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این مقاله، با بررسی آیرونی . عنوان یک صنعت ادبی و بالغی از ابزار ایجاد تنش در متن است

طنزآمیز داردجواهري که محتوایی  »تنوميةاجلياع« ،و انواع آن به تحلیل قصیدة

گیري از تلفیق متناقض و متضاد وضعیت موجود و آرمان و اندیشه متعهد خود، هنر  این قصیده، با بهره

قوي و تأثیرگذار یعنی اي آیرونی را به کار گرفته است و زیرکانه با ایجاد رابطه

این پژوهش با روش توصیف و تحلیل متن در صدد است تا . استرا با متن اشعار خود درگیر کرده 

شگردهاي شاعر در زب، آیرونیک علت رویکرد جواهري به شیوه پاسخی، براي

نشان می هاي پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی یافته. بیابد ،بیان آیرونیک

هاي جامعه به شیوه آیرونی متوسل شده است تا  یضادها و نابسامانبه قصد طرح ت »تنوميةاجلياع

. تضادها کشف کند الي با حقیقت از البه مخاطب تفاوت وضعیت موجود را

آگاهانه و لحن انتقادي شاعر استموسیقی درونی و اسلوب خطابی، مبین انتخاب وزن، توجه به 

  الجیاع تنویمۀ آیرونی، طنز،، جواهري : ها

                                                           

Email: rrezaei@lihu.usb.ac.ir :شانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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  مقدمه - 1

اجتماعی  یموهبت توان میرا  پذیر مسئولیت با روحیه حساس و دردشناسوجود ادیبان 

مبارزان فعال  و از جمله مشهور عراق ومعاصر طنزپردازجواهري از شاعران  .دانست

بایستد و خوبی در برابر ستم اجتماعی زمان خود  سیاسی و اجتماعی است که توانسته به

او سبب شده تا  صالبت سخن و قوت طبع او .ها باشد همواره حامی مردم و در کنار آن

 یا متنبی عصر جدید و )136-137: 1986 ل محبوبه،آ( ملک الشعراء ی چونبالقا هرا ب

که توانسته وضعیت  ی بدانندیکی از بزرگترین شاعران را اوو  ستوده، )67 :1993 بیضون،(

  .)264: 2001 الجیوسی،( تصویر بکشد خوبی به پرتالطم عراق را از دهه بیست میالدي به

که  پزشکی رامن همیشه ادیب «: گوید میخاص دارد، او ی نگاه ادیبجواهري به 

او  دهد میامید  که بیم و شناسم می است، اندیش ژرفابزار جرّاحی در دست دارد و 

  .)33: 1385،الخیاط ( »برخیزندتا مردم زمانش  خیزد برمی

 د وتعه هاي مایه بناو  که در اندیشه رسد میشاعر به ظهور زمانی طنز در اثر 

عدم تناسبی  بیان هنرمندانه و فکش طنزپرداز هدف .وجود داشته باشد پذیري مسئولیت

 مقصودمان گویم میوقتی از طنز ومطایبه سخن  .دارد طن جامعه وجوداست که در ب

 اینجا در .است پذیر امکانمع دو نقیض وضدآن ج آن درنگاهی که  ،نوعی بینش است«

  .)13- 12: 1371 اخوت،( »به حقیقت رسید توان میباضد واقعیت  واقع در

 بین .گیرد مییک تضاد شکل  پایهطنز بر  .از ابزارهاي استفاده در طنز است آیرونی

 تناقض و که این تضاد ،حقیقت و موجود واقعیتبین  باید باشد، آنچهو آنچه هست 

  .شود میکه به آیرونی منتهی  گردد میایجاد تصاویري  منجر به عمل ادیب درنتیجه

اي معروف و متضمن معانی آشکار و پنهان  جواهري قصیده» اجلياع تنومية«قصیده 

  .است و آیرونیک آن مبین عمق تعهد اجتماعی شاعر هنرمندانهبافت متعددي است که 

  

  پیشینه تحقیق-1- 1

 مقاالت ترین مهماست که از  شده  چاپ هاو مقاالتی کتابآیرونی و طنز  مورد در

زاده و زهرا لرستانی  غالمحسینغالمحسین شمس از  مقاالت درآیرونی -1 :توان به می
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نوع  .است شده  چاپ .ش 1388سال بهار و تابستان  9 شماره مجله مطالعات عرفانیدر که 

