنمونه
مناظره

مفاهیم متقابل در 
مناظرات

مرگ و زندگی، حقیقت و 28بوتر، کرم پیله و حلزون و ...مورچه و فیل، گنجشک و کجانوران 
ــاز، ظــاهر و بــاطن،  مج
کمــال و نقصــان، جبــر و 
اختیار، خیر و شر، پیـري 
و جوانی، عـدالت و ظلـم، 
دانایی و نـادانی، غفلـت و 
ــر،  ــب و هن هشــیاري، عی
فقر و غنا، تکبر و تواضـع، 
سپاس و کفـران، عقـل و 
جنـون، فریـب و راسـتی، 

ــــ ــــوچکی و عظم ت، ک
ــمنی،  ــواهی و دش خیرخ
ــم و  ــودگی، غ ــج و آس رن
شادي، سعادت و شقاوت، 
آلـودگی و پــاکی، زهــد و 
ــدي،  ــد و ناامی ــاق، امی نف
خامی و تجربه، وفاداري و 
ـــایی، حـــرص و  ـــی وف ب
قناعت، صبر و بـی تـابی، 
تالش و کاهلی، تاریکی و 

روشنی، توانایی و ناتوانی

23و عاقل و ...یتیم و پیرزن، دزد و قاضی، دیوانههاانسان
16نرگس و الله، نهال و درخت خشک، ماش و عدس و ...گیاهان

8آینه و شانه، نخ و سوزن، تیر و کمان و ...اشیاء
موي سفید و موي سیاه، مردمک و مژگان، دیده و دل و اجزاي انسانی

...
4

4ذره و خورشید، خاك و باد، آب و آتش و ...طبیعتهايپدیده
1امید و ناامیديامور انتزاعی

8دوك و پیرزن، دیوانه و زنجیر، سوزن و رفوگر و ...انسان و اشیاء
هاي گیاه و پدیده

طبیعت
7گل سرخ و ابر، گل و خاك، گل و شبنم و ...

6مرد کاهل و عنکبوت، شباویز و پیرزن، گرگ و شبان و ...انسان و جانور
4بار)4بل (گل و بلگیاه و جانور
3باغبان و بنفشه، باغبان و گل، گل و صاحبدلانسان و گیاه
3گوهر و مرغ، شمع و پروانه، جعل و انگشتجانور و اشیاء
3خدا و گدا، خدا و پیرمرد مفلس، خدا و مادر موسی (ع)خدا و انسان

اجزاي انسـانی و 
اشیاء

2کعبه و دل، گوهر و اشک

هاي جانور و پدیده
طبیعت

2بلبل و ماه، خفاش و ذره نور

1تبر و سپیدارگیاه و اشیاء
هـاي اشیاء و پدیده

طبیعی
1آب و آسیاب



71) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
بینیم در دیوان پروین ما با هشت گـروه اصـلی منـاظره گونه که در نمودار باال میهمان
بیعـت و امـور انتزاعـی) هـاي طها، جانوران، گیاهان، اشیاء، اجـزاي انسـانی، پدیـده(خدا، انسان

تزاعـی) منـاظراتی وجـود دارد کـه    جـز امـور انههاي اصلی (بـرو هستیم. در میان این گروههروب

) در شکل زیر نشان داد:توان آن را به صورت ( می

ن گـرایش توانـد مبـیّالبته شکل فوق عالوه بر ارائه تنوع مناظرات در دیوان پـروین مـی
در حکایات تمثیلی، اشیاء و موجودات معادل مفـاهیمی «زیرا ؛تمثیل باشدپروین به سوي زبان

هستند که خارج از حوزه آن روایت قرار دارند. به این خاطر در روایات تمثیلی، اشـخاص اغلـب 
)165: 1387(داد، »اي از معانی انتزاعی هستند.یافتهگونه و تشخیصهاي آدمچهره

این است که در این مناظرات به ،باید به آن اشاره کردنکته دیگري که در این مناظرات 
غیر از مناظره انسان و خدا هیچ یک از دو طرف مناظره بنا بر برتري خلقت خویش بـر دیگـري 

سـوي هـدف آفـرینش اسـت کـه مایـه بلکه در اینجا تنها منطق و استدالل هم،شودپیروز نمی
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عنکبـوتی در » جوالي خدا«که مثالً در شعر گیرد. از این رو جاي شگفتی نیستبرتري قرار می
رساند:مایگی اندیشه او را به اثبات میگیرد و بیمناظره با انسانی کاهل پیشی می

رده اسرار را؟ــینی پـچون ببوار راــدیرده ــپديـندیوـت
خود نداري هیچ جز باد بروت گیري همی بر عنکبوتخرده می

)225: 1387(اعتصامی، 

این گفتگوها تنها در میان موجودات جهـان ،بینیمگونه که در شکل فوق میالبته همان
هـاي اصـلی منـاظرات، نیست بلکه گاهی یک طرف مناظره خداوند است. از میان همه این گروه

دهد و در میان خداوند بـا موجـودات عـوالم دیگـر مناظره میان خداوند و انسان روي می3تنها 
خورد. البته این امـر بـه دلیـل برتـري خلقـت انسـان نسـبت بـه سـایر م نمیگفتگویی به چش

بصیرتی و جهل انسان مورد انتقـاد و سـرزنش واقـع ، بیهموجودات نیست زیرا در هر سه مناظر
شود. گویی که از میان همه موجودات عوالم مختلف تنها این انسان است که در برابر قـدرت می

سازد.کاري خود را آشکار میو نادانی و زیانکند و حکمت الهی قد علم می

رابطه میان مفهوم تقابل و آیرونی در دیوان پروین-1-1-3
نگار و طنزپرداز آمریکایی نیز بر این باور روزنامه(David Bouchier)دیوید بوچیئر 

اره دهـد. او در ایـن بـهایی در زندگی انسان، اساس آیرونی را تشکیل مـیاست که وجود تناقض
کند؛ تناقض همه آن حقایق نـیم مال می، تناقض زندگی روزمره ما را بر(irony)کنایه «گوید:می

کنیم. چیزهاي اطراف مـا آن طـور هایی که با آنها روزمان را شب میها و خودفریبیبند، نیرنگ
قعی نمایند نیستند و اساس کنایه طنزآمیز در همین تناقض یا عدم تناسب بین زندگی وامیکه 

. به نظر ما کارهاي دنیـا بایـد معنـی [یـا ، استکنیم باید باشدو آن نوع از زندگی که ما فکر می
)38: 1391(سلیمانی، »اید متین باشد، اما اصالً نیست.منطقی] داشته باشد، اما ندارد؛ جهان ب

شـود کـه هایی در جهان درون و بیرون خود روبرو مـیدر واقع باید گفت انسان همیشه با تقابل
شود تا او درباره ماهیت وجود خویش و جهان هستی به اندیشه و جستجو ها سبب میاین تقابل

هـا را دغدغـه جهـان اندیشی این تقابلبپردازد و پروین نیز همانند هر انسان حقیقت جو و ژرف



73) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
اشـعار مفهوم آیرونـی درو ها اگر بخواهیم میان این سلسله از تقابل،سازد. حالاندیشه خود می

بپـردازیم. (general irony)» آیرونـی کلّـی«به ناچار باید به تعریـف ،اي بجویمپروین رابطه
-هاي ظاهراً بنیادین و بیشالوده آیرونی کلی در تناقض«نویسد:می» آیرونی کلّی«موکه درباره 

بیل منشأ اندیشد از قدهد که انسان به مقوالتی میدرمان نهفته است که وقتی خود را نشان می
هـاي و مقصود هستی، حتمیت مرگ، نابودي فرجامین کل حیات، نامعلومی آینـده، ناسـازگاري

