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چکيده

(تاريخ دريافت1399/99/19 :؛ تاريخ پذيرش)1399/91/64 :

آيرونی ،شگردی بيانی است که در آن بين تظاهر و واقعيـت ،تضـاد وجـود دارد و مخاطـب حقيقـت
گزاره را در ورای ظاهر استنباط می کند .آيرونی انواعی دارد که عبارتند از :کالمی ،بالغی ،موقعيـت،
تقدير ،نمايشی ،رمانتيک ،سقراطی و راديکال .علی اکبر صابر برای برجستهسازی کالم خـود و بيـان
مقاصد خويش از آيرونی بهره بردهاست ،تا از اين طريق بـر نفـوذ و گيرايـی سـخنش بيفزايـد و بـر
خواننده تأثيرگذارتر باشد .مسائل سياسی ،اجتماعی و دينی از مهمترين موضوعاتی است که در اشعار
صابر به شيوۀ آيرونی مطرح شده است .در انديشۀ صابر ،تقابل مفاهيم عقـلگرايـی و خرافـهگرايـی،
ميهن پرستی و مداخله جويی عوامل بيگانه ،آزادی و استبداد ،جهلپيشگی و آگاهیمداری ،سـکوت و
اعترا  ،پيشرفت و پسرفت و موضوعات متعدد ديگر ،بستری مناسب برای خلـق کـالم آيرونيـک
فراهم کرده است .صابر با بهره گيری از شيوۀ کالم آيرونيک و با دوگانگی بيانی خالف انتظار ،اوضاع
سياسی و اجتماعی نامسـاعد عصـر خـود را بازتـا داده اسـت و بـا سـالح آيرونـی ،بـه مبـارزه بـا
صاحب قدرتان رياکار برخاسته است .در اين پژوهش ،با رويکرد توصيفی ـ تحليلـی ،بـه تبيـين انـواع
آيرونی در اشعار علی اکبر صابر پرداخته شدهاست .بسامد باالی آيرونی واژگـانی و بالغـی در اشـعار
صابر ،نشانگر رويکرد هدفمند صابر در استفاده از زبان آيرونيک در پيشبرد اهداف انقالبی خود است.
کليدواژهها :آيرونی ،علیاکبر صابر ،هوپهوپ نامه ،طنز.
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 .1مقدمه
ميرزا علیاکبر طاهرزاده ،متخلص به «صابر» از شاعران و روزنامهنگاران عصـر مشـروطه
در قفقاز است که با سـرودن هـوپهـوپنامـه بـه اوج شـهرت رسـيد .در طـول جنـبش
مشروطه ،بسياری از نويسندگان و روزنامه نگاران قفقازی آثاری مستقل يا بخشهـايی از
آثار خود را به رويـدادهای سياسـی و اجتمـاعی آن روز ايـران اختصـاص دادنـد .انقـال
مشروطۀ ايران يکی از موضوعات اصلی اشـعار علـیاکبـر صـابر اسـت .او آرزوی عـزّت،
آزادی و پيشرفت همۀ ملل مسلمان ،به ويژه مردم مسـلمان ايـران را داشـت .بـه همـين
دليل ،در عصر مشروطه ،پيگير مسائل سياسی و اجتماعی ايران بـود و بـرای آزادی ملّـت
ايران و در حمايت از نهضت مشروطۀ آنان اشعاری میسرود و در روزنامـۀ مالنصـرالدّين
چاپ میکرد .طنز در ادبيات دورۀ مشروطه به عنوان يک ژانر و نوع ادبی ،مفاسد اخالقی
و نابسامانی های اجتماعی را به صورت غيرمستقيم با زبان طعن و تمسخر بيان مـیکنـد،
تا از اين طريق ،به اصالح اين معايب بپردازد .آيرونی ،يکی از اين شگردهای ايجـاد طنـز
در آثار ادبی به حسا می آيد .در واقع ،آيرونی طنزگونـهای برخاسـته از موضـعی برتـر و
نگرشی ممتاز به وضعيت موجود است .نگاه آيرونيـک در آثـاری همچـون چرنـد و پرنـد
دهخدا ،وغوغ ساها  ،علويه خانم و حاجی آقا اثر صادق هدايت ،آثـار ايـرج پزشـکزاد و
اشعار اخوان ،شاملو و فروغ فرخ زاد هـم بيشـتر از آثـار متقـدمان اسـت و هـم مـؤثرتر و
اجتماعیتر (ر.ک؛ فتـوحی .)311 :1391 ،انـواع مهـم آيرونـی عبارتنـد از :آيرونـی واژگـانی،
بالغی ،موقعيت ،سقراطی ،تقدير ،راديکال ،رمانتيک و نمايشی.
صابر مسائل سياسی و اجتماعی آن دوره را به شيوۀ آيرونيک بـازگو کـرده اسـت .بـه
همين دليل ،مضامينی نظير مبارزه با خرافات ،بی سـوادی ،مسـائل زنـان ،نـابرابریهـای
اجتماعی ،ظلم و جور حاکمان وقت و امثال ايـنهـا در هـوپهـوپنامـه ،بخـش درخـور
توجهی را به خود اختصاص دادهاست .يکی از مباحث شايستۀ توجه در شـعر صـابر زبـان،
طنز همراه با آيرونی است که در مجموعۀ اشعار او عينيت دارد .مقصود از آيرونی در ايـن
اشعار ،وارونهگويی و وارونهسازی کالمی است که برخالف ظاهر ،معنـای ديگـری را القـا
میکند.
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 .6پيشينۀ پژوهش
از پژوهشهای صورت گرفته دربارۀ شعر صابر به اين موارد میتـوان اشـاره کـرد :رامـين
محرمی در طرح پژوهشی «تطبيق و تحليل هوپهوپنامۀ علی اکبر صابر و اشـعار نسـيم
شمال» ( )1399به اين نتيجه رسيده که نسيم شمال از مضـمون و فـرم شـعر علـیاکبـر
صابر تأثير پذيرفته است .در مقاله ای ديگری از رامين محرمی با عنوان «بررسـی تطبيقـی
شعر کودک در هوپهوپنامۀ علـی اکبـر صـابر و ديـوان نسـيم شـمال» ( ،)1393اشـعار
علی اکبر صابر و نسيم شـمال در حـوزۀ ادبيـات کـودک از نظـر اشـعار مشـترک ،تعـداد
شخصيت ها ،فابل ،مضامين اخالقی و اجتماعی ،قالـب هـای شـعری ،نمـاد و تشـخيص،
مقايســه شــدهاســت .عبدالرضــا ســيف و حســين بخشــی در «بررســی تأثيرپــذيریهــای
سيداشرفالدّين گيالنی از شعر ميرزا علیاکبر صابر» ( ،)1391سيد اشـرفالـدّين را تحـت
تأثير مکتب ادبی صابر میدانند .در «بررسی تطبيقی سبک ادبـی ميـرزا علـیاکبـر صـابر
طاهرزاده و اشعار سيد اشرفالدّين گيالنی» ( )1397به قلم مهدی بوشهری ،تـأثير سـبک
ادبی صابر بر اشعار سيد اشرفالدّين گيالنی به صورت اقتباس ،نظيـره و ترجمـه بررسـی
شده است .در پژوهش حاضر ،بيان آيرونيک در هوپ هوپ نامـۀ علـیاکبـر صـابر بررسـی
شده است .تاکنون پژوهشی دربارۀ آيرونی در اشعار صابر صورت نگرفتهاست.