شود به طور طبیعی ساختارهاي  اي است که موجب می به گونه گفتن شمسسخن 

در سخن  )کالم آیرونیک( عادي زبان شکسته شود و نوعی پوشیده گویی و رند معنایی

 مجلهکه در  وانگلیسیکنایه وآیرونی در ادبیات فارسی  وتحلیلمقایسه -2.او پدید آید 

نهم شماره  سال ،زینالی آقا وزهراتوسط حسین آقا حسینی  دانشگاه یزد کاوشنامه

ابعاد  این مقاله به توصیف و تحلیل.به چاپ رسیده است. ش 1387 هفدهم در سال

بالغت اسلوب "مقاله -3. لیسی با ذکر شواهد پرداخته است کنایه در ادب فارسی و انگ

از رضا رضایی در "مضامین طنز محمد مهدي جواهري و تحلیل معانی ثانویه تکرار در

 .1394 شماره دوازدهم بهار و تابستان ،له زبان و ادب عربی دانشگاه فردوسی مشهدمج

در این مقاله از تکرار به عنوان یک عنصر بالغی و شگرد زبانی یاد شده است که باعث 

بر تحلیل  تأکید حاضر مقالهدر  اما و .شده استبرجسته سازي معنا و ایجادموسیقی 

اصالحی و بیان نظرات آیرونی و استنباط مباحث  استخراج و »تنوميةاجلياع«قصیده 

  .قصیده است ابیات متن ازجواهري 

  

  تحقیق سؤاالت-1-2

 آیرونیک چیست ؟ شیوه دلیل رویکرد شاعر به .1

عنوان ابزار طنز  شگردهاي جواهري در زبان طنز چیست و چگونه آیرونی به  .2

 وي قرارگرفته است؟

 کند؟ تنویمه الجیاع چه هدفی را دنبال میجواهري از بیان آیرونی و طنز در  .3

 میزان موفقیت شاعر در کالم آیرونیک چه اندازه است؟ .4

  بحث -2

جواهري با عنایت به » اجلياع تنومية«هاي زبانی و بیانی قصیده  ساختار قصیده و مولفه

یابی به مقصود، ابتدا به تعریف  براي دست .مورد تحلیل قرار گرفته استصنعت آیرونی 

س به نگرش آیرونیک و تحلیل ابعاد ، رابطه طنز با آیرونی وسپآن آیرونی، روند تکامل

  .شده است  پرداخته هاي زبان طنزآمیز جواهري در قصیدهو الیه 
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یک صنعت ادبی شایع در ادبیات غرب است که در آیرونی « :آیرونی تعریف )الف

دلی ازبان فارسی یافتن مع در و شود میخوانده Ironic» »فرانسه درو « "Ironyانگلیسی

 .)18-17: 1382جوادي،( »شد مشکل استدقیق براي آیرونی که شامل تمام معانی آن با

، طنزآمیزکنایه، کنایه  طنز، طعنه، نظیر باکلماتیکه آن را  اند کوشیدهمعاصران ادبیات ما 

که بین این معادل  هاي شباهت وجود باترجمه کنند اما ...و گویی وارونهتجاهل عارف ، 

 در را نیاین تعابیر فقط بخشی از آیرو .است ها آن از تر جامعآیرونی  ،آیرونی است با

موضوع یا  داشتن نگهکتمان یا در لفافه آیرونی در اغلب موارد به معناي «. گیرند برمی

فریب، بلکه براي دست یافتن به  منظور بهاست؛ اما نه شده  رفته کار بهنکته اصلی 

است که نویسنده با توسل  اي شیوهآیرونی «. ) 209:1387ایبرمز، ( »تأثیرات بالغی یا هنري

او با معناي ظاهري  موردنظرمعناي  و کند میرا اراده  اش نوشتهي خالف به آن معنا

در « :ادب فارسی در تعریف آیرونی آمده فرهنگنامهدر  )166:1383رضایی، ( »تفاوت دارد

 ظاهراً اي واقعهاصطالح شگردي است که نویسنده باتوجه به بافت متن، به کالم یا 

 ناهمخوانیکامالً مطایبه آمیز از  دریافتی آن درکه  بخشد میمعناي متفاوت  صریح،

  .)15: 1381انوشه، ( »وجود دارد

 ها تعریفاین مشترك در همه  که نقطه یابیم می در شده ارائه هاي تعریفبا توجه به 

یژگی اصلی کالم آیرونیک و .معنایی دیگر اراده بیان یک معنا و است و گویی وارونه

منجر به وارونه گردانی سخن  نتیجه آن منتهی و است که در بافت متن ناهمخوانیایجاد 

  .شود میآن  عریض آمیز بودنت و

که از ذکاوت ونبوغی خاص  اي اندیشه، انسان است اندیشهخاستگاه آیرونی، 

 بااما  کند میتهذیب جامعه هم آن را همراهی  به اصالح و التزام وتعهد  وبرخورداراست

آیرونی  .اثر ادبی است به تردید افکندن مخاطب خاص، که هدفش شگردي و مهارت

و  کند میتضاد را ایجاد  که مغایرت و آید می حساب بهیک ابزار میان متنی  عنوان به

متفاوت آن استفاده  هاي گونهز ا آرمانی که در ذهن دارد با توجه به هدف و طنزپرداز

  .کند می
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این کلمه در ادبیات غرب مأخوذ از  :و تنوع رویکردها سابقه تاریخی :ایرونی )ب

 نقش .است رفته کار بهیونانی کمدي  درکه است » آیرون«به اسم  قراردادينام شخصی 

ضعیف  آیرون کوچک اندام و«. بود زن الف »آالزون«کمدي مقابل نقش  در این »آیرون«

بر  وکاردانیپردازي  بذلهبا  و زده میخود را به نادانی  ظاهراًبنیه بود اما باهوش که 