میان عقل و احساس و غریزه، جبر و اختیار، عینیت و ذهنیت، فرد و جامعه، مطلـق و نسـبی، و 
هاي به یک ناهمخوانی بزرگ قابل توان گفت بیشتر این ناسازگاريانسانی و علمی. به جرأت می

منـد در عـالمی کـه انگار، ولـی زمـانهاي خود بزرگ پندار، خود آزاد» نم«تقلیل است: ظهور 
عـالم گـویی از دو دسـتگاه ناهماهنـگ ؛رسدکران به نظر میهدف، جبري، و بیکامالً بیگانه، بی

هـا، هـا، ارزشزنند. یکـی فقـط و فقـط بـا معنـیتشکیل شده است که هر کدام ساز خود را می
کند؛ دیگري ظاهراً بر حسب هیچ یک از اینها قابل درك ي عقالنی، و مقصودها کار میهاانتخاب

اش اند. دستگاه بیگانه دامنه سلطهنیست. و با این همه دو دستگاه ناهمساز در یکدیگر قفل شده
کند که ناچـار اسـت گسترش داده است و این دومی احساس می» انسانی«را تا اندرون دستگاه 

ا دوگانگی بـه یگـانگی هایی، مقصودهایی در آن دستگاه غیرانسانی پیدا کند. تارزشهایی،معنی
)90-89: 1389(موکه، »تبدیل شود.

این تعریف آیرونی به خوبی در جهان اندیشه و آثار پـروین نمایـان اسـت. او گـاهی بـه 
د. هـر کشـرود و همانند یک فیلسوف آن را به چالش مـیسراغ تناقض هاي بنیادین هستی می

اي جـز تسـلیم و پـذیرش داند که پایان این جدل و چون و چراهـا نتیجـهچند که خود نیز می
گزیند:میموضعی که در برابر مقوله مرگ برندارد. همانند

در هم نیستما ة رـچههیچ گهبه هستی و به مرگما بخندیم 

زخم بس هست، ولی درمان نیسترــکار است ستمکاري دهــآش
)350(همان: 

تـر اشاره کرد که مضمون نهفته بـیش» جبر و اختیار«توان به موضع او در برابر و یا می
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اشعار اوست :
کس اي دوست! اختیاري نیست به دست هیچمابامی کند کند، ایام میآنچههر 

)203(همان :

رود :هاي عمیق ذهنی او به شمار میها و چالشکه از دغدغه» نقصان و کمال«ه و یا مسئل

کمال ها همه انجام کار، نقصانند ص کمالـول نقـاوتی نبود در اصـتف
)462(همان:

توان از تقابل میان خیر و شر، حقیقت و هاي بنیادین دیگر در دیوان پروین میاز تناقض
و منـاظراتش گنجانـده شـده اسـت.    ... نام برد که به زیبـایی در حکایـاتظلم ومجاز، عدالت و

آزارد، بـه لحـن اشـعار ها و درد حاصل از آن که روح همه بشـریت را مـیدرمانی این تناقضبی
سـازد. نظیـر بخشد و روایت او را از زندگی به روایتی تراژیـک مبـدل مـیپروین سوز و گداز می

توان در یکی از مناظرات وي دید. در این شعر برزگري فرزند خود ندگی را میچنین روایتی از ز
دهـد امـا پاسـخ کند که دست از تالش و همت بر ندارد او پسر را بسیار پنـد مـیرا نصیحت می

اي که فرزند بـه پـدر مـی دهـد نشـان دهنـده ناهمسـازي و تنـاقض نظـام جهـان و دردمندانه
گی است:عدالتی حاکم بر زندبی

استـاغنیتم ـساـمۀ اعقـصگفت چنین، که اي پدر نیک راي
و ابتالستا درد و غم ـقسمت مآرام و خوابهمه آنان ۀ پیش

گر حق آنهاست، حق ما کجاستاهـایش و اقبال و جـدولت و آس
استـن اژدهـا در دهـــروزي مر می خورمـقوت، به خوناب جگ

مدعاستیـزحمت ما زحمت برندـبن میراـا را، دگــحاصل م
)315(همان : 

آیرونـی «چنین دیدگاه ناامیدانه به جهان یادآور همان تعریفی اسـت کـه موکـه دربـاره 
خصوص است از این جهت که نـاظر آیرونیـک، هآیرونی کلّی نوعی آیرونی ب«دهد:ارائه می» کلّی

ی اسـت. از ایـن رو آیرونـی کلّـی معمـوالً نـه از بشر، یکی از قربانیان آیرونخودش در کنار بقیه
کند دنیـا شود (که ناگزیر احساس میمنظر ناظر نادَرگیر بلکه از دیدگاه قربانی درگیر عرضه می

انصاف باشد). بنابراین آنچه آیرونی جهان، آیرونی فلسفی، یا در روابطش با انسان نباید چنین بی



75) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
اعتناسـت، تر از بیان درماندگی انسان در عالم بـیی بیشگاه اندک،شودآیرونی هستی نامیده می

-90: 1389(موکـه، »افسردگی، حتی یأس و خشم و کینـهبیانی آغشته به احساس وادادگی و
91  .(

روین بـه جهـان و ها، شالوده نگـاه آیرونیـک پـآنچه که مسلم است این سلسله تقابل
ایـن نگـرش شـعري پـروین، بـر ژرفـاي ن در جهـان هاي بنیـادیوجود تقابلواقعیات آن است. 

برد. در اشـعار پـروین مـا مکان و زمان فراتر میافزاید و دایره شمول آن را از دایرهآیرونیکی می
ؤاالتی مواجـه هـا و سـشویم؛ بلکه با دغدغـههاي یک دوره یا یک ملت روبرو نمیتنها به دغدغه

ی که هرچند پاسخی بـراي آنـان پیـدا االتؤگیرند. سشویم که از فطرت انسانی سرچشمه میمی
شود اما طرح آن تسکینی است براي انسان امروزي که در هیاهوي جهان متمدن خویشـتنِ نمی

ها در جهان اندیشـه پـروین، مولـد و خویش را از یاد برده است. در واقع باید گفت که این تقابل
قوام دهنده روح آیرونیک اشعار وي هستند.

ر اشعار پروینانواع آیرونی د-2
بندي آیرونی یکی از کارهاي بسیار دشواري است که تـاکنون اجمـاعی بـر آن تقسیم

به رشد مفهـوم هاي مختلف و سالیق گوناگون، گستردگی روصورت نگرفته است. وجود دیدگاه
بنـدي و         آیرونی و چندین عوامل دیگر باعـث شـده اسـت کـه مـا بـا انـواع مختلفـی از تقسـیم

تر به لحاظ شکل یا کیفیـت ممکن است آیرونی را بیش«موکه در نظر ها روبرو شویم. گذارينام
آن، یا از منظر آیرونیست، قربانی آیرونی، یا ناظر آیرونیک، یا بر حسب شـیوه، نقـش، یـا اثـرش 

ه آیرونی به وجود آمده است؛ امـا نـ» انواع«ها براي نگاه کنیم. از این رو مجموعه ناهمگنی از نام
» تـر هـم کـرده اسـت.بندي آیرونـی را آسـان نکـرده بلکـه مـه اطـراف آن را غلـیظفقط طبقه

).21: 1389(موکه،
خوریم و از آنجا کـه بسـیاري از میاي از انواع آیرونی بردر دیوان پروین نیز ما به گستره

رد دارنـد، ، تقـدیر و... در داسـتان کـاربند آیرونی سـاختاري، نمایشـی، وضـعیها ماناین آیرونی
شود. زیرا مناظرات ساختاري داستانی ترین بسامد و تنوع آیرونی در مناظرات وي دیده میبیش
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-د منشاء گوناگونی از آیرونی باشد. البتـه در قالـبنتوانیا شبیه به داستان دارند و به خوبی می
گـویی صریحشود که به دلیل هاي دیگر شعري پروین موارد محدودي از آیرونی کالمی دیده می