 .3آيرونی
آيرونی ،يکی از اصطالحات ادبی است که نويسنده در آن به بافت متن خود که در ظـاهر
صريح و روشن است ،معنايی متفاوت می بخشد .در واقع« ،آيرونی ،بيانی ادبی است که در
لحن آن نوعی دوگانگی وجود دارد؛ چنانکه نسبت به آنچه گفته شده ،يـا ديـده شـده ،از
جنبه ای ديگر نامعقول يا نامفهوم است ،يا متضاد و خالف انتظار میباشـد» (انوشـه:1391 ،
 .)19پاينده در تعريف آيرونی بر نقش خواننده تأکيـد دارد .از ديـدگاه وی ،آيرونـی زمـانی
ايجاد می شود که خواننده معنای يک گزاره را برخالف گفتار ظاهری شاعر اسـتنباط کنـد
و مقصودی را برعکس آنچه در شعر بيان شدهاست ،بـه شـاعر نسـبت دهـد (ر.ک؛ پاينـده،
 .)79 :1399در اد فارســی ،معــادلهــايی چــون طنــز ،اســتهزاء ،کنايــه ،طعنــه ،تهکّــم،
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تجاهلالعارف ،پنهانسازی ،وارونهگويی و امثال اينها را برای آيرونی ذکـر کـردهانـد ،در
صورتی که هريک از اين اصطالحات ،تنها بخشی از مفهوم آيرونی را به ذهـن مخاطـب
میرساند .علیاصغر حلبی طعنه ،تهکّم و تجاهلالعارف را از مظاهر آيرونـی برمـیشـمارد
(ر.ک؛ حلبی .)69 :1367 ،سيما داد عالوه بر وجود شـباهت بـين آيرونـی و طنـز ،آيرونـی را
جامعتر از طنز و استهزاء گفتهاست (ر.ک؛ داد .)9 :1399 ،با وجود تقسيمبندیهـای متفـاوت
از انواع آيرونی ،به برجستهترين انواع آن در هوپهوپنامه پرداخته میشود.
صابر در قالب طنز و به زبانی آيرونی ،به نقد نارسايیهـايی مـیپـردازد کـه در حـوزۀ
سياسی ،دينی و اجتماعی مشاهده می کند .صـابر بـا زبـان طنـز و بـا آگـاهی از کـارکرد
تأثيرگذار شگرد آيرونی به اين شيوه روی آورده است ،تا هم جلب نظر کند و هم تلخیهـا
را در لفافۀ خنده به اطالع مردم برساند و مردم را هم بخندانـد و هـم بگريانـد و آنـان را
نسبت به رفع معايب موجود و قيام عليه مفاسد ،تحريک و ترغيب کند:
«مبنای طنز ،بر شوخی و خنده است ،امـا ايـن خنـده ،خنـدۀ شـوخی و شـادمانی
نيست؛ خندهای است تلخ و جدی و دردناک و همراه با سرزنش و سرکوفت و کمابيش
زننده و نيشدار که با ايجاد ترس و بيم ،خطاکاران را به خطای خود متوجه میسـازد و
معايب و نواقصی را که در حيات اجتماعی پديد آمده است ،برطرف میکند» (آرينپـور،

.)36 :1396
صابر برای آنکه بتواند تصويری دقيق از اوضاع عصـر خـود بـه نمـايش بگـذارد ،بـه
برجسته کردن افکار ،رفتار و گفتار مردم عصر خود پرداخته است و چون کار آنان ناشـی از
ناآگاهی و بیخبری از پيشرفت ملل ديگر و فوايد علم و صنعت بود ،به خودی خود ،رفتـار،
گفتار و افکار مردم آن زمان تبديل بـه طنـز مـیشـود .بنـابراين ،صـابر بـا بيـان وارونـۀ
رفتارهای مردم عصر خود و اندکی برجسته کردن آن و قـرار دادن آن در برابـر پيشـرفت
ملل ديگر ،کالم آيرونيک ايجاد میکند .او با لحنی آيرونيک ،به جای آنکـه مـردم را بـه
آگاهی ،پيشرفت ،علمآموزی و ...دعوت کند ،آنان را به غفلـت ،پسـرفت ،بـیسـوادی و...
فرامیخواند و برای آنان الاليی میخواند ،تا بهتر بخوابند که از عيب عقبمانـدگی خـود
باخبر نشوند و خجالت نکشند:
«ترپنمه آماندير! باال غفلتدن آييلمـا

آچما گوزنو ،خوا جهالتـدن آييلمـا
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الی الی بــــــــــــاال الی الی

يــــــات قــــــال داال الی الی»

(صابر.)63 :1391 ،
يعنی؛ «زنهار مجنب ای پسرک باش به غفلت .مگشای تو چشم و مپر از خـوا جهالـت.
الی الی ببه الی الی .الال کن همين جای» (شفايی1944 ،م.)64 :.
در انديشۀ صابر ،تقابلهای عقلگرايی و خرافهگرايی ،ميهنپرسـتی و مداخلـهجـويی
عوامل بيگانه ،آزادی و استبداد ،جهلپيشگی و آگاهیمداری ،سکوت و اعترا  ،پيشرفت
و پسرفت و موضوعات متعدد ديگر ،بستری مناسب برای خلق کالم آيرونيـک اسـت .بـه
دليل اينکه شعر صابر در روزنامهها چاپ میشد و اين اشعار نقش خبررسانی را بـر عهـده
داشت ،تا عالوه بر آگاه ساختن مردم ،آنان را تحريک و آمادۀ مبارزه با اسـتبداد کنـد ،بـه
همين دليل بُعد تاريخی و رئاليسم اجتماعی اشعار صابر بسيار قوی و گسترده است.