 اولینآیرون براي «که  شده گفته. )166:1382رضایی، ( »کند میقلدر غلبه  زن الفشخصیت 

او  اي مباحثهافالطون توسط یکی از دشمنان سقراط در حق روش  درجمهوریتبار 

بر  نهایت در جدل و  بحثوبا روش  زد میرا به تجاهل  اوخودکه است شده  کاربرده به

م 1502اصطالح آیرونی به سال  کاربردسابقه  .)18:1382جوادي، ( »شد میحریف پیروز 

آیرونیوانواع آن از قرن هجدهم به بعد در « )205:1371داد،( »گردد برمیغرب  در ادبیات

ریشه  بر اساس آنچه گفته شد .)18:1383جوادي، ( »یافت اي گستردهاي ادبیات اروپا معن

  .گردد برمیباستان  و یونانان سقراط این کلمه به زم

است که امکان دارد  وجهی چندبه لحاظ گستردگی معنا، چون منشوري  آیرونی

عدم به این دلیل . برداشت خود آن را از یک یا دو جنبه تعریف کند تناسب بههرکس 

 »موکه« .است تعریفی جامع وکامل براي آن مستلزم شناخت اقسام آیرونی ارائۀ

آیرونی نخواهد توانست  هاي تکنیکفهرست کردن  و آیرونی بندي طبقه« :گوید می

بگوید آیرونی ممکن است از  دتوان میاما  بزند برچسبی سریعاً به هر نقطه از آیرونی

برخی دلیل اقبال به . )72:1388، لرستانی زاده، غالمحسین( »ه شودگرفت هایی فرمچنین 

 آیرونی را ترس و برخی آن را ناشی از درك بیهودگی و پوچی زندگی و برخی

: 1387 ،قا حسینی، حسین، آقازینالیآ( دانند می ناشی از نوعی تضاد در مقصود گوینده

102-104(.  

ساختاري  بالغی، آیرونی کالمی، توان می هاي مختلف از آیرونی، با توجه به تعریف

به آن پرداخته  بعدي هاي بحثاقسامی از آیرونی ذکر کرد که در  عنوان بهو موقعیت را 

  .خواهد شد
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 يجواهر طنزآمیزنگرش آیرونیکوزبان درتعهد اجتماعی - 3

روح  توان میه با آن ک ابزاري .است ها ملتبیدارسازي  درعوامل  مؤثرترینشعر یکی از 

غافل  و آلود خواب هاي ملترا در  پرستانه وطن و بخش رهایی هاي اندیشهو  قهرمانانه

را درك  ها نابسامانیاین مستلزم آن است که ادیب درد جامعه را بشناسد،  و بیدار کرد

ابزاري که  .سرشار خویش، به اصالح امور اجتماعی بپردازد و ذوقکند و به مدد تعهد 

حال  فراخورد به توان می، کند میتخاب براي ابالغ پیام خویش ان يمتعهد ن ادیبچنی

زمانی  گاهی صراحت بیان و .متفاوت باشد حاکم متنوع و اوضاع سیاسی مخاطب و

پیام رسانش  د وسیلهتوان می در قالب طنز زمانی نقد داستان و ابهام، گاه قصه و کنایه و

 ظرافت طبع هوشیاري، خوش فهمی و عالوه بر استعداد شاعري و طنزهنر". باشد

که در عین  دریافتیز از تأثیر اشعار طنزآم توان مینتیجه این ظرافت طبع را  و خواهد می

بر  هم عی راهمان حال موضو و در سازد میراهم انبساط خاطر خواننده را فسادگی 

  .)89:1370رزمجو، ( "کند میخواننده روشن 

نویسنده آن اثر است، اشعار جواهري  وشخصیتاز اندیشه  بازتابی ،هر اثر آنجاکه از

حاالت  بازگوکننده و جهان بینی شاعر حصول اندیشه وم عنوان به دتوان میطنز  با ماهیت

 و ادبیمحیط دینی  یافته پرورشکه جواهري  دانیم می .او قلمداد گردد روانیو  روحی

در برابر ملت عراق بلکه در قبال تمام  تنها نهاصیل است که  اي خانواده نجف اشرف و

مشکالت  خوبی بهیک ناقد اجتماعی  عنوان بهجواهري . دارد و التزامجهان عرب تعهد 

عدم  ، فقر، اختالف طبقاتی، نبود آزادي سیاسی وعدالتی بی از قبیل هایی گرفتاري و

نسبت به آنچه بر این ملت  و دید می دقت بهرا  متجاوزان هاي زورگویی و استقالل

  :گوید چنان که می ،داد مینشان  العمل عکس موقع بهبود و حساس  گذشت میمظلوم 

  )181:  2008 جواهري،ال(

 کن فٍس ولَ لی نَ ما عَ کيُت وَ بَ 

   یقوَ يَ  جيٍف ليسَ طٍن عَ ی وَ علَ 
  

 هانِ طٍن ُمضاٍم ُمستَ لی وَ عَ   

 انِ لٍة مسَ لسَ سَ علی نـَُوٍب مُ 
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 وناتوان بر وطنی  .اي شده وخواربلکه بر وطن ستم دیده  گریستم ولی، نه برکسی،-