شمار است.پروین و وجود مضامین پندآمیز در این اشعار، بسیار انگشت

)structural Ironyآیرونی ساختاري (-3-1
آیرونـی در«یرونی در دیوان اشعار پروین اسـت.آیرونی ساختاري از پرکاربردترین انواع آ

-است. در این نوع وارونهسازي به جاي کالم در ساختار روایت نهفته ، موقعیت وارونهساختاري
سازي خواننده از منظور واقعی نویسنده و وضـعیت حـاکم بـر داسـتان آگـاهی کامـل دارد، امـا 
شخصیت مورد نظر از هر گونه آگاهی محروم است. بـراي مثـال فـردي را تصـور کنیـد کـه بـر 

: 1385(اصالنی ، »ی که خود به همان وضع دچار است.خندد در حالبدبختی دیگري قاه قاه می
241(

خـورد. در هاي متعددي از آیرونی ساختاري به چشم میدر مناظرات دیوان پروین نمونه
، انسـان، گیـاه ، جـانور و... باشـد یکـی موضـعی ءتواند شـیکه میها دو طرف گفتگواین نمونه

ی خبر و طرف دیگر موضعی متواضعانه و آگاه دارد. در اینجا شخص متکبـر قربـانمبتکرانه اما بی
تـاراج «آیرونی است و شخص متواضع در مقام ناظر آیرونی قـرار دارد. بـه طـور مثـال در شـعر 

کشد و او را به اي با تکبر سرسبزي و طراوت خود را به رخ درخت خشکی مینهال تازه» روزگار
دهد:اش مورد سرزنش قرار میثمريدلیل عریانی و بی

از چه روي تو را هیچ برگ و باري نیست؟که با درختی خشکی گفتـرسازهــتنهال 
اري نیست؟ـرف چمن، آب و آبیـه طـر بـمگاي؟وختهـاب ســن صفت از آفتـدیـچرا ب

اي غباري نیسترگ و شاخه من، ذرهـبه بهاي من از روشنی چون خورشیدندشکوفه
)202: 1387(اعتصامی، 

ان عمر و تاراج روزگار به خوبی آگاه است، در برابر تکبر نهال اما درخت خشک که از خز
گوید:چنین پاسخ میجوان این

من و تو را چو در این بوستان قراري نیستدــی نکنـاوتــتی تفـتگی و درسـشکس



77) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
ال انتظاري نیستــرم امســر، دیگــز دهشکوفه شکفتها زمن به طرف چمن سال

دم که کاري نیستـتگی آگه شــگه شکسردم رنجــر بــپیرخ ــارگه چـه کـی بـبس
راري نیستــره فا را ـــان قضـاریــحصتو نیز همچو من آخر شکسته خواهی شد

)203(همان:
خبري قربانی آیرونی (نهال) و تضاد آن شود، بیدر اینجا آنچه که باعث ایجاد آیرونی می

قربانی، آیرونـی الزم نیسـت کـه غـرور و لجاجـت «اهی ناظر آیرونی (درخت خشک) است.آگبا 
کند؛ کافی است با حرف یا عملش نشان داده باشـد کـه ابـداً کورش کرده باشد، گرچه اغلب می

خبري همراه اش غلط باشد. عنصر اساسی عبارت است از بیباورانهدهد فرض خوشاحتمال نمی
-باوري و عمالً آمیخته با درجاتی از کبر و غرور و خودپسندي و سادهو خوشبا اعتماد به نفس 

تـر باشـد خبـري قربـانی بـیشلوحی یا معصومیت. اگر همه عوامل دیگر برابر باشند، هر چه بی
خبـري شود. نیازي به گفتن نیست که ناظر آیرونیـک بایـد هـم از بـیتر میدهندهآیرونی تکان

نظیر چنین شرایطی را در شـعر ) 42: 1389موکه، »(از موقعیت واقعی.خبر باشد و همقربانی با
بینیم که با چاشنی طنز نیز همراه شده است:می» فلسفه«دیگر پروین با نام 

درازگِردم اینچنین،توچه منکه ازی راـایـوبیـلتـودي گفـنخ
بسازانه ـا زمـنیست، بچاره اياید پختـاهر دو را ببـگفت: م

ده بازـشعبرخ ـدر، چــقد ـننهوـن و تـردي مـبه درازي و گِ
گداز سوز وگردیم جفتهر دواوفتیم به دیگهر دو روزي در

)346: 1387(اعتصامی،
» بازي زندگی«)، 198» (پیک پیري«آیرونی ساختاري در مناظرات دیگر پروین همانند 

شود که مضمون بسـیاري از ) دیده می466» (چه بادابادهر «) و 459» (جانکوهش بی«)، 171(
ناپذیري حقیقت مرگ و نابودي خالصه کرد. توان در گریزآنها را می

) Fate Ironyآیرونی تقدیر (-2-2
هاي اصلی مضـامین شـعري اوسـت. مایهتقدیر با قضا و قدر در اندیشه پروین یکی از بن
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اند اما نیروي تقدیر در قالـب گو موجوداتی غیرانسانیدر مناظرات وي اگرچه گاهی دو طرف گفت
هاي ذاتـی و... اراده خـود هاي طبیعی و محدودیتقوانین طبیعت همچون گذشت فصول، پدیده

زنـد. وجـود خواهـد رقـم مـیگونه که خود میسازد و سرنوشت آنها را آنرا بر آنان تحمیل می
شـود. آیرونـی مـی» آیرونـی تقـدیر«ساز وقوع چنین فضا و شرایطی در جهان آثار پروین زمینه

هـاي سازي (آیرونی) که در آن سرنوشتی محتوم همه برنامـهنوعی وارونه«از استعبارتتقدیر 
-ریزد و جریان امور را در جهتـی خـارج از تصـور او قـرار مـیشخصیت مورد نظر را بر هم می

آن است کـه تقـدیر بـا دخالـت و در این قسم، مبناي آیرونی بر) «239: 1385، (اصالنی»دهد.
که خـارج از تصـور ها و تصمیمات انسان، جریان هستی را در جهتی نقشهتحمیل اراده خود بر

شـود کـه در آن حکـایتی نقـل مـی» صـاف و دُرد« در شـعر)9: 1387(داد، »است، قرار دهـد.
پرسد:اي از گلی پژمرده دلیل شکستگی و فرسودگی او را میغنچه

ت زود آزردـام، دلــــایه زــکفت به پژمرده گلیـاي گغنچه
زچه رو، کاستی و گشتی خرد؟زرگ است فضاــزون و بـآب اف

نه فتاد و نه شکست و نه فسرد تو کسیسبزه وگل جززین همه
)318: 1387(اعتصامی 

دهد، نشان دهنده سیطره تقـدیر بـر پاسخی که این گل پژمرده به این غنچه تازه می
گوید که چگونه وي نیز روزگاري شاداب و باطراوت بود اما اراده زندگی اوست. او براي غنچه می

سپارد:رغم میلش روزي به دست باغبان فلک میتقدیر او را علی

د ستردـت که داننـنه چنان اسماستۀدر آینکهگی ـگفت رن
دُردصاف خوردیم و رسیدیم به ودـافی بــا صـتی مـدي، می هس

ردـو سپـرتـبن وـرفتش زمـبگنـق مـان رونـره نگرفت جهـخی
رد ـفشختـسمـفلکانـباغبراخــو فــراي تــا بـد جـا کنــت

)318(همان : 
خبـري یـا اي اسـت بـه عنصـر بـیبینی ناپذیري تقدیر که در واقع اشـارهاو درباره پیش

گوید:میمعصومیت قربانی 



79) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
ردـــمردیم، شمـا نشـه را مـآنچروزه، سپهرـپیرـدرین دفتـان

خواهد پژمرد چه خبر داشت که غنچه تا آب و هوا دید، شکفت
)319(همان:

که از آن به عنوان ؛ امرياین حکایت یادآور ناتوانی انسان در برابر قدرت سرنوشت است
الگوي قربانی آیرونی نیز انسـان اسـت کـه بـرعکس کهن«شود:مییادقربانی آیرونی الگوي کهن

[خداوند]، اسیر و غرین زمان و مکان، نابینا، محتمل الوجود [در مقابل واجب الوجود]، محدود و 
» اي کـه در آن اسـت.خبر از مخمصهخوش و بیدلو–شود محسور (در برابر مختار) دیده می

).  1389:53(موکه :
شود. در این حکایت گل سرخی کـه دیده می» گل سرخ«نمونه دیگري از آیرونی تقدیر در شعر 

مهـري زمانـه کند و از بیاز گرما فسرده و رو به پژمردگی است، پیش ابري گذرانده درد دل می
نالد:می

چهررا کاست رنگم زـرنه چـگورـروزنده مهـفن،ـود دشمـمرا ب
ردـــزار بـگلانـدامورم زـه جـبردـار بــه یکبـا بورم رــهمه زی

در آتش در افکند امروز و سوخترا که دیروز دوختايهمان جامه
ن شکست ـگلبزرا ام اقهـچرا سرا رشته هستی ام را گسست!ـچ

)397: 1387(اعتصامی، 
ند:خواهد که او را سیراب کاو سپس عاجزانه از ابر می

مرا نیز شاداب و خشنود کنجود کنايرهـویی قطـوانا تـت
ادمانی کنم ـم، شـغم وارهزمـوانی کنـر جـار دیگـا بـکه ت

)399(همان : 
می صـبر کنـد. او بـه گـل سـرخ قـول   خواهد تا کاما ابر که رهسپار جاي دیگري است از او می

زند و حکایت به سرنوشت چیز دیگري را رقم میدهد که در بازگشتش او را سیراب نماید امامی
شود:یک تراژدي ختم می
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جست نام و نشاناز آن گمشده،وهرفشانـر گـاباز آمد آنـچو ب
ه آرزويــار و همـظـه انتــهمرنگ و بويی دید بیـشکسته گل

چه دارو دهد مردگان را پزشکسرشکروشنشست رویش،بههمی
» بسی قصه گفت و نیامد جوابشنه آببسی ریخت در کام آن ت

)400(همان:

)Situation Ironyآیرونی وضعی (-2-3
هـاي پرکـاربرد دیـوان پـروین اسـت کـه بـه دلیـل آیرونی وضعی یکی دیگر از آیرونـی

هـاي ایـنطلبد به همین خـاطر مـا نمونـهساختاري داستانی را می،هاوابستگی آن به موقعیت
تقابل بـین آنچـه «از استوضعی عبارتبینیم. آیرونی تر در مناظرات پروین میآیرونی را بیش

کند. این تقابل نه به خاطر اشتباه شخصـیت بلکـه خواهد و آن چه دریافت مییک شخصیت می
ایـن آیرونـی مصـادیقاز » گنج درویش«)242: 1385، (اصالنی»دلیل شرایط دیگري است.به

پیوندد. در این داسـتان دزد قهـاري بـه موقعیتی کمیک و طنز آمیز به وقوع میکه در آناست
-رو میهگذارد. اما برخالف انتظار او آنچه که با آن روبطمع دزدي شبانه به خانه درویش پا می

کند:شود، سخت او را غافلگیر می

در عجب شد گربه از آهستگیششمع روشن کرد و رفت آهسته پیش
دید، صاحبخانهفقر را در خانهدـرانه دیــران تر از ویــویياهــخان

و نه رفاهاطـراغ و نه بســنه چاهـوان سیــره و ایــته، حُجـدر شکس
آویختهقفـبام ویران گشته، سختهـم ریــــوار، از هــــه و دیــپای

روز آفتابو شب لحافش سایه ه خوابــه درویشی بـدر کناري، رفت
)413: 1387(اعتصامی، 

شـود امـا اوج این وضعیت که با تصور دزد بسیار تعارض دارد باعث وضعیتی کمیک مـی
رده موقعیت کمیک داستان در آنجایی است که دزد به سبب آنکه چیزي براي دزدیدن پیدا نکـ

و مبالغـه در ارزش دارد امـا درویـش بـا داد و بیـداد کـردنمیاست، فوطه (لنگ) درویش را بر



81) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
پردازد:فوطه، به نفرین دزد می

امريــاز روزگار پیــبرگ و سامکشمیريا! طاقهــدریغاي
گردید دورها که زمن فرسنگاي دریغ! آن خرقه خز و سمور

ربند و نگینــاي دریغا! آن کماله و پوستینــا! آن کــاي دریغ
دا! با سردر اندازش به چاهاي خسر بگردید از غم و دل شد تباه

)415-414(همان:
این داد و قال و مبالغه درویش در بـزرگ جلـوه دادن ارزش فوطـه سـرانجام دزد را بـه 

دارد:آورد و به عکس العمل وا میخشم می
نــر زمیـوطه را زد بـبازگشت و فآن بوالفضولی خشمگیندزد شد ز

آنچه بردم از تو، این یک فوطه بودي زشت عنود!گفت بس کن فتنه، ا
م اندر بغلـایان کردهــما چه پنهار، اي دغل!ــر ادبــتو چه داري غی

ره می زنیرا، سالهدـزن صـرهو از من، اي دنی!ــتی تـر هسـدزدت
)415(همان: 

شود که در آن قاضی بغداد که دیده می» آزمودهنا«نمونه دیگر از آیرونی وضعی در شهر 
اش تجربهگیر است، یک روز به دلیل بیماري مسندش را به پسر بیانسانی فاسد، طماع و روشوه

رود امـا غـروب کـه بـه خانـه بـاز   گاه به محضر میهاي پدر صبحسپارد. پسر پس از سفارشمی
شـود،     ی بـا حیـرت علـت را از او جویـا مـیبینـد. وقتـآلود میگردد، قاضی دستانش را خونمی
بـه قتـل رسـانیده اسـت. در ،فهمد که او روستایی را که براي دادخواهی به محضر آمده بودمی

نهد و به خیال خود شیوة پدر را کمی فراتر میراکاري پدر پاواقع پسر به تقلید از فساد و طمع
کند:در این قتل خالصه می

کردي سخنهمچو من، کوته نمیحضر جاي منبودي به مگر تو می
ر نداشتـر دیگــهاي او اثهــگفتخواستی و زر نداشتچونکه زر می
اشه زندان خانهـبفرستاديیـماشخواندي و دیوانهخیره سر می

این کار کردم مختصر من به تیغبُري سر، اي پدر!ه پنبه میـو بـت
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)444(همان :

)Verbal Irongآیرونی کالمی (-2-4
-وارونـهسازي است. در ایـن نـوع ترین شکل وارونهسازي (آیرونی) کالمی سادهوارونه«

هـم بـه گویـد کـه منظـور دارد و خواننـدهسازي (آیرونی) نویسنده خالف آن چیزي را که می
ک سـخن درك این مغـایرت و جنبـه آیرونیـ) 1385:241اصالنی،»(منظور اصلی او آگاه است.