7ـ .1آيرونی واژگانی و بالغی
آيرونی واژگانی ،آيرونی در سطح واژگان است که آيرونی بالغی را نيـز شـامل مـیشـود
(ر.ک؛ غالمحسينزاده و ديگران .)91 :1399 ،آيرونی واژگانی يا کالمی« ،بر اسـاس مغـايرت و
مخالفت آنچه بر زبان جاری میشود ،با منظور حقيقی گوينـده اسـتوار اسـت .درک ايـن
مغايرت و جنبۀ آيرونيک سخن ،بستگی به وضعيت کلی دارد که سـخن آيرونيـک در آن
رخ میدهد» (داد . )11 :1399 ،از ديدگاه موکه نيز آيرونی کالمی ،آيرونیِ آيرونيسـتی اسـت
کــه آيرونيــک باشــد (ر.ک؛ موکــه .)64 :1399 ،در واقــع ،مــا آيرونــی کالمــی را از ديــدگاه
آيرونيست می بينيم و معموالً شکل هجو به خـود مـیگيـرد (ر.ک؛ همـان .)69 :در آيرونـی
بالغی نيز همانند آيرونی کالمی يـا واژگـانی ،نظـر و لحـن نويسـنده يـا گوينـده دقيقـ ًا
برعکس آن چيزی است که بر زبان میآورد ،چنانچه عبيد زاکانی در اخـالقاألشـراف بـا
لحنی جدی امر به منکر و نهی از معروف می کند ،در حالی که روشن است آنچه میگويد
خالف رأی و نظر حقيقی اوست (ر.ک؛ داد .)9 :1399 ،در آيرونی بالغـی ،وارونـهسـازی در
لحن و تصويرسازی ،بسيار قوی تر و فراتر از سـطح واژگـان اسـت .همچنـين ،تکيـه بـر
اطالعات بيرون از متن مخاطب است و تا زمانی که مخاطب آگاهی الزم را نداشته باشد،
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درک آيرونيک بالغی ميسر نخواهد شد (ر.ک؛ اردالنی .)191 :1399 ،حسين پاينـده آيرونـی
واژگانی را با استعارۀ تهکميه و مدح شبيه به ذم و ذم شبيه به مـدح يکـی دانسـته اسـت،
هرچند معتقد است که اين صنايع به طور کامل بـا آيرونـی منطبـق نيسـتند (ر.ک؛ پاينـده،
.)79 :1399
در اشعار صابر ،استعارۀ تهکميّه به عالقۀ تضاد و استهزا از اين نظر پديد مـیآيـد کـه
غفلت مردم و رفتار پادشاه و اوضاع ايران با اوضاع کشورهای ديگر در تناقض قرار دارد و
وقتی صابر احوال ،افکار و گفتار مردم ايران را در برابر احوال ،رفتـار و گفتـار سـاير ملـل
قرار میدهد ،استعارۀ تهکميّه پديد می آيد .در واقع ،غافالن و حاکمـان ايـران آن روزگـار
چيزی را می خواهند که به زيانشان و عامل تباهی آنان است .صابر با برجسته کردن ايـن
موضوع و قرار دادن آن در برابر پيشرفت ساير ملل ،استعارۀ تهکميّـه بـه عالقـۀ تضـاد و
استهزا پديد می آورد؛ به عنوان مثال ،از زبان پدران ،افکار آنان را اين گونه بيان مـیکنـد:
ای کاش مدرسه ،کتا و سوادی نبود ،تا کودکان راحت میخوابيدند و بازی مـیکردنـد؛
يا پادشاه گاليه میکند که ای کاش سوادی نبود تا مردم بيدار نمیشدند و ادعای حـق و
حقوق نمیکردند ،روزنامه نمینوشتند و عليه پادشاه حرفی نمیزدند:
«نه درس اواليدی نه مکتب نـه علـم و صـنعت اواليـدی
نــه درســه ،مکتبــه ،علمــه ،فالنــه حاجــت اواليــدی...
دوشئيدی داش اوگونهکيم غازئت ـ مازئت سوزی چيخـدی
غازئــت ايشـــين تــورهدن نابکـــاره لعنــت اواليـــدی»

(صابر.)661 :1391 ،
يعنی؛ «چه خو بود نمیبود علم و دانـش و صـنعت .بـه درس و مدرسـه و دانـش و
کتا هم حاجت ...به روز آمدن روزنامه لعنت و نفرين .به موجدين بد و نابکـار آن تـف و
لعنت» (شفايی 1944 ،م.)196 :.
صابر حتی مشروطه و رفتار پادشاه ايران را در برابر آن از طريق اسـتعارۀ تهکميـه يـا
مجاز به عالقۀ تضاد تبديل به آيرونی کردهاست .او از محمدعلیشاه تشکر مـیکنـد کـه
مشروطه را به مردم ايران ارزانی داشتهاست و قانون را بر مملکـت حـاکم سـاختهاسـت و
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همۀ اين امور را با نيّت پاک ،اعتقاد راسخ و درونی صاف انجام دادهاست و ملّت را شـاد و
آزاد ساختهاست!
«دوغــردان دا ،ممـــدلی غيــرت حــالل اولســون ســنه
بــاغ شــه ده ،ائتــديگين عشــرت حــالل اولســون ســنه
اهلينـــه اولـــدوغون دولـــت حـــالل اولســـون ســـنه
وئــرديگين مشــــروطۀ ملّــت حــالل اولســون ســنه»

(صابر.)676 :1391 ،
يعنی؛ « راستی هم ممدعلی غيرت به تو باشد حالل .باغ شاه و آن همه عشرت به تـو
باشد حالل .شاه دولتمندها ،دولت به تو باشد حالل .بخششت مشروطۀ ملت به تـو باشـد
حالل» (شفايی1944 ،م.)616 :.
می توان گفت جـوهر بعضـی از انـواع آيرونـی ،ماننـد آيرونـی کالمـی را ناآگـاهی و
بی اطالعی گيرندۀ پيام (مخاطب) از شرايط محيطی و از فحوای پيام فراهم مـیآورد (داد،
)9 :1399؛ چنان که تا کسی ممدلی را نشناسد ،آيرونی نهفتـه در اشـعار را متوجـه نخواهـد
شد و با شناخت محمدعلی شاه قاجار ،نيت طعنهآميـز نهفتـه در کـالم را خواهـد فهميـد.
صابر در بيشتر آثارش ،برای بيـداری مـردم و انتقـاد از نظـام حـاکم ،بـه شـيوۀ آيرونـی
رويدادهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی جامعـۀ آن روز ايـران از جملـه مسـئلۀ انقـال
مشروطه را مطرح کرده است و به اين ترتيب ،پيشامدهای آن روز ايران ،دستاويزی بـرای
بيان افکار انقالبی صابر شدهاست.
صابر در موارد زيادی به جای آنکه مردم عصر را از کار زشتی بازدارد و به نهـی از آن
بپردازد ،به تشويق و ترغيب آنان می پردازد .صابر به جـای نقـد نارسـايی و انتقـاد از آن،
فقط به بيان آن نارسايی و ذکر رفتار مردم عصر میپردازد و در ظاهر ،عمل نادرست آنان
را تأييد می کند؛ به عنوان مثال ،در مسئلۀ تحصيل علوم ،صابر از مردم عصر نمـیخواهـد
که فرزند خود را به مدرسه بفرستند ،بلکه آنان را در ظاهر ترغيب مـیکنـد کـه فرزنـدان
خود را به مدرسه نفرستند؛ زيرا در مدرسه ،مشغول يادگيری علم و صنعت میشوند .پـس
نمی توانند در کوی و برزن به شيطنت بپردازند و يا مـزاحم مـردم شـوند .پـس علـم جـز
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دردسر و تلف کردن وقت نيست و نبايد وقت گرانبهای بچه را با آن تلف کرد ،بلکه بايـد
فحش و زورگويی به او ياد داد ،تا در زندگی خوشبخت باشد!
«وقت اولـدی چيخـب کوچـه ده جـوالن ائـده سـيز سـيز
هرجــايی گزيــب هــر يئــری ســيران ائــدهســيز ســيز
جنــگ و جـــــــدل و غــارت و تــاالن ائــدهســيز ســيز
هــر جيلــده گيريــب عــالمی ويــران ايــدهســيز ســيز
گونـــده آتاســـيز هـــر نئچـــه پـــاترانی ،اوشـــاقالر!
تــــا اؤگرنــــه ســــيز شــــيوۀ دعــــوانی ،اوشــــاقالر!
وقــت اولــدی هــوس ائتمييــهســيز مکتبــه ،درســه
تعلــــيم االســــيز هرنــــه کــــی ،عالمــــده بترســــه
خيــری بوراخيــب اخــذ ائــدهســيز هــر نــه ضررســه
مايـــل اوالسيزهرايشـــه کـــيم ،فتنـــهســـه ،شرســـه
عــــادت قيالســــيز هــــرزه و هــــذيانی ،اوشــــاقالر!
ســـيز ائيليـــهســـيز مکتبـــی ،مالنـــی ،اوشـــاقالر!»

