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 چکیده 
 ،دهد و در قالب اين تکنیک بیانیترين انواع آيرونی است که در سطح کالم رخ میی کالمی از مهمآيرون

و واژگونه  آگاهانه يا ناآگاهانه کارکرد ارجاعی خود را از دست داده و معنای حقیقی را متضاد جمالت

عنوان شگردی بالغی  رو نوعی دوگانگی در سخنان گوينده پديد آمده که عمدتا بهدهند؛ از ايننشان می

شناخته شده و به مثابه تکنیکی « »کاربرد دارد. آيرونی کالمی در ادبیات عربی با اصطالح 

های جاحظ مشاهده توان در حکايتهايی از آن را میرود که نمونهبیانی برای مقاصد استهزائی به کار می

شود و نوع پرداخته می البخالءهای کتاب بررسی حکايت تحلیلی به-نمود. در اين مقاله با روش توصیفی

های اخالقی آنان از منظر آيرونی کالمی بیان جاحظ در توصیف احواالت بخیالن و ذکر خصوصیت

های آيرونی کالمی در قالب تهکم، طعن و های خود از برخی شیوهگردد. جاحظ در حکايتارزيابی می

 .برداستهزاء بخیالن و نقد جامعۀ معاصر خود بهره می به قصد .نما و..کنايه، هزل، شوخی
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 مقدمه .1

آيرونی، صنعتی بالغی است که در آن معنايی متفاوت و مخالف با معنای ظااهری کاالم   

آور هخناد  یرمنتظره میان لفاظ و معناا کاه گااه    شود و عمدتا براساس تناقضی غ اراده می

آيد. در اين صنعت بالغی، گوينده هدف اصلی خاود را در پاک کلماات و    است پديد می

عبارات پنهان کرده و حقیقات و معنای نهفتاه شاده در ورای معناای ظااهری الفاا  و        

عبارات را در نظار دارد. آيرونای در حقیقات برگرفتاه از ناام شخصایتی يوناانی باه ناام          

های خاص خود، در مقابل شخصیت ديگری باه   ژگیها و وي است که با مشخصه« آيرون»

گیرد و به مدد تیزهوشی و زيرکی خود، در تعامل و گفتگاوی باا او    قرار می« آالزون»نام 

آيرونی در اصطالح ادبیاات باه لحاا  گساتردگی معناا  اون       »يابد.  به برتری دست می

ا از يک ياا  منشور  ند وجهی است که امکان دارد هرکک به تناسب برداشت خود، آن ر

 .(8 :1387)داد، « دو جنبه تعريف کند

م در ادبیات انگلیسی به کار رفته اسات و  1502اصطالح آيرونی نخستین بار در سال 

پک از آن، صاحب نظران غربی باا توجاه باه پیشاینه تااريخی آن، تعااريف متعاددی