)11: 1387دهـد.(داد، گفتن بستگی به وضعیت کلی دارد که سـخن آیرونیـک در آن رخ مـی
هاي دیگر را هـم دقیق نیست زیرا آیرونیست امکان استفاده از رسانه» آیرونی کالمی«اصطالح «

تواند کرنش یا لبخند آیرونیکی تحویل بدهد، نقاشی آیرونیکی بکشد، یـا آهنـگ دارد. انسان می
ل انتقـاــ اش قطـع نظـر از رسـانهــ» آیرونـی رفتـاري«ونیکی بسازد. امّا از آنجا که هـدف آیر
).67: 1389(موکه، »شمرد.» زبانی«توان ی است، این نوع آیرونی را هنوز میی»معنا«

شـعر پـروین جسـتجو هايقالبهایی از آیرونی کالمی را در دیگرتوان نمونهچه میاگر
توان در مناظرات وي دید. زیرا وجود ملمـوس دو هاي این آیرونی را میونهترین نماما عالی،کرد

ینـده شخصیت در رویارویی با هم و در شرایطی که داراي روایتی داستانی است، تضاد کـالم گو
افزایـد. یکـی از یجذابیت و تأثیر آیرونی کالمـی مـسازد و برمال میتر بربا نیت قلبی او را بیش

دید. در این حکایت مرد » مست و هوشیار«توان در شعر آیرونی کالمی را میهايبهترین نمونه
دهد اما مـرد شود. او مرد مست را مورد بازخواست قرار میب دستگیر میحتسمستی به دست م

هـاي زیرکانـه خـود را از چنـگ او رهـا سـازد. در ایـن میـان کند با دادن پاسخمست سعی می
رد مست که با نیت واقعی او در تضاد است و البته خواننده نیز بـر هاي بجا و حساب شده مپاسخ

تـوان آن را حاصـل تـأثیر آیرونـی کالمـی کند کـه مـیآن آگاهی دارد، طنز شیرینی ایجاد می
:دانست

دوست! این پیراهن است افسار نیستايمست گفتبه ره دید و گریبانش گرفتمحتسب مستی 

گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیسترويخیزان میگفت مستی، زان سبب افتان و 
گفت رو صبح آي، قاضی نیمه شب بیدار نیستاضی برمـانه قــا خــو را تــاید تـگفت می ب

نیستخمارانهـدر خکجا ی از ـگفت والی را سراي آنجا شویمـگفت نزدیک است وال



83) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
بدکار نیستمردم سجد خوابگاه گفت مجد بخوابـگفت تا داروغه را گوییم در مس

)432: 1378(اعتصامی ، 
اد میـان ظـاهر البته باید اذعان نمود که عنصر تشکیل دهنده آیرونی کالمی یعنـی تضـ

هاي اجتماعی بسیاري دارد که هدف شاعر در این شـعر افشـاي آن داللتگفتار و نیت گوینده،
ح ارد تا فساد، ریـا و اختنـاق را در همـه سـطواست. پروین با طرح این داستان و گفتگو قصد د

هاي آن را ارائه دهد.مال سازد و تصویري از نابسامانیجامعه به ویژه در طبقه حاکم بر
شـویم کـه در رو مـیهدر موارد دیگر از آیرونی کالمی در دیوان پروین ما با وضعیتی روب

امـا یکـی از انـد ت دیرینـهآن دو طرف گفتگو نسبت به یکدیگر داراي دشمنی ذاتـی و خصـوم
کند که با زبانی چرب طرف مقابل خود را بفریبد و او را تسلیم نیت شوم خـود طرفین سعی می

خـوار و مـاهی )، مـاهی432)، مورچـه و مورچـه خـوار (408کند. مناظره میان گرگ و سـگ (
ره مـوش و ) از این دسته هستند که براي نمونـه قسـمتی از منـاظ244)، روباه و ماکیان (213(

کنیم:ذکر می» فریب آشتی«گربه را در شعر 
که چند دشمنی از بهر حرص و آز کنیمگربه و گفتزحیله، بر در موشی نشست

ساز کنیموبه راه سعی و عمل، فکر برگا برافرازیمــح و صفـه رایت صلـا کـبی

از کنیمه و نیـاز اندیشارغ ـوجود، فده را بکشیمـبیا که حرص دل و آز دی
نماز کنیم وا رویم سوي مسجدـبین آلودیمـبسی به خانه نشستیم و دام

)345(همان: 
در این مناظرات، هشیاري در براي فریب دشمن درون و بیـرون و تمسـک جسـتن بـه خـرد و 

هاي اصلی آنهاست.اندیشه از درونمایه

(Dramatic Irony)آیرونی نمایشی -2-5

سـازي در نمـایش اسـت. در ایـن حالـت سازي (آیرونی) نمایشی، نـوعی وارونـهوارونه«
و اوضـاع و احـوال دردنـاك یـا     هـا از سرنوشـت آنهـا خبـر دارنـدتماشاگران بیش از شخصـیت

سـازي (آیرونـی) کننـد. در وارونـهبینی مـیپیش،ها اتفاق خواهد افتادآوري را که براي آنخنده
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کند، با آن چـه در واقعیـت گوید و فکر میناقض آن چیزي است که گوینده مینمایشی، عامل ت
شـتر در تـراژدي وجـود دارد،     سـازي (آیرونـی) نمایشـی بیاز آن جـایی کـه وارونـه.وجود دارد

)242: 1385(اصالنی، »شود.سازي (آیرونی) تراژیک هم نامیده میوارونه
هـاي ر بـه نمـایش و تئـاتر نیسـت و در فـرمالبته باید گفت که این آیرونی تنها منحصـ

یشـی در برخـی از هـایی از آیرونـی نماشود. در دیـوان پـروین نمونـهمختلف ادبی نیز دیده می
هـاي انتقـال مفـاهیم عمیقـی را فـراهم گونه هستند، وجود دارد کـه زمینـهاشعاري که داستان

ي را به خـاطر کـار و تـالش فـراوانش مـورد ا، بلبلی مورچه»بلبل و مور«آورد. مثالً در شعر می
خواند:جویی از مواهب بهاري فرا میدهد و او را به سرخوشی و لذتتمسخر و سرزنش قرار می

ورـاشاي مــرد یکی لحظه تمـکرورـه عُجب و غـبمرغک دلداده 
ر!ــو کوته نظــور ندیدم چو تـمکنان گفت که: اي بی خبر!خنده

انبار نیستهــوشـغم و توقته کار نیستـگاط است،ــروز نش
ن ـبیوروزــنوررــپجاندولتنــروز بیــالع فیــرهی طــهم

)174-173: 1387(اعتصامی، 
نگري بلبل را نیز بـه تـالش کشد و با آیندهها دست از کار و تالش نمیاما مورچه با این سرزنش

خواند:فرا می
رسدرماي زمستانـسنوبتان رسدـایـه پبیک روز و ــروز ت

از ـبسنواییو توشجایگه همچو من اي دوست! سرایی بساز
)174(همان: 

کنـد و هـاي مورچـه نمـیی خود مغرور اسـت، تـوجهی بـه توصـیهبلبل که به سرخوش
رده بـود، بینی کگونه که مورچه پیشدهد تا اینکه همانامه میگذرانی خود ادهمچنان به خوش

رد. بلبل کـه بـراي چنـین روزي ببوستان و مواهب آن را از میان میرسد و همه زمستان فرا می
رود امـا مورچـه او را ما و گرسنگی به در خانه مورچه میاي نیندوخته بود، براي فرار از سرتوشه
آورد:ش را به یادش میپذیرد و روزهاي پرغرورنمی

نیستجز مورهخور مور بریزهتخانه مرا سور نیسگفت که در



85) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
ایمخستهکار، بسینیست گه ایمتهـبسدر خانه خود کهرو 

توشه ي سرماي زمستان ماستان ماستـه در انبـوتی کـدانه وق
آیدت نارـکبهدولت دـشاهار آیدتــه بهـا کـین تـرو بنش

)177(همان: 
رسد که نه فقـط تماشـاگر یـا خواننـده بلکـه ظر میآیرونی نمایشی در حالتی مؤثر به ن

) و این 87: 1389(موکه، خبري قربانی با خبر باشد.شخصی در داخل نمایش یا روایت نیز از بی
درست همان چیزي است که در این داستان وجود دارد زیرا از ابتدا عالوه بر آیرونیست (شـاعر) 

به خـوبی آگـاه بـود و بـر سرنوشـت او وقـوف و همچنین خواننده، مورچه نیز از سرنوشت بلبل
داشت.