(صابر91 :1391 ،ـ.)96
يعنی؛ «وقت است که در جامعه جوالن بنماييد .سير چمن و باغ و گلستان بنماييد.
جنگ و جدل و غارت و تاالن بنماييد .عالم بـدو صـد شـعبده ويـران بنماييـد .آتـش
بگشاييد زناغان ،بچه هايم .تا شيوۀ دعوا شود آسان بچههايم .بايـد بـه در آيـد هـوس
مدرسه از سر .گيريد فرا هرچه که هست از همه بدتر .نفرت زِ همه نفـع و تمايـل بـه
همه ضر .رغبت بنماييد به هر فتنه و هر شر .عادت بکنيد هرزه و هـذيان بچـههـايم.
الزم نبود ميرزا قلمدان بچههايم» (شفايی 1944 ،م74 :.ـ.)79

اغلب کالم و شعر صابر دارای آيرونی بالغی و کالمی اسـت .او در بيشـتر مـوارد ،بـا
وارونه جلوه دادن واقعيت در زبان خود ،نوعی ابالغ متضاد به کار میبرد .در واقـع ،شـاعر
بر لزوم تعليم و تربيت تأکيد دارد و با بيانی آيرونی ،عواقب ناشی از بیسوادی را به مـردم
گوشزد می کند .نمونۀ ديگر کـاربرد آيرونـی در اشـعار صـابر ،انتقـاد از اوضـاع سياسـی و
اقتصادی حاکم بر روزگارش است .به همين دليل ،بسامد اشاره بـه فقـر و نـاداری ملّـت،
ظلم و ستم حاکمان بر مردم و پرداخته نشدن حق و حقوق کارگران در شعر صابر بسـامد
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بااليی دارد .همين امر سبب شده است تـا او بـا زبـان آيرونـی بـه انتقـاد از سـرمايهداری
بپر دازد و آن را عامل فقر ملّت و باعث درماندگی و بدبختی کارگران معرّفی کند:
«« دولتلــــــی آمانــــــدير اؤزونوســــــالما باليــــــه

فعلـــه ســـؤزی حـــق اولســـادا باخمـــا او صـــدايه
يــــول وئرمــــه نفــــس چکمگــــه هرگــــز فقرايــــه
اؤزشــأنينی پــوچ ائيلــه مـــه هــر بــیســر و پايـــه»
(صابر.)94 :1391 ،

يعنی؛ « منعم ،به بال مفکن خود را و بپرهيز .مشنو سخن کارگر ،حـق باشـد اگـر نيـز.
مگذار که تا دم بزند مفلس و بی چيز .يا شأن تو ضايع بشـود بـر سَـرِ هـر چيـز» (شـفايی،
1944م.)61 :.

7ـ .6آيرونی موقعيت
آيرونی موقعيت ،آيرونی وضع و حادثهای است که آيرونيک ديده مـیشـود .در ايـن نـوع
آيرونی ،اگرچه واقعيتی از پسِ ظاهر نمايان میشود ،معنايی منتقـل نمـیگـردد .واقعيـت
مکشوف يک وضع است نه يک حکم ،و فقط ناظر است که میتواند بـدان معنـی بدهـد.
آيرونی موقعيت در ادبيات به اين پيچيدگی میافزايد .آيرونيست میتواند از تقوای مـردی
ستايش کند ،اما بفهماند که در واقع ،میخواهد رياکاری او را بکوبـد .بـرعکس مـیتوانـد
زهدفروشی را خلق کنـد کـه دم از تقـوا مـی زنـد ،ولـی بـا رفتـارش ناخواسـته سرشـت
حقيقیاَش را نشان میدهد (ر.ک؛ موکه64 :1399 ،ـ .)69پس در اين نوع آيرونی ،ميان آنچه
اتفاق میافتد و واقعيت امر ،ناهمخوانی وجود دارد و اين ناهمخوانی در ظـاهر موقعيـت و
واقعيت آن است .در مقايسۀ آيرونی موقعيـت بـا آيرونـی واژگـانی ،مـیتـوان گفـت کـه
نويسنده ،آيرونی واژگانی را آگاهانه و عمدی بهکار می گيرد ،ولی آيرونی موقعيت شـرايط
رفتار يا نتايج وقايع است که آيرونيک به نظر میآيند (ر.ک؛ انوشه.)16 :1391 ،
يوخ ،بئر سـؤزون وارسـا بويـور
«ـ يولداشيم ياتميشـمی سـان؟
يــوخ ،يــوخ بــرادر ياتميشــام»
ـ اون مانـات قـر ايسـتهرم
(صابر.)361 :1391 ،
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خواهم دو منات...خفتهام من

يعنی؛ «ای برادر ،خفتهای؟ نه چه می خواهی ،بگو .قر
ای عمو» (شفايی 1944 ،م.)369 :.
غيرمنتظره بودن پاسخ آن مرد به درخواست قر در اين قطعه دارای ويژگی آيرونی
موقعيت است .در اين آيرونی ،فردی خود را به بیخبری و نادانی میزند ،تا از درخواسـت
و سؤال طرف مقابل در امان بماند .پس طبق تعريف آيرونی موقعيت ،فرد در ايـن قطعـه
با اتفاقی مواجه میشود که برخالف انتظار است و يـا بـرخالف آنچـه بايـد پـيش بيايـد،
اتفاقی رخ میدهد؛ چنان که شخصيت سؤال کننده و يا خواننده انتظار چنين پاسخی نـدارد
و اين شيوۀ رفتاری ،جنبۀ آيرونيکی دارد .ناهمخوانی ديگر را میتوان تظاهر به خوا بـه
عنوان ظاه ر موقعيت و هوشياری کامل را به عنوان واقعيت امر بيان کرد .به نظر میرسد
که مقصود از خفته بودن در کالم آيرونيک صابر ،جامعۀ بیخبر باشد که ملت اين جامعـه
از باليی که سرشان میآيد ،در غفلت و جهل روزگار می گذراننـد .يـا در نمونـهای ديگـر
میگويد:
«بئـــر طبيبـــه گئـــديب بئـــر بيمـــار
دوتدی نبضـين طبيـب اونـون در حـال
دئدی :يانميش چؤره ک يئـديم ،دوقتـور
باخــا قالــدی طبيــب اونــون ســؤزونه
خســته :معــدهم ديــر آغرييــان ،آگــوزوم
دئــدی دوقتـــور اونــا :کــی ای احمــق
يــانميش اکمــک يئمــز آيــدين اصــالً