  .را ندارد درپی پی وعظیم  بالهايقدرت  که ضعیف

به  برد میاز آن رنج  دردي که اجتماع و بود را درك کرده جواهري حقایق جامعه

چون یک  و نشست نمیخاموش  گزنده وو در برابر این واقعیت تلخ  دید میعیان 

که در جامعه میان آنچه  بیند میشاعر . گشود میمشکالت  مسائل و نقد بهمصلح زبان 

جامعه  این فاصله در تمام جوانب و صله است،باید باشد چه قدر فا آنچه هست و

اجتماعی را در او پویا  مسئولیتحس تضادها  و ها تناقضدیدن این  واست  فراوان

 معالجه این وضعیت. ظلم و محرومیت است وادار کرد آنچهاو را به قیام علیه  و نمود

  .دش  وي انعکاس آن در شعر سپس ورونیک در ذهن شاعر ای  اندیشهمنجر به 

  

  »الجياع تنويمة« انواع آیرونی در -4

در  هاي جامعه، نابسامانیجواهري با آیرونی، بهترین زمینه را جهت طرح تضادها و 

برخی از  .بیافریند زدایی را غفلت بیداري و با آن حماسه کرده است تا شعر خود مهیا

آورد معنا و  ت رهبراي دریاف .اي دارد در قصیده تجلی ویژه مهمترین انواع آیرونی،

که  ییتا فضا گیرد مورد بررسی قرار می ،انواع آیرونی برخی از بارزترین مضمون ابتدا

ده به بهترین شکل ممکن نمایانده شود وپس از شاعر براي انتقال پیام در شعر ایجاد کر

 ي آیرونیک قصیده مورد تحلیل قرار می گیرد تا ارزش موضوع وساختار و محتواآن 

  .مشخص گرددهنرمندي شاعر 

ترین  ترین و متداول ساده«: (Verbal irony) )میکال(آیرونی در سطح واژگان - الف

در این روش، دیدگاه نویسنده برعکس دیدگاه ظاهر . نوع آیرونی، آیرونی کالمی است

افتد و  ن اتفاق میاین آیرونی، در سطح واژگا .)167:1382رضایی،( »شده است  نوشته

مؤلف اثر ادبی در این قسم از آیرونی تالش دارد بر اساس مغایرت و مخالفت یعنی 

این . منظور حقیقی گوینده است تنش ایجاد کندشود وآنچه  آنچه بر زبان جاري می

  .گیرد شیوه، یک شگرد لفظی بالغی است، که نویسنده آن را آگاهانه به کار می
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  )613: 2008 الجواهري،(

خوابیدن  .سیر شویداید باشد که در خواب  بخوابید که اگر در بیداري سیر نشده- 

آواز  بخوابید که خداوند جنگ، .به آرامش و نظم خواهد بود یابی دستبهترین عامل 

اي شعلۀ  .دانی اي که معناي کینه و انتقام را نمی بخواب اي آزاده. صلح سر داده است

با (» جفت شدن« مبارکت باد این. کنی هیچ روشنایی کور می ها را بدون نوري که چشم

 .خیزد اگر فرود آید با همدمی با خواب برمی الها، ب)خواب

هایی هستیم که شاعر از طریق جمع بین امور متضاد در  این ابیات، شاهد تنش در

جمع بین جنگ و صلح،  ،عین گرسنگی دعوت به خواب در. شعر به وجودآورده است

 کورکننده تلقیشنی است اما هدایت ورو ایهجنگی که آواز صلح سر داده، و نوري که م

به مخاطب دانسته  مایه تبریک به خو گرفتن به خواب را، آن که گشته و طنزآمیزتر

  .است

مهارت خاص الفاظ متضاد  اي سهل و ممتنع و با در این بند از قصیده شاعر با شیوه

هاي پنهان کالمی جز با  اي به تصویر کشیده که ظرافت گونه را به شکلی غیر محسوس به

. شود وجز با برقراري پیوندهاي تالزم بین اجزاي کالم دریافت نمی دقت و تعمق

لطف،  بیداري، ، جنگ و صلح، خشونت و و  گرسنگی وسیري، هدایت وظلمت، خواب

ظاهر  ي است که در این بند بهآشکار نور و تاریکی، آزادگی و بندگی، تضادهاي نهفته و

از طریق تضاد و تناقض در بین گونه  متراکم وفشرده است و شاعر این قصیده، ساده

  .زده است ها به آیرونی مطلوب کالمی دست واژه

  إن مل تشَبِعيناِمی فَ 

  نزوللِ  یالنَّوُم أدعَ  وَ 

 هُ إل"د غّنی قَ ناِمی فَـ 

 ما  َتْدرِ  ملْ  ُحرَّهً  يا

 یالتّ  الُنورِ  علةشُ  يا

  فانْ » شفعٍ «ن مِ  بُورکتَ 

  