-اي تصمیم مـیمورچه،که نمونه دیگري از آیرونی نمایشی است» پایمال آز«در شعر 
ها بـه زنـدگی مشـقت بـار خـود پایـان دهـد و قـدرت و گیرد که با ترك النه و پیوستن به فیل

ه دست آورد:ها بشوکتی مانند فیل
نیست اینجا جاي پیل و پیل باننمن از این ساعت شدم پیل دما

ر نشستــدیگباید اندر خانه ايل مستــا و پیـوران کجــالنه م
دزنــاز گرسمـن نتـمزورمندم رخ زورمندــچاستامی زورـح

)192: 1387(اعتصامی، 
کند:فیل در برابر این حماقت مورچه ابتدا او را نصیحت می

کن تو را با ما چه کار؟کار خود میواگذارراه مشکلگفت این فیل 
رـحظه پیش آید خطـهم در آن لسفرگر شوي یک لحظه با من هم

در سر و ساقت نه رگ ماند نه پییـــا را ز پـر مــایی سفـر بیــگ
صد هزاران چون تو را کردم هالك من به هر گامی که بنهادم به خاك

)193(همان:
فشارد و سرانجام به همان سرنوشـتی کـه سرانه خود پاي میاما مورچه بر تصمیم سبک

شود:داد، دچار میفیل هشدارش را می
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هر که رفت از ره بدین منوال رفتاز دنبال رفتفیل را آن مور
قلیل هم وهم کثیر از دست داداي فیلـر پــان افتاد زیـناگه

)194(همان: 

(Irony of incongruity)خوانی آیرونی ناهم-2-6

گیرنـد تـا مفهـوم یـا خوان در کنار یکـدیگر قـرار مـیدر این نوع آیرونی دو پدیده ناهم
توانـد دو گفتـه یـا دو تصـویر مفاهیمی را به مخاطب القا کند. حال اینکه دو چیز ناهمخوان می

کنـار «نامند و در تعریف آن آمده اسـت:می» سازيتقابل«ت را خوان باشد. در طنز این حالناهم
در دیوان اشـعار ) 71: 1387(حري، »م است.هم قرار دادن اشیایی با اهمیت نامساوي در کنار ه

تر در جهت افشاي دروغ و ریا و توصیف هایی از این نوع آیرونی وجود دارد که بیشپروین نمونه
کودکی یتـیم در هنگـام عبـور » اشک یتیم«رود. در شعر کار میهعدالتی و نابرابري جامعه ببی

کند:مند و پرهیاهوي پادشاهی از تابندگی و زرق و برق تاج او سؤال میشکوه
کوي و بام خاسترـر هـر سـوق بـفریاد شیـاز گذرگههیـت پادشـگذشيروز

ج پادشاست که این تابناك چیست که بر تایکی کودك یتیمز آن میانهپرسید
)157: 1387(اعتصامی، 

دهد:گونه میشود و پاسخ او را ایندر این میان پیرزنی به او نزدیک می

این اشک دیده من و خون دل شماستوژپشت و گفت:ـرزنی گـنزدیک رفت پی
هاست که با گله آشناستاین گرگ سالچوب شبانی فریفته استما را به رخت و

ورد، گداستـال رعیت خـآن پادشا که ملک، رهزن استآن پارسا که ده خرد و م
ی گوهر از کجاست ـه روشنـري کـتا بنگنظاره کنرشک یتیمانـسره ــبر قط

(همان)
هـاي در این صفحه تقابل میان شکوه و عظمت ظاهري پادشاه و از سویی دیگر واقعیـت

کنـد کـه خوانی ایجاد مـیکند، نوعی ناهمو عظمت افشا میتلخی که پیرزن از باطن این شکوه
پیام این شعر در آن نهفته است.



87) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
کار بردن واژگانی متقابل چون شـبان و گلـه، پارسـا و رهـزن، پادشـا و ه ب،در این میان

افزاید. نمونه دیگر خوانی و ناسازگاري میرعیت، سرشک و گوهر بر پررنگ جلوه کردن این ناهم
ریسـی خـود درد که در آن پیرزنی فقیر با دوك نخبینیممی» اندوه فقر«ی را در شعر این آیرون
شویم که هایی از زندگی فقرا و اغنیا روبرو میکند. در این گفتگوي دردمندانه ما با تقابلدل می

گیرد و ذهـن و احسـاس مخاطـب را بـه خوان در کنار یکدیگر قرار میبه صورت تصاویري ناهم
کشد:چالش می

هر کس که بود، برگ زمستان خود خریدستجز من که دستم از همه چیز جهان تهی
نید ـشایگانـانه همسـخام ـوي طعــبنـام مـها مشبـمن بس گرسنه خفتم و ش

)161(همان: 

(Ingenu Irony)لوح آیرونی نقش ساده-2-7

شود کـه آیرونیسـت در آن بـه جـاي ري متمایل میآیرونی خودکاهی به آیرونی دیگ
،بـه عبـارت دیگـر.دهـدلوح را به کسی دیگر میلوحی بزند نقش سادهاینکه خودش را به ساده
. شـودطعمـه مـیخبر براي به دام انداختن قربانیـان آیرونیسـتجا بیاینجا مرد دیگري از همه

خبر است که خود از اهمیت واقعی آنها بیلوح ممکن است سؤاالتی بکند یا نظرهایی بدهد ساده
دلـی و شود. صرف عقـل سـلیم یـا سـادهکارایی این نوع آیرونی از طرح مقتصدانه آن ناشی می

-77: 1389کند.(موکـه، ناآگاهی براي پشت پیچیدگی ریا یا افشاي نامعقولی تعصب کفایت می
78(

کنـد کـه داراي نکـات میاین آیرونی موقعیت طنزي را ایجاد» سر و سنگ«در داستان 
شکند مردم بالفاصـله اي با سنگ سر شخصی را میعمیق و ظریفی است. در این حکایت دیوانه

. قاضی پس از شـنیدن مـاجرا حکـم برندکشان او را به نزد قاضی میاو را دستگیر کرده و کشان
کند که با همان سنگ سر دیوانه را بشکنند:می

که این یک ستمدیده بود، آن ستمگریکشیدند و بردندشان سوي قاض

بسی یاوه گفتند هر یک به محضرر شکستنــسۀقصز دیوانه و
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جز این نیست بدکار را مزد و کیفر بگفتا: همان سنگ، بر سر زنیدش
)292: 1387(اعتصامی، 

بسـیار ،دهـدالعملی که دیوانه در برابر ایـن رأي صـادر شـده از خـود نشـان مـیعکس
رود، حکم قاضی لوحی یک دیوانه انتظار میزآمیز اما ظریف است. او با بیانی ساده که از سادهطن

برد:گیرد و با استدالل ساده خود، عقل همه آنان را زیر سؤال میرا به تمسخر می
دفترو حکم واین قاضیکه نفرین بردیوانه ز آن دیو راییبخندید

ارد سري از سر من تهی تر!که دکسی می زند الِف بسیار دانی
رــید، دیگـاموانگانش چهـز دیگر اینند با عقل و رایان گیتی
سر که کوبند با سنگ، دیوانه رانشستند و تدبیر کردند با هم

)393-392(همان: 
لوح تنها منحصر به انسـان نیسـت البته در اشعار و حکایات پروین این شخصیت ساده

ال در شـعر بخشـد. بـه طـور مثـاهی چنین شخصیتی را به موجودات غیرانسـانی مـیبلکه او گ
اي کرباسـی، آن فروشی الماس گرانبهایی را پس از قرار دادن در کیسه، گوهر»کرباس و الماس«

بندد در این میان کیسه که نمـاد شخصـیت گذارد و با قفلی پوالدي آن را میرا در صندوقی می
کند که این همه احتیاط و مراقبـت گـوهرفروش بـه خـاطر ت، گمان میلوح اسیک انسان ساده