دئــدی :معدمــده آغــری بئــر شــئی وار
نــه يئميشســن دئيــه ائدينجــه ســؤال
يئــديگيم بئــر عــالوه شــئی يوقــدور
ايســـتهدی بئـــر دوا تؤکـــه گؤزونـــه
يوخســا مفهومونــوز دگــولمی ســؤزوم؟
عيبلـــی اولماســـا گـــؤزون مطلـــق
بــــو ســــببله يــــارا تؤکولســــه دوا»

(صابر.)999 :1391 ،
يعنی؛ « به پزشکی بگفت يک بيمار .درد معده مـرا دهـد آزار .نـبض او را گرفـت مـرد
حکيم .گفت برگو چه خوردهای بیبيم .گفت من نان سوخته خـوردم .زود دکتـر دوا بِـدِه،
مُردم .چون شنيد اين حکيمِ کارآمد .خواست دارو به چشم او ريزد .گفت بيمار با تعجـب و
خشم .معدهام درد می کند نه که چشم .گفـت دکتـر بـه او کـه :ای احمـق .سـالم اَر بـود
ديده ات ،مطلق .سوخته لب نمیزدی زنهار .زين سبب ديدهات بُوَد بيمار» (شـفايی 1944 ،م:.
.)736
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داستان روايت شده ،آيرونی موقعيت دارد و اين موقعيت باعث ايجاد تناقض شدهاسـت
و بيمار با اتفاقی خالف انتظار خود روبـهرو مـی شـود .عـالوه بـر ايـن ،خواننـده نيـز بـا
ناهمخوانی درخواست بيمار و درمان طبيـب مواجـه مـیشـود .بـدين ترتيـب ،موقعيـت و
تصويری ارائهشده که ابعاد آن موقعيت يا تصوير با هم تناقض دارند.

7ـ .3آيرونی سقراطی
در اين نوع آيرونی ،فرد دانا در موضوعی که به طور کامل نسـبت بـه آن علـم و آگـاهی
دارد ،تمار به نادانی می کند و دربارۀ موضوعی کـه مخاطـب او ادعـای دانسـتن آن را
دارد ،آن قدر سؤال میکند تا او را در شک و ترديد گرفتـار کنـد و بـا رونـدی عـادی او را
متوجه نادانيش بکند ،تا بداند که در حقيقت ،موضوع را نمیدانستهاست .اين نوع آيرونی،
يکی از انواع مکالمه و مناظره است و تظاهر جهل برای افشای عيبـی در تفکـر ديگـری
است که در آن گوينده می داند ،اما تظاهر به ندانستن می کند و مخاطبی که ادعای دانش
دارد ،در آخر جهل او آشکار میشود (ر.ک؛ بهرهمند .)16 :1399 ،هـدف آن ،تظـاهر شـخص
دانا به نادانی با هدف افشای عيب مخاطب خود است و اغلـب بـر اسـتداللی غيرمنتظـره
مبتنی است .نمونۀ اين آيرونی در هوپهوپنامه ،داستان اسکندر و فقير است که اسـکندر
با شوکت در گذر از مسيری ،شخص فقيری را در حالت درماندگی بر راه نشسته مـیبينـد
و از او می خواهد تا حـاجتش را از اسـکندر بخواهـد تـا بـرآورده کنـد .شـخص فقيـر بـا
درخواست غيرمنتظره از دست مزاحمت مگسان زبان بـه شـکايت مـیگشـايد و خواسـتار
دستور پادشاه به مگسها برای دور شدن از اطراف خود میشود .پادشاه نيز میگويد از مـا
امری طلب کن که حکم ما بر او جاری شود ،چون مگس از فرمان ما تبعيـت نمـیکنـد.
شخص فقير در جوا پادشاه می گويد :وقتی تـو حتـی قـدرتی دربرابـر مگسـان ضـعيف
نداری و اين گونه ناتوان هستی ،چگونه از مـن مـیخـواهی کـه حاجـت خـود را از فـرد
عاجزی مثل تو طلب کنم.
«پادشــاهيم ،بــو عجــزين ايلــه عجــب
حال بو کـی ،چـوق نحيـف ديـر بـونالر

منه دئرسن کـی حاجـت ائيلـه طلـب؟!
هــر صــنفدن ضــعيفديــر بــونالر
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يــوخ ايکــن ســنده بئــر اوفــاق قــدرت

من ناسيل سـندن ايسـته يـم حاجـت؟»

(صابر919 :1391 ،ـ.)916
يعنی؛ «شهريارا خود عاجزی و عجب .خواهی از من که حاجتت بطلب .مگسانند حـال
آنکه ضعيف .سُست و بی طاقت و ذليل و نحيف .خـود تـو را نيسـت مختصـرقدرت .مـن
چگونه طلب کنم حاجت» (شفايی 1944 ،م.)739 :.
در اين مثنوی ،جهل و ناتوانی پادشاه که ادعای توانايی و قـدرت دارد ،بـا درخواسـت
ناچيز شخص فقير آشکار می شود .در واقع ،درخواست غيرمنتظره و غافلگيرکنندۀ فقيـر در
برابر پادشاه ،آيرونی سقراطی است ،به گونهای که پادشـاه بـا ابهـت و شـوکت ،حتـی در
مقابل مگسی ناچيز قدرتی ندارد .پس استدالل غيرمنتظره شخص فقير برای نشـان دادن
عجز پادشاه نسبت به امری ناچيز و مقايسۀ ضمنی آن بـا قـدرت خداونـد دارای آيرونـی
سقراطی است .دليل ديگر ،مطابقت اين داستان با آيرونی سقراطی مکالمۀ بين دو فـرد و
تظاهر شخص دانا به نادانی است .به نظر میرسد که اسکندر در اينجا نمـاد انسـانهـای
به ظاهر قوی ،ولی ضعيف و ناتوان است و در ضمن ،تعريضی هم به قدرت پوشالی همـۀ
شاهان عالم ،بهويژه محمدعلی شاه قاجار دارد.
استفاده از سؤال و جوا  ،يکی ديگر از روشهای آيرونـی سـقراطی اسـت .صـابر بـا
استفاده از شيوۀ سؤال و جوا احوال مردم زمان خود را به تصوير کشيدهاست .او از زبـان
شخصيت های شعر خود ،افکار و نوع تفکـر آنهـا را نشـان مـیدهـد ،تـا از ايـن طريـق
کوته فکری و عقب ماندگی ملّت خود را نشان دهد .در سؤال و جـوا  ،اوضـاع سياسـی و
اجتماعی ايران مطرح میشود که در اغلب سؤال و جوا ها ،پاسـخ بسـيار نااميدکننـده و
بيانگر پسرفت مر دم و بدتر شدن اوضاع و احوال مردم و مملکت است .در شعر صـابر ،در
بيشتر موارد ،سؤالکننده و جوا دهنده ،افراد ناشناسی هستند که نقش دانای کل را بازی
می کنند و با سؤال و جوا  ،به بيداری ملّت می کوشـند و سـعی دارنـد آنـان را از خـوا
غفلت بيدار کنند .گاهی نيز سؤالکننده نامعلوم ،ولی پاسخدهنـده خـود شـاعر اسـت و در
قالب شعر روايی و به شکل مناظره به ادعا و خواستههـای فـرد يـا گروهـی اشـاره و بـه
ادعای آنان پاسخ می دهد .مضمون اغلب اين سـؤال و جـوا هـا مربـوط بـه مشـروطه،
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عملکرد مشروطه خواهان و ادعاها و خيالهای خوش آنان است .صابر سـعی مـیکنـد بـا
طرح سؤال و پاسخ دادن به آن ،طرفداران مشروطه را از خوا غفلـت بيـدار و از توطئـۀ
حکومت آگاه و به آنان گوشزد کند که با آنکه انديشۀ مشـروطه در ايـران شـکل گرفتـه،
ولی هنوز استوار نگشته است و هر آن احتمال شکست اين نهضت وجود دارد؛ زيـرا تـا در
ايران ،شاه به عنوان ظلاهللا حکومت میکند ،صحبت از قانون و مشروطه بیمعنی اسـت.
در واقع ،صابر با طرح سؤال و جوا  ،اوضاع ايران و عقـبمانـدگی فکـری ،اقتصـادی و
علمی ايرانيان را به تصوير کشيدهاست.
صابر با ابزار طنز و آيرونی از تشتّت افکار و تفرقه در ميان امت اسالمی ،از جمله نبودِ
وحدت بين شيعه و سنّی و نيز متفکران و دينداران مسلمان سـخن بـه ميـان آوردهاسـت.
افشاگری صابر و به باد انتقاد گرفتن مالنمايان با هدف اصالحطلبـی و دلسـوزی اسـت؛
زيرا از ديدگاه او ،مالنمايان که از حقيقت دين اسالم و پيشرفت علم و صنعت عصر خـود
خبر نداشتند ،سبب وضعي ت نابسامان مسلمانان قفقاز بودند .شاعر از گفتارهای غيرمنطقی
و دستورهای غيرشرعی و به ظاهر شرعی مالنمايان انتقـاد مـیکنـد و افکـار مالنمايـان
دروغين به ظاهر ديندار را در اشاعۀ فرهنگ جهل و بیسوادی آشکار میسازد که چه بسـا
دشمنان دين اين مالنمايان را در جامعه به وجود آورده اند ،تا دين و افکـار اسـالمی را در
نزد مسلمان و غيرمسلمان مذموم جلوه دهند.