 املنام  فِمنَ  يَقظةٍ  ِمن  

 ظاِم علی السَّکينِة و النّ  لِ 

 المِ أحلاَن السّ  "ربِ احلَ 

 انتقامِ  وَ  ْضِطغانٍ إ یَمعنَ 

 !ضطرامِ إ تُعشِی العيوَن بِال 

   »تُؤآمِ «فِمْن  البالءُ  لَ نزَ 
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دهد  را در جهت رسیدن به هدف نشان می هنرمندي شاعر مالحظه دیگرکه نکته قابل

دیگري ایجاب، یکی خطا  این است که وي از بین دو امر متضاد؛ که یکی سلب است و

یکی مطلوب است و  متکلف،اب، یکی مطبوع است و دیگري دیگري صو است و

وخطا را بر صواب، کند تا سلب را بر ایجاب  شویق میدیگري منفور، مخاطب را ت

وبر  اداردخواهد مخاطب را به تفکر و بدین طریق می. ومطلوب را بر منفور ترجیح دهد

غفلت و ناآگاهی  را دریابد و خود را از ورطه قعیتتا فرق بین وهم و وا او تلنگري زده

  .سوي آنچه مطلوب حقیقی است رهنمون شود د و بهبرهان

در این آیرونی نظر و لحن گوینده دقیقاً « Rhetorical irony):( آیرونی بالغی-ب

ظاهر جدي امر به کاري  ادیب با لحنی به. آورد عکس آن چیزي است، که به زبان می

 داد،( »اوستگوید خالف رأي و نظر حقیقی  آنچه میکند وکامالً واضح است که  می

شاعر با کمک تنش حاصل از کاربرد صنایع ادبی، به آیرونی بالغی متناسب با ). 9: 1383

  :این مطلب در پاره زیر از قصیده مشهود است .زند موضوع و محتوا دست می

  )612،همان(

  َح امرٍ ناِمی فإنَّ صَال 

  اس إذا یالوثقَ  العروةُ  

  فالُصفوفُ  إال و ناِمی

  فتنةُ  فـََنوُمکِ  ناِمی

  تتيقظی ان غريُ  هل

 ال الوحدةَ  فانّ  نامیِ 

 نامِی جياَع الشعب نامِی 

 فيه  األحزابُ  وحَّدُ تتَ 

 س�دا اجلموُع بِه و تَ 

 یَ أن َتُشقِّ  احلماقةَ  انَّ 

  

 ٍد ِفی أن تناِمی فاسِ   

 بانصرامِ  تُؤَذنُ  تِ ظتيق

 انقسامِ  إلی تؤول منکِ 

 األثام ِ  شرُّ  إيقاُظها

 اخلصاِم  کرَّ  یفُتعاِودِ 

 طُلُب أْن تنامیِ تَ  صماءَ ع

 السالمِ  نَِعمِ  ِمن الَنومُ  

 الِصدامِ  خطرُ  يـُتَّقی و 

 ی الصُّفوُف عن انقسام ِ تغنِ 

  ا الوئامِ صَ بالنُّهوِض عَ 
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بخوابید که اگر بیدار شوید، . بخوابید که اصالح امور نابسامان در این است که بخوابید-

هاي وحدتی که با خواب  بخوابید وگرنه صف. رود می این دستاویز محکمِ خواب از بین

خواب شما آزمایش و  بخوابید،. شود به وجود آمده با بیدار شدن، پراکنده و متفرق می

 مگرنه این است که اگر بیدار شوید،. شوید، از بدترین گناهان است اگر بیدار فتنه است،

خواهد که  از شما میبخوابید که وحدت و یکپارچگی  .کنید آهنگ جنگ دشمن می

بخوابید اي گرسنه مردمان بخوابید، خواب بهترین سالمتی و عافیت است و با . بخوابید

حماقت . ها متحد، و از خطر متفرق شدن در امان هستند این خواب احزاب و گروه

  .است که با قیام وحدت وهمبستگی را به هم بزنید

اصالح  محور الوثقی، ةده، آن را عرواي که شاعر ازخواب ارائه دا باژگونه تصویر در

این مایه اتحاد  مایه وحدت دانسته و اعالم کرده است که نباید به امور نابسامان و

اش تکرار  بیداري نتیجه. اقدام براي زوال آن گناه بزرگی است شود و اي وارد خدشه

نظر  گوید کامالً خالف رأي و آنچه شاعر می. سرگیري مجادالت است ها و از خصومت

موقع نیاز  به سامان شدن امور به بیداري، هوشیاري، حرکت، و اقدام به. حقیقی اوست

  . دارد

کالم در دعوت به خواب، درواقع با زبان آیرونی بیان  شاعر در این ابیات با اطاله

. تار گشته استبه بندحماقت گرف کند که غفلت، بسیار فراگیراست و قیام و نهضت، می

  . دیر شده است وراه هوشیاري در پیش گیرند هرچندکه تهپس باید بیدارگش

جواهري ضمن استفاده گهگاه و موضعی از  (Structural irony): ختاريآیرونی سا-ج

آیرونی کالمی، در کل اثر نیز آیرونی ساختاري را به طریقی هوشمندانه ایجاد کرده 

گاه از آیرونی کالمی، یک  به گاهستفاده جاي ا در آیرونی ساختاري نویسنده به« .است

گذاري در  گنجاند که در جهت دو پهلوئی معنا و ارزش ي ساختاري را در اثر می مؤلفه

اش سایه انداخته است  این آیرونی بر ساختمان قصیده) 10: 1383 داد،( یابد اثر ،جریان می