ارزش وجودي اوست:
اسبانیـج پــت رنـر اوســه بهـکاز غرور و سرگردانیکردگمان 

داشت ايفروتن بودي گر سرمایهردن برافراشتـمایگی گبدان بی
)359(همان: 

سازد که به شکلی کمیک در درك واقعیت او را دچار غرور میلوحی کیسه و ناتوانی اواین ساده
کند:جلوه می

عجب رخشنده بود این بخت پیروز!فزون کردند هر روزبهاي ما
والد ــچنین با قفل په بستندم ــکردون قیمتی دادــمرا نقّاد گ

(همان)
انگیـزد و مـیجام اعتـراض المـاس را برکیسه سرانلوحی و غرور و خودپسندي این ساده



89) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
سازد:واقعیت را آشکار می

ا نخ خامـا نبافد بــی دیبـکسانجامرـرا سخودپسندي د ـنباش
نه بهر کیسه، از بهر گهر داشتروش اینجا گذر داشتـوهرفـاگر گ

ر ما رفت ــاز بهر شما، از بهنهبه مخزن، گر شبی چون و چرا رفت
)360ان: (هم

بـرد و آن را بـه اسـتعاره تـري مـیالبته شاعر در اینجا مفهوم داستان را به سـطح ژرف
کنـد و زند. او جان (روح) پاك را به الماس و تن (جسم) را به کیسه تشبیه مـیزیبایی پیوند می

شمارد:بدین ترتیب ارزش تن را وابسته به پاکی روح می
مشت خاك استشد، این یکچون آن بیرونستااكـپان ـجور ـن، ز نـصفاي ت

)361(همان: 

(Rhetorical Irony)آیرونی بالغی -2-8

در این قسم آیرونی نظر و لحن نویسنده یا گوینده دقیقاً عکس آن چیزي است که بـر «
خالق االشراف عبید زاکانی نـام بـرد کـه توان از رساله اآورد براي مثال در این مورد میزبان می

کند و کـامالً واضـح اسـت کـه نویسنده با لحنی به ظاهر جدي امر به منکر و نهی از معروف می
تـوان یـک آیرونی بالغی را می) 9: 1387داد، »(نظر حقیقی اوست.گوید خالف رأي و آنچه می

بریم که آیرونیک بـودن کار میاین اصطالح را در موردي به «دانست. » آیرونی غیرشخصی«نوع 
وابسته نیست ... آیرونی در ایـن حالـت ،به وزنی که ممکن است به شخص آیرونیست داده شود

» معموالً خشک و تلخ است و لحن منطقـی، بـی تکلـف، عینـی، متواضـعانه و غیرعـاطفی دارد.
جهـت آفـرینش به خوبی از این آیرونـی در » دزد خانه«پروین در شعر )71-70: 1389(موکه، 

جوید. در این حکایـت سـرهنگی بـراي کسـري (پادشـاه) اقـدامات خـود را طنزي تلخ بهره می
گفتگـویی رسـمی میـان دو شود و از آنجا کـه دهد. این شعر با لحنی جدي آغاز میگزارش می

پایه است و گزارش نیز حکایت از اقداماتی نظامی و فتحی بـزرگ دارد، پایه و دونشخصیت بلند
افزاید. از سوي دیگر وزن شـعر کـه بـر بحـر هـرج مسـدّس جدیت لحن و فضاي مناظره میبر 
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شود. دکتر رحمدل در محذوف (مقصور) است، در تقویت فضاي جدي این مناظره مؤثر واقع می
بحـر هـرج مسـدس محـذوف «نویسد: خود می» عروض«هاي این بحر در کتاب ویژگیتوصیف 

-اي پردازش مضامین و موضوعات رمانتیک به کار گرفتـه مـی(مقصور) در نوع مثنوي، اغلب بر
بیـات سـینه بـه هاي مردمـی، ادهاي فولکور (ترانهشود و در نوع دوبیتی غالباً براي بیان اندیشه

)55: 1378(رحمدل، »سینه کاربرد دارد.
شود:با چنین ابیاتی آغاز میواین شعر با لحن جدي

ن را ز پشت قلعه راندیمکه دشمبه کسريحکایت کرد سرهنگی
اندیمـکین را رهــاران مسـگرفتک را گرفتیمـابـاي چـهراريــف

فشاندیم هاي کین، آبیآتشبربه خون کشتگان شمشیر شستیم
)241: 1387(اعتصامی، 

کنـد و خـود را بـراي شـنیدن تا اینجا مخاطب کم و بیش جدیت فضا را احسـاس مـی
سازد امـا در ابیـات بعـدي بـه اش آماده میهاي مردان جنگیالوريجزئیات فتحی حماسی و د

بیند کـه اي را میشود و او در اظهارات سرهنگ لحن دوگانهناگاه تصورات مخاطب دگرگون می
آنکه لحن جدي آن دچار تغییر شود. بی،کاهدآور فرو میصالبت این پیروزي را به گزارشی ننگ

خـود » طنـز«اسـت کـه در بحـث لحـن در کتـاب »رتور پـالردآ«این حالت یادآور تعبیري از 
هـا متعجـب و بـه طـرز کمـدي در شـگفتخواننده بر اثر جابجایی غیرمترقبه ایده«نویسد: می
)87: 1386(پالرد، »بیند.شود، اما به رغم غیرمترقبه بودن، حقیقتی را در آن میمی

الن چکاندیمـده طفـرشک از دیـسخلخالادران کندیم ـاي مـز پ
همان شربت به بدخواهان چشاندیمز جام فتنه، هر تلخی چشیدیم

یکی ز او کینه جوتر، پیش خواندیمن خصم را راندیم، اماـبگفت ای
نشاندیماالــانه را بــدزد خوــچا دزد بیرونی در افتیمـا بــکج

)241: 1387(اعتصامی، 
کند که دربردارنده پیـام نیز آیرونی بالغی موقعیت طنزآلودي ایجاد می» نااهل«در شعر 

زنـد و او را مـورد اخالقی شاعر است. در این شعر شاعر از زبان خاري بـه یـک گـل طعنـه مـی
دهد:شماتت قرار می



91) در اندیشه و اشعار پروین اعتصامیironyنگاهی به جلوه هاي آیرونی(
درهم کشیددید و روآن گلخاردمیدو رستانـشزوگلی، روزيـن

ماجايضرورتیــبکرديتنگش پاي ماـه پیـبکه از چه روییدي
کردره ــتیراا ــفضرویت، زشتیبه چشمم خیره کردسرخی رنگ تو

ودچه پاینچه تار استچه نقشی است،ایناینوجوداز بوي جانکاهتخسته گشت 

)434(همان: 
رانـد. خار است که با تکبر گل را از خـود مـیدر این شعر برخالف معمول این بار این 

دهد که گـویی او چنان زیبایی گل را مورد سرزنش قرار می») گل و خار«(درست برعکس شعر 
همه معیارهاي زیباشناسی جهان واقعی وارونه شده است و آنچه که موجب حسن و شهرت گل 

هـا و ونـه نشـان دادن ارزشاست جز مایه سرزنش و خواري او نیست. این نهایـت اغـراق در وار
که حیـرت و تمسـخر مخاطـب را رودادعاهاي غیرمنطقی و خالف انتظار خار تا جایی پیش می

گوید:انگیزد مانند آنجایی که خار با خودپسندي تمام به گل میبرمی
رسد، از بوي ماستگر مینکهتیچکد، بر روي ماستمیرــشبنمی گ
انددهـوییــتر بـبیشا راـک مـلیاندروییدهس در جوي و جرّ ـچون تو، ب

ام ـو گــتزدیکــننهادند نهیچ امــح و شــا صبـها چیدند از مهـدست
)445(همان: 