7ـ .7آيرونی تقدير
اين مفهوم از آيرونی ،قدرت تقدير را نشان میدهد ،بدين گونه که گاهی انسان خود را در
دست تقدير اسير میبيند؛ زيرا اميدها ،ترسها و انتظاراتش به دست تقدير وارونه میشـود
و هيچ قدرتی را برای خود احساس نمی کند؛ گويی مغلو دستِ سرنوشت است و تقـدير
و سرنوشت او پيش از خلقتش مقدر شدهاست و او بیاختيار به سـمت تقـدير خـود پـيش
میرود (ر.ک؛ بهرهمند .)19 :1399 ،پس روشن است که در اين نوع از آيرونی ،شخصـيتهـا
در سرنوشت خود هيچ نقشی ندارند و در نهايت ،تسليم تقديرند و ارادۀ خـدايان ،بـرخالف
خواست انسانها به پيش میرود (ر.ک؛ غالمحسينزاده و لرستانی.)47 :1399 ،
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«تــوف بئلــه دورانــه کــی بــدتر اولــور
ملــت اســالم قيريــر بئــر ـ بيــرين

ســير فلــک ،دور زمــان ايــل بــه ايــل
اهللا ،آمــان ،بــو نــه يامــان قيـــرهاقير»

(صابر.)44 :1391 ،
يعنی؛ «تف به چنين عهد که بدتر شود .سير فلک ،دور زمان ،دم بـه دم .ملـت اسـالم
کشد يکدگر .کشت و کشتاری است خدايا ،امان» (شفايی 1944 ،م76 :.ـ.)73
صابر با زبان انتقادی ،قتل عام مسلمانان را به تقدير و روزگار نسبت میدهد ،به ايـن
معنی که گردش روزگار سبب شده است که مسلمانان به کشتار يکديگر دست بزنند و اين
سرنوشت روزبهروز فجيـعتـر مـیشـود و در ايـن بـين ،کـارگزاران غـر زدۀ مملکـت و
تفرقهافکنان غربی نقشی ندارند ،بلکه روزگار چنين رقم زدهاست و بودنی ،اتفاق میافتد:
«در روزگاری که غر در حال پيشرفت سريع در صـنعت بـود ،مسـلمانان بيشـتر
درگير فئودالها ،خان خانی و درگيری ها و تضادهای اجتماعی داخـل خـود بودنـد ...از
طرف ديگر ،غر نيز برای ايجاد تفرقه در ميان امت اسالمی ،احساسات ناسيوناليستی
را در کشورهای اسالمی پديد آورد» (صابر19 :1391 ،ـ.)16
قالمـالی ديـر بئيلــه حالـت اوزره دوران پايــدار
«اولمادی ،مقصـودينيزجه دور چـرخ کـجمـدار
ای رعيت ،ای فقير و فعله ،دهقان ،غم يئمـه»
قسمتيندير ،ائتگيلن هم روز و هم شب ناله ،زار

(همان.)91 :
يعنی؛ « بر مراد ما نگردد گر که چرخ کجمدار .بوده و باشد چنين احوال دوران برقـرار.
قسمت تو روز و شب گرديده ناله ،آه و زار .ای رعيت ،کارگر ،ای مرد دهقان ،غم مخـور»
(شفايی 1944 ،م.)17 :.

صابر تمام بدبختیها قشر ضعيف و زحمتکش را ناشی از تقدير بد آنها میدانـد و بـا
زبانی آيرونی ،ظلم و ستم و فشارهای اجتماعی را مختص قشر ناتوان جامعه بيان میکند
که قدرت هيچ اعتراضی ندارند و تنها روش اقناعی آنها برای سکوت ،نسـبت دادن ايـن
ناماليمات جامعه به تقدير و سرنوشت است و بايد به قضای آمده ،رضا دهند.
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7ـ .9آيرونی راديکال
شيوه ای از استدالل که به بیاعتباری گوينـدۀ آن منجـر مـیشـود؛ يعنـی هنگـامی کـه
گوينده ،گروهی را به صفتی ناپسند متصف میکند که خود نيز عضوی از آن گروه اسـت،
اين صفت شامل خود گوينده نيز میشود (.)Shipley, 1995: 165
صابر به شيوۀ آيرونی راديکال ،شاعران را به باد انتقاد گرفتهاست ،به ايـن دليـل کـه
مصائب و مشکالت مردم را منعکس می کنند .او در اين شعر نگـرش مخالفـان را دربـارۀ
اهل قلم بيان کردهاست:
«دوغری ايميش شاعرين اولمازايميش مذهبی
لغــو عبــث مطلبــی ،لهــو لعــب مشـــربی

کــافر اولورمــوش بوتــون ميــرزاالرين اغلبــی
شغلی غــزئت ،تئلغـرام ،آی باراکـالاله سـنه»

(صابر.)167 :1391 ،
يعنی؛ «پس راست بوده :مجو زِ شاعری مذهبش .شاعر المذهب است ،يـا دسـت کـم
اغلبش .لغو و عبث مطلبش ،لهو و لعب مشربش .شغل خبر ،تلگرام آی بارک اهللا بـه تـو»

(شفايی1944 ،م.)131 :.