برخی ابیات  گردد که حتی از البه الي و گاه این روح حاکم معنایی به قدري شفاف می

   :آن به وضوح قابل استنباط است
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 خود را. رهبري امور را به قضا و قدر بسپار و آن را بر سرنوشت خویش حاکم ساز-

دانستید  کاش می. دلسوزند هایی که خوابند مهربان و هایی ساز که بر آدم تسلیم حادثه

بیداري پیشاهنگ مرگ ناگهانی است و هوشیاري، مانند شمشیري است که در روز 

  .شود جنگ دچار کند شدن می

. برکل قصیده ارائه می دهد این ابیات تفسیري از تصویر آیرونی ساختاري جاري

تسلیم شدنی که  .خواند در برابر قضا و قدر فرامی مردم را به تسلیم شدنظاهر کالم، 

د آی هر آنچه برایشان پیش می لی حاکمان زورگو و خودکامه است تا مردمهدف اص

شاعر در ادامه . و اعتراضی هم نداشته باشند بپذیرند و آن را مشیت الهی قلمداد کنند

داند وبراي اثبات ادعا،  آغاز مرگ میکند و بیداري را ملت را  دعوت به خواب می

آن اگر ازي است که شمشیر کند که هوشیاري چون بیه بیان میتعلیلی زیبا در قالب تش

مبدل  دار در این ابیات، زبان طنز به زبانی گزنده و نیش. خواهد شدکند  استفاده شود

  .تر باشد شده تا اثر آن قوي

  

  )تنويمُة الجياعْ ( یرونیکآزبانی  هاي ساختاري و محتواي مولفه -4

عناصر مختلف هر  ها و بخش. کل است و وار بین جزء شکل شعر حاصل پیوند اندام

 و معناصورت . دآید و با آن تناسب دار می عر پدیدمضمون ش مقتضاي محتوا و شعر به

گاه  که گذارند میهم تأثیر بر چنان متقابالً و  آمیزند می در شعر چنان با یکدیگر در

که عدم  ،اند سکهیک  وروي دمحتوا،  شکل و .متمایز کرد از همن عناصر را ای توان مین

مواجهه باشکل بیرونی شعر، یعنی  .کند میرا از ارزش ساقط توجه به یکی دیگري 

، نخستین گام در تحلیل )روي صفحه کاغذ ها بر نحوه چیدمان واژه( صورت و ساختار

  ضاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادَةللقـــــــــــــــــــِطيالقـــــــــــــــــــــــأع

ـــــــــــــــلــــــــــــــــواستس ـــــــــــــــمی للحـــــــــِـــ   ادثاتِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــإنَّ التَّ  ــــــــــــــــــــــــل-يـَّقُّظَ ـــــــــ ـــــمـــــــــلــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــ   -تِ ـــ

ـــــــــــــــــــــعوَ ــــــــــــــــــــــــــــوال ـــــــــــــــــــــلــــتَ ـــبــــــيٌفيُ ـَــــــــیُ ســـــــــــــــــــ   یــــــــــــ

  

 اِم ــــــــــــــــــــــی اّلزمــــــــــــــــــــــــــــــــميِه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحکِّ   

 نياِم ــــــــــــــــــــــــــــــلی الـــــــــــــــــــــــــــــــقاِت عـــــــــــــــشفــــــــــــــامل

 ُزؤامِ ــــــــــــال وتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل ةُ ـــــــــــــــــــــــــعــــــــليــــــــط

 انثالمِ ــــــــــــاُرِعبـــــــــــــــقــــــــــــــــــــتَ ـــــــــــــــوَمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  )613 :همان(
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 و ها تنشساختاري، به دنبال یافتن  هاي مولفهدر  .و شکل درونی محتواي شعر است

  .شده است به خلق آیرونی منجر که هستیم، تضادهایی

  

  ساختار شکلیتنش در  - 4-1

 قسمتی  نه اطناب یعنی، اطاله و که ،است شده تشکیلاز نه بند  »تنوميةاجلياع«شعر / الف