Irony of)» آیرونـی خـودزنی«توان نـوعی در واقع باید گفت که آیرونی بالغی را می

self betrayal)تر از آنکه طرف مقابل را زیر سؤال بـرد، گوینده بیشبه شمار آورد که در آن
دهد. این مطلب ناظر بر آن تعریفی است که موکه دربـاره طـرح خویشتن را مورد اتهام قرار می

هاي آیرونی این است که آیرونیست خودش گام بعدي در تکامل نقشه«دارد:این آیرونی بیان می
کند که ناخواسـته خودشـان را آیرونیـزه را خلق میهاییکشد و فقط شخصیترا کامالً کنار می

ه توانـد آن را بـمـی،خواهد یک تباهی یا نـادانی را محکـوم کنـدکنند ... طنزپردازي که میمی
» بگـذارد.،دانـددر دهان شخصیتی که خودش را دانا یا پارسـا مـیصورت ادعاي ضد و نقیضی

)79: 1389(موکه، 
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دیوان پروینبسامد انواع آیرونی در -3
اي هاي قبلی مقاله مشاهده شد، در دیوان پروین تنوع گسـتردهگونه که در بخشهمان

تـوان خورد که اگر بخواهیم با دیدي آماري به بسامد آن توجه کنیم، مـیاز آیرونی به چشم می
آن را به صورت نمودارهاي زیر نشان داد:

عتصامینمودار بسامد انواع آیرونی در دیوان پروین ا
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ساختاریآیرونی 

تقدیرآیرونی 

وضعی آیرونی 

کالمیآیرونی 

نمایشیآیرونی 

ناھمخوانی آیرونی 

لوح سادهنقشآیرونی 

بالغیآیرونی 

آید، بسامد باالي آن دسـته از دست میه یکی از نکات مهمی که از بررسی این نمودار ب
هـا هماننـد آیرونـی طلبد. ایـن آیرونـیاي داستانی را میهایی است که تحقق آنها زمینهآیرونی

و ارتبـاط گیرندتر در بستر داستان شکل میساختاري، آیرونی تقدیري، آیرونی وضعی و ... بیش
رسد که گرایش زبان پروین به سوي تمثیل یکـی ها دارند. به نظر میمستقیمی با خلق موقعیت

ویـژه در هست کـه در اشـعار پـروین بـاروها باشد. از ایناز دالیل کاربرد فراوان این نوع آیرونی
تیم کـه هـر رو هسـهها اعم از انسانی و غیرانسانی روبـمناظراتش ما با طیف وسیعی از شخصیت

ها و احساساتی هستند به همین سبب پروین را کننده اندیشهلی القادام به صورت نماد یا سمبک
باید یک شاعر سمبولیست شمرد.

ها بسامد باالي آیرونی تقدیر مبین تمایل جبرگرایـی در اندیشـه در این دسته از آیرونی
تر اشعار پروین دمیده شـده وح بیشپروین است. اعتقاد به تقدیر و تغییرناپذیري سرنوشت در ر

در کنـد. الي اشعارش به خوبی احساس میاي که مخاطب تلخی باور آن را در البهبه گونه.است
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ترین بسامد آیرونی بالغی که وابسته به زمینه بحـث و جـدل اسـت، مبـین ایـن کمسوي دیگر 
ن مسـتقیم و آن هـم بـه مطلب است که پروین براي بیان مفاهیم مورد نظر خود رغبتی به بیـا

گزینـد تـا هـم شکل مباحث پیچیده کالمی و عقلی ندارد. او همانند موالنا زبان تمثیل را بر می
مند گرداند.تر کالمش بهرهمخاطب عام را اقناع سازد و هم مخاطب خاص از سطوح ژرف

نتیجه
ب آن را در اي دارد کـه بازتـاآیرونی در جهان اندیشه پروین اعتصامی مفهـوم گسـترده

ها در جهان آثار او که برخـی از آنهـا از اي از تقابلبینیم وجود سلسلهسراسر دیوان اشعارش می
تناقض هاي بنیادین است، منشأ نگاه آیرونیکی او به جهان هستی است.

که در تقابـل و بینیم پروین می» مناظرات«ها را در هاي فراوان و آشکار این تقابلنمونه
ن . در ایـیابـدوجوداتی از عوالم مختلف انسانی، جانوري، نباتی، جمادي و ... تبلور میرویارویی م

گیرنـد و گونه برتري نسبت به یکدیگر در یک سطح قرار میمناظرات طرفین مناظره بدون هیچ
یـک از زند. در این میان برتري خلقت هـیچپردابا زبانی مشترك به گفتگو و بحث با یکدیگر می

سو بـا ث اثبات حقانیت وي در این مناظره نیست و تنها داشتن منطق و استدالل همطرفین باع
شود.هدف آفرینش باعث برتري در این گفتگو می

درمـان جهـان خلقـت هاي تغییرناپذیر و بیهاي بنیادین که در واقع به تقابلدر تناقض
ل و احسـاس، عینیـت و هاي پرچالشی چون مرگ و حیات، جبر و اختیـار، عقـپردازد، تقابلمی

اندازد. پـروین و بر بسیاري از روح اشعار وي سایه میشودذهنیت و ... دغدغه اندیشه پروین می
اما تأثر حاصل ،گیردهاي بنیادین هستی اگر چه موضع تسلیم در پیش میدر مقابل این تناقض
دیـد. در واقـع در توان در لحن و پردازش فضاي تراژیـک اشـعارشها را میاز درك این تناقض

در آن آیرونیست (شاعر) خود را در کنار بقیه بشر قـرار پیوندد که اینجا آیرونی کلی به وقوع می
بیند.دهد و همانند آنان خود را یک قربانی آیرونی میمی

در دیوان پروین انواع گوناگونی از آیرونی ها به چشم می خـورد کـه هـر یـک از آن بـا 
خبـري و شه و باور وي پیوند خورده است. مثالً در آیرونـی سـاختاري بـیاي از جهان اندیگوشه

هاي زندگی نمایانـده شود و ناتوانی او در وارونه شدن موقعیتغرور انسان مورد سرزنش واقع می
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آیـد و سرنوشـتی شود. در آیرونی تقدیر اراده انسانی در برابر قدرت سرنوشت به زانـو در مـیمی

راده اي برتر از اراده او بر نظـام زنند تا به او بفهماند که امیانسانی را برهممعادالت محتوم تمام 
جهان حاکم است. در آیرونی کالمـی تضـاد میـان ظـاهر کـالم و نیّـت گوینـده بیـانگر دروغ و 

خـوان، خوانی این دوگانگی در قالب تصاویري ناهمشود و در آیرونی ناهمهاي جامعه میریاورزي
لـوح شـاعر در پشـت سـازد. در آیرونـی نقـش سـادههاي جامعه را برمال میالتیعدتبعیض و بی

شود تا فساد و دوگانگی جامعه را آشکار کند و بـه همـین صـورت لوح پنهان میشخصیتی ساده
ها دربردارنده مفاهیمی است که پیام شاعر در آن نهفته است.هر نوع از این آیرونی

هـا وابسـته بـه تـر ایـن آیرونـیکرد این است که بیشنکته دیگري که باید به آن اشاره
پـردازي بـه تشـکیل هسـته هاي داستانی است که در آن طرح داستان و عنصر شخصـیتزمینه

ها و بسـامد بـاالي آن در سراسـر دیـوان پـروین کند. وجود این نوع از آیرونیآیرونی کمک می
بـه عنـوان شـاعري سـمبلیک مطـرح    ا دهنده گرایش پروین به زبان تمثیل اسـت کـه او رنشان

دهد که طیف وسیعی از مخاطبان را اعم سازد. زبان تمثیل در اشعار پروین به او امکان را میمی
ست که نفوذ کالم پروین را در همـه ااز مخاطبین عام و مخاطبین خاص جذب نماید. از این رو

بینیم.طبقات جامعه می
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