شاعر به نکوهش شاعران میپردازد که خود نيـز جـزء آنهاسـت؛ يعنـی بـه صـورت
آيرونيک خود را نکوهش می کند .با توجه به اينکه صابر شاعران را بیمذهب و اهل لهـو
لعب خوانده است و با توجه به لفظ «آی بارک اهللا» ،چنين به ذهن مـیرسـد کـه از اشـعار
شاعران مداح انتقاد می کند .در نمونۀ ديگر نيز با لحنی نيشـدار زبـان بـه طعـن معلمـان
گشوده ،با آنکه شغل خود او نيز معلمی بودهاست ،و با زبانی آيرونيـک وضـعيت رقـتبـار
معلمان و حقوق اندک آنها را به تصوير کشيدهاست:
«مــن آنالميــرام کــيم ،نــوال معنــای معلــم
بئـــر تـــازه اصـــوله اوالً ايفـــای معلـــم
مــا اونــا حســرتله چکــه کوچــه ده آه ...آه

قيــرخـ اللــی منــات پــول آال هــر آی معلــم
پــول الری آال ،ســؤيلهيــه اوخفقــای معلــم
ال حـــــــول و ال قـــــ ـوّة إالّ باللـــــــه»
(صابر.)196 :1391 ،

يعنی؛ «من هيچ نمی فهمم معنای معلم .پنجاه منات گيرد آقای معلم .با شيوۀ نو باشـد
ايفای معلم .گويد ،چو بگيرد پول «اوخخای» معلم .مالّ کشد از حسرت و انـدوه و غمـش
آه .ال حول و ال قوّة إالّ بالله» (شفايی 1944 ،م.)69 :.
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پس در اين شعر نيز تناقض آيرونيکی مشاهده میشود ،به اين دليل که همۀ معلمـان
را نقد کردهاست که خود او را نيز شامل میشود.
شاعر :بولبوله ،عشقه ،گوله ،دائر ياالن فيرالتميشام

عوام :آنالمام هرگز ،جهالت بسـترينده ياتميشام

غزئتهچی :من جريدهم دولماق ايچون مطلبی اوزاتميشام»
(صابر.)74 :1391 ،

يعنی؛ «شاعر :از گل و از بلبل و از عشق دکان کردهام .عـوام :بـر جهالـت تکيـه داده
بستر از آن کردهام .روزنامهنگار :تا جريده پُر شود صحبت فـراوان کـردهام» (شـفايی1944 ،

م.)11 :.

در اين شعر نيز طنزی در رياکاری صاحبان مشاغل متعـدد نهفتـهاسـت کـه بـا زبـان
آيرونی اين اعترافات را نقد کرده ،تناقض علم و عمل آنان را به تصوير کشيده که نتيجـۀ
تمام وقايع ،آيرونيک اسـت .زمينـۀ ايـن آيرونـی مـیتوانـد جامعـهای ريـايی باشـد کـه
شخصيت های اين جامعه از نقش حقيقی و واقعی خـود دور افتـادهانـد و حتـی بـا وجـود
آگاهی از نقص و کاستی های خود ،باز بر معايب خود پافشاری می کنند .عـالوه بـر ايـن،
خود شاعر نيز با آيرونی راديکال و ذکـر معايـب شـاعر و روزنامـهچـی ،خـود را مسـتثنی
نمیکند و به نقد خود نيز میپردازد؛ زيرا خودش نيز شاعر و روزنامهنگار بود.

7ـ .6آيرونی رمانتيک
آيرونی رمانتيک يعنی شاعر يا نويسنده در ضمن نوشتن اثری جـدی ،هرچنـد گـاهی بـا
دخالت های مستقيم خود و با لحنی شوخیآميز به خواننده تفهيم مـیکنـد کـه حـوادث و
مسائل پيش کشيده زياد هم جدی نيست (ر.ک؛ داد .)19 :1399 ،سعدی غزلی با مطلـع زيـر
دارد:
نه همين لباس زيباست نشـان آدميـت»
«تن آدمی شريف است به جـان آدميـت
صابر میگويد:
«تــن آدمــی شــريف اســت بــه نــان آدميــت
اگر آدمی به نطق است و به لحن صوتِ دلکش
خورش و پلوفسنجان ،خنک آ قنـد و فنجـان
به طبيـــعت آدمی شو پی سفک خون اخـوان

نه همين کمـال و فضـل اسـت نشـان آدميـت
چــه ميانــۀ قرامفــون ،1چــه ميــان آدميــت؟
حيـــوان خبـــر نـــدارد زِ خـــوان آدميـــت
رگ و خــون آدمــی خــور بــه دهــان آدميــت»
(صابر.)941 :1391 ،
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شاعر با شگرد آيرونيک و به شيوۀ نقيضه يا پارودی ،از شعر سعدی تقليد کردهاسـت و
شرافت بخش وجود آدمی را «نان» دانستهاست ،نه جـان .در ادامـه ،آن را کمـال و فضـلی
واالتر به عنوان نشان آدميت تلقی کردهاست .علی اکبر صـابر در قالـب طنـز و بـا زبـانی
آيرونی شروع به نقد اجتماعی و سياسی کرده ،ولی بهظاهر خـود را بـیاعتنـا بـه مسـائل
نشان دادهاست ،ولی در واقع ،با حربۀ طنز اهداف انقالبی خود را پيش بردهاست.
«ای که گويی شرف نَفحس به عقل است و به جود
سخت بيزار و ملـولم مــن ازيـن گفـت و شـنود
شرف نَفحس به بخل است و لئامـت ،نـه بـه جـود

وی کــه جــويی گهــر تــاج کرامــت زِ ســجود
گوش کـن پنـد حکيمانـه کـی الغالغـی نمـود
هر که ايـن هـر دو نـدارد عـدمش بـه زِ وجـود»
(صابر.)969 :1391 ،

شاعر در اين نقيضه نيـز بخـل و پسـتی متمـوالن را بـه شـيوۀ آيرونـی بـه نمـايش
گذاشته است که در جامعۀ عصر صابر به جای جـود و کرامـت ،بخـل و لئامـت در وجـود
اشخاص حکومت میکرد و او با وارونهگويی مردم را از آن برحذر میدارد ،ولـی در ظـاهر
امر ،اين خُلق مذموم را بايستۀ وجود هر فرد معرفی میکند.