 متعالی قرار داده، هدفی شاعر در پس آن آرمان و که اش  گونه طنزبا محتواي  ،آنبودن 

تنش  که دارنداختالف  باهمابیات  میزان وظاهري  شکل نظر از ،هر بند آن .تناسب دارد

 کند میایجاد  را آیرونی و خود یک تضاد اختصار، و حاصل از اختالف بندها در تطویل

  .برداشته استآن در جهت جان بخشیدن به موضوع اصلی گام توسل به  شاعر با و

فاده کرده است است اعر از بحر کاملش ،و اختیار الفاظ نوع قافیه و وزن شعري ازنظر /ب

 از طرف دیگر .متناسب با موضوع قصیده است وکه بحري فخیم، آهنگین، حماسی 

که  کند میمهیا  "الیی گفتنال"نوعی  قافیه میم وموسیقی درونی قصیده فضا را براي

هرگز آرمان وهدف  که درحالی حقیقی است،ی دعوت شاعر به خواب یک دعوت یگو

» نامی«همخوانی ندارد بلکه درست با تکرار عبارت  ،دشو  میبیان  شعر در آنچه شاعر با

که مدام  ،"نامی"انتخاب فعل امر  .کند میرا تداعی دعوت به بیداري  و »يقظه«هدف 

از موضوعی  بلکه شاعر بخشدتا موسیقی مالیمی را تجسم این نیست تکرار شده 

در . گوید میفساد در زندگی اجتماعی سخن  و امیدي ناشرایط بودن، تسلیم  مثل تر کلی

بافت عروضی، ریتم  ازنظرآن  کلی وساختار منسجم که  بینیم می ،ساده ظاهر بهاین شعر 

آن اذعان  سادگی وبه سهولت همه که ، قافیه، کلمه قافیه وتکرار الفاظ آهنگ، الفاظ و و

  .بکشد تصویرعظیمی را به  هاي مایه درون توانسته چگونه ،دندار

 عمیق،و فنی  يبعد تکرار، کمک قصیده با در اینجواهري  تکرار لفظ و عبارت، /ج

 و  پنجاهتکرار  وي با .دهد میرا تشکیل  این تکرار مدار اصلی قصیده. ایجاد کرده است

تا دروراي آن مجالی ه آوردرا به وجود  نشینی دلآهنگ  نغمه و »نامی«بار فعل  شش

  .یابدبهدفش ابالغ براي 
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  از نظر مضمون ویر تنش زااتص - 4-2

تسلیم حوادث  ،پرهیز از نور، چون دعوت توده گرسنه به خواب دعوت به مفاهیمی

در سرتاسر  متضاد و متناقض که در تنشی دائمی با یکدیگرند، يبودن و آوردن تصاویر

هارمونی ادعایی، جمع اضداد و پارادوکس معنایی است این . قصیده قابل مالحظه است

هاي  لباس الگوها و مدل ،آرامش بر هم زنندهبر شرایط نامطلوب و  که شاعر

  .بخش را پوشانده است بخش و فرح آرامش

نمادي از مثبت بودن اوضاع و تاریکی نمادي از مسائل  عنوان مثال روشنی به

و تاریکی را  عوض کردهنه جاي این دو مقوله را صورتی زیرکا شاعر به. آزاردهنده است

، ستو پویاینماد تالش  و خورشید را که مظهر حیات و ،گزندي و صیانت بی نماد

 خواننده را امر، پردازش شده با واقعیت عدم تناسب تصویر .داده استآزاردهنده نشان 

 زدایی تفکر غفلت ،می کند تا با تنش ایجاد شدهگوئی مطلب و آیرونی آن  متوجه ارونه

گویی موجود در شعر با مهارتی  شاعر به کمک آیرونی وارونه. بخشیده شود قوت 

یافته که توانسته به نحوي مؤثر، واکنش عاطفی مخاطب   خاص به واقعیتی عینی دست

بیداري "حل نهایی یعنی  هیچ صراحت بیانی برانگیزد و ذهن او را دریافتن راه را بی

 تصویرپردازي،این . دارد از وضعیت موجود، به تفکر و اندیشه وا براي رهایی "واقعی

او با توالی این  .بخشد ابتکار هنرمندانه و پرداخت ماهرانه شاعر را تجلی بیشتري می

تصاویر درصدد تعمیق غرض و آگاهی بخشی متعهدانه خویش است و براي ایفاي 

  .پیگیر دارد مقصود تالشی مستمر و

  

  ایجنت - 5

اي است که در  سو و میزان تعامل و تقابل مخاطب نکته مالحظه شرایط اجتماعی از یک

شاعر با در نظر گرفتن این  .داردقرار الجیاع تنویمۀدر قصیده مرکز توجه جواهري 

جواهري در این  اندیشه شعر و .فضاي کلی حاکم بر قصیده را ترسیم کرده است ،رابطه

 .زدایی است غفلت آزادي خواهی و قصیده حرکتی بی چون وچرا به سوي بیداري،

  :بر است مبتنی بیان آیرونیک در جواهري یوهش
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شاعر از شگردهاي زبانی جهت دست یافتن به تاثیر بالغی یا هنري استفاده کرده  :الف

  .است

گویی بخشیده  وارونه تعریض و قابلیت ناهمخوانی در بافت متن به کالم شاعر،: ب

  .است

 تعمیق غرض و آگاهی بخشی متعهدانه درصدد اطاله قصیده،او با توالی تصاویر و : ج

  .پیگیر دارد خویش است و براي ایفاي مقصود تالشی مستمر و

به جان  با ایجاد تضاد و آیرونی تنش حاصل از اختالف بندها در تطویل و اختصار،: د

  .ک مؤثري نموده استبخشی موضوع اصلی کم

 قصیده، وگزینش زبان طنز، بیان معکوس و غلبه تکرار یک فعل خاص، اطاله: هـ

  . تا هدف معهود است شاعر مبین فاصله زیاد تقابل، پیوندهاي مبتنی بر عالقه تضاد و

ذکر قصیده در منابع ادبی ومنابع تاریخ ادب معاصر مبین پویایی مضمون، مانایی  -هـ

  .و احاطه شاعر بر موضوع و احوال جامعه استمفهوم و قوت 

  

  منابع و مآخذ

درادبیات ) Irony(آیرونی  تحلیل کنایه و مقایسه و ،)ش1387( قا حسینی، حسین، زهرا آقازینالیآ-

  .سال نهم، شماره هفدهم یزد کاوش نامه انگلیسی، فارسی و

 .، بیروت، دار األضواءالثانیۀ الطبعۀ ،)م1986( ماضی النجف وحاضرها جعفر،الشیخ  آل محبوبه،-

  .ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ و تهران، چاپ دوم، ،)ش1381( فرهنگنامه ادب فارسیانوشه، حسن، -

 ،)ش1387( فارسی- فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی انگلیسی ،ایبرمز، ام، اچ جفري گالت هفرم-

  .راهنما تهران، ،سبزیان سعید

  .چاپ اول، اصفهان ،)ش1371( نشانه شناسی مطایبه اخوت، احمد،-

دار الکتاب  بیروت، ،)م1993( بیضون، حیدر توفیق، محمد مهدي الجواهري شاعر العراق األکبر-

  .العلمیه

  .کاروان تهران،، )ش1382( در ادبیات فارسی تاریخ طنز جوادي، حسن،-

 الحریۀدار بغداد، ،الثانیۀ الطبعۀ ،)م2008( الکاملۀ الشعریۀدیوان األعمال  الجواهري، محمد مهدي،-

  .النشر و للطباعۀ



 103 »تـَْنويَمُة اْلِجياعْ «یزطنزآم هدر قصید جواهريو تحلیل ابتکارات  »آیرونی«بالغت 

ترجمه عبدالواحد  ،)م2001( اإلتجاهات والحرکات فی الشعر الحدیث ، سلمی الخضراء،یالجیوس-

  .العربیۀ ةمرکز دراسات الوحد بیروت، األولی، الطبعۀ ،ةلؤلؤ

 کرمانشاه، ، ترجمۀ محمود فضیلت،)ش1385( تاریخ األدب العربی الحدیث وهمکاران، الخیاط، جالل،-

  .انتشارات دانشگاه رازي

 .مروارید تهران، ، چاپ چهارم،)ش1378( فرهنگ اصطالحات ادبی داد، سیما،-

  .آستان قدس رضوي مشهد، ،)ش1370( آثار آن در زبان فارسی انواع ادبی و رزمجو، حسین،-

  .، فرهنگ معاصر)ش1382( فارسی-واژگان توصیفی ادبیات انگلیسی رضایی، عربعلی،-

  .طالعات عرفانی، شماره نهم، م)ش1388( مقاالت شمس آیرونی در ،زاده، زهرا لرستانی غالمحسین-

  



 

  

  

  للجواهری و تحليل ابداعاته الفنية فيها »تنويمة الِجياع«التعبير التهّکمّی و بالغته فی قصيدة 

  

  1رضا رضایی

   2فرشته دیبایی

  

  الملخص

 يرمي الذي التهکمي االديب التعبري من نوع هو »آيرونی« باالنکليزية يسمی قد أوما السخرية او الساخر االدب

 الشاعرالعراقي. اجتماعية او سياسية ناوياًغاياتٍ  العبارت، ظاهر عليه يصدق ملا مقابال مغايراً  معنی االديب به

 الثقافیّ  ختّلفهم مبدی وواقف شعبه بتوعيةمجاهري ملتزم مناضل شاعر أنه مبا اجلواهري مهدي املعاصرحممد

 رؤيته ليبّني  االيقاعيةاملتالمحة االلفاظ وصورةَ  النصِّ  مستّغًالسياقَ  بنيویٍّ  مبنهجٍ  هذه قصيدته يف يلجأ والسياسّی،

 حتليل مبنهج املوضوع يتناول البحث فهذا. مباشر غري بشکل املکبوتة املقصودة ومعانيه االصالحّية النقديّة

 ملعاجلة أسلوباً  مستويا�ا الظاهرةالتهکميةمبختلف إلّختاذه الشاعراملنشودة دوافع لتبيني والتعبريّی، البنيویّ  القصيده

 السياسي مبصريهم اإلهتمام عن البالغة السائدةوغفلةا�تمع السياسية الظروف أن البحث فاملالحظمن. القضايا

 التعبريية وبامکانياته النص سياق يف اإلشکالية بإجياد واملّتصف هذا مبنهجه الضوء يسّلطَ  أن اجلواهري جعل

 ويقوموا الّذل يرفضوا ألن اخللل مواضع معرفة وإالنذارعلی األراء اليقظةوتنوير روح إثارة من نواه ما علی اإلحيائية

  .وحضارةً  ثقافةً  العريق لشعبهم ينبغی مبا
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