7ـ .4آيرونی نمايشی
اين نوع از آيرونی در نمايشها و داستان هايی که پتانسيل نمايش دارند ،بهکار میرود .در
اين نوع از آيرونی ،شخصيت يا شخصيتهای داستان از سرنوشت محتـوم خـود بـیخبـر
است ،اما نويسـنده يـا خواننـده ،آن نکتـه يـا سرنوشـت را مـیدانـد و در ايـن بـين ،آن
شخصيت ها گاهی سخنانی میگويند که دقيقاً درسـت عکـس آن صـادق اسـت .در ايـن
سخنان ،می توان آيرونی نمايشی را مشاهده کرد (ر.ک؛ بهرهمنـد .)19 :1399 ،تـأثير آيرونـی
نمايشی موقعی دوچندان میشود که سخنان قربانی ،بدون اينکه خـودش بدانـد متناسـب
واقعيتی میشود که او از آن بیخبر است (ر.ک؛ موکه.)94 :1399 ،
در اشعار علی اکبر صابر ،داستان شبان دروغگو را نمونهای از آيرونی نمايشی میتـوان
به حسا آورد .در اين داستان ،چوپان در ابتدا با دروغی مردم را از هجوم گرگ بـه گلـه
خبردار می کند که با عکسالعمل مردم روبهرو میشود ،درحالیکه در طول داسـتان ،ايـن
سخن قربانی (چوپان) ،يعنی حملۀ گرگ به گله ،تبديل به واقعيت میشـود؛ واقعيتـی کـه
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خودِ چوپان نيز از آن بیخبر است .بی خبری چوپان از حملۀ گرگ واقعی و بـاور نداشـتن
مردم به سخنِ راست چوپان ،سبب ايجاد آيرونی شدهاست .جنبۀ آيرونيک ديگـر در ايـن
داستان ناآگاهی شبان (قربانی داستان) است از اينکه دروغ او به سخن راست بدل شـود و
گريه جای خنده را بگيرد (ر.ک؛ صابر997 :1391 ،ـ .)999اين درست همان چيزی اسـت کـه
عالوه بر آيرونيست (شاعر) ،خواننده نيز بر سرنوشت چوپان وقـوف دارد .در ايـن داسـتان
طبق آيرونی نمايشی ،خواننده و نويسنده از واقعيتی باخبر است که قهرمان داسـتان از آن
بی خبر است و ناآگاهانه در جهت خالف آن تالش می کند ،ولی سرانجام ،بـا آن واقعيـت
روبهرو میشود.
صابر با مشاهدۀ اخالق نکوهيدۀ حاکمان نااليق وقت در چپاول اموال ملت و به تبـع
آن ،دروغگويی آنان ،قصد داشت که فرزندان جامعه اش را از آن برحذر دارد و آنهـا را از
عواقب دردناک دروغگويی برای مردمآزاری آگاه سازد ،تا ملتـی هوشـيار تربيـت شـوند و
نتايج زودباوری را بفهمند .پس به نظر می رسد که در انديشۀ صابر ،حاکمان عصر نقشـی
مانند چوپان دروغگو دارند که مردمان گوسفندصفت را طعمۀ گرگان بيگانه میکننـد و در
نهايت امر ،مردم قربانی خودکامگی های آنان شده و گرفتار مصائب سرنوشت مـیشـوند.
گفتنی است که گرگ در اين حکايت ،نمادی از دزدی و غارت میتواند باشد.
نمودار  : 1درصدهای اشعار آيرونيک و غير آيرونيک علی اکبر صابر
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 .9نتيجه
آيرونی نقش پررنگی در شکلگيری اشعار علیاکبر صابر دارد .صابر با بهرهگيری از لحـن
آيرونيک ،به جای انتقاد مستقيم از عيو جامعه ،به شکل وارونهگويی به بيان نارسايیهـا
و نمايش رفتار غلط مردم عصر خود می پردازد و ظاهراً عمل آنان را تأييد میکند ،ولی در
حقيقت ،به رفتار نادرست آنان می خندد و با برجسته کردن افکـار ،گفتـار و کـردار مـردم
عصر ،نقص ،عيب و نارسايی موجود در جامعه را برای مردم ملموس میکند و اين معايب
را در برابر ديدگان همگان قرار میدهد و با اين کار ،آنان را از خوا غفلت بيدار میکنـد
و تالش می کند آنان را از تداوم زندگی نکبتبار معتاد بازدارد .او با بيـان آيرونيـک خـود،
ابتدا نارسايی را عينی و ملموس میکند ،تا مردم عصر به وجود نارسـايی در زنـدگی خـود
پی ببرند ،بعد با لحن استهزاء و طنز ،مردم را از واقعيت موجود آگاه میکند ،تا به رفـع آن
نارسايی اقدام کنند.
در اشعار صابر ،تقابلهای عقلگرايی و خرافهگرايـی ،مـيهنپرسـتی و مداخلـهجـويی
عوامل بيگانه ،آزادی و استبداد ،جهلپيشگی و آگاهیمداری ،سکوت و اعترا  ،پيشرفت
و پسرفت و موضوعات متعدد ديگر ،بستری مناسب برای خلق کالم آيرونيک است .ايـن
تقابل ها و تضادها فضايی ايجاد می کند که در ظاهر سبب خنده است و در بـاطن امـر ،از
درد و اندوه بزرگی حکايت میکند.
او مضامينی نظير مشروطه ،وطـنفروشـی قاجاريـه ،اسـتبداد محمـدعلیشـاه ،ايجـاد
مجلس ،آزادی ،حاکميت قانون ،رهايی ملت از زير ستم حاکمان و بهتر شدن اوضاع ملت
و امثال اين ها را منطبق بر خاصيت آيرونی مطرح کرده است .مبارزه با خرافهپرستی ،دفاع
از حقوق مردمان فرودست ،جهل و بی سوادی مردم ،شکاف بين فقير و غنی ،عدم اهتمام
به آموزش ،دفاع از حقوق زنان ،اعمال مالنمايان از ديگر مضامينی است که در محتـوای
کالم آيرونيکی صابر موج می زند .در واقع ،آيرونی سالحی برای مبـارزۀ صـابر در مقابـل
عيو جامعه است ،تا با نشان دادن معايب ،شايد مردم غفلـتزده از خـوا خيـالی بيـدار
شوند و به خود بيايند .تقابل و تناقض ،طنز و استهزاء ،تهکم ،مجاز بـه عالقـه تضـاد و...
سبب ايجاد انواع آيرونی شدهاست.
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او با استفاده از آيرونی ،زاويۀ ديد جديدی به خواننده میدهد و او را به تفکر وامیدارد
که نتيجۀ آن ،تنبّه ،خودآگاهی و هشياری خواننده است .بسامد آيرونی واژگانی و بالغـی
در سطح کالم ،نشانگر رويکرد هدفمند صـابر در اسـتفاده از زبـان آيرونيـک در پيشـبرد
اهداف اصالح طلبانه و انقالبی خود است.
از مجموع اشعار صابر 77% ،آن آيرونيک است .اگر ترجمـههـا ،شـعر بـرای کودکـان،
غزلها و بحر طويل محاسبه نشود ،ميزان آيرونيک بـودن شـعر صـابر بـه بـيش از 61%
خواهد رسيد .از بين انواع آيرونی ،آيرونی واژگـانی و بالغـی بيشـترين بسـامد و آيرونـی
نمايشی ،کمترين بسامد را دارد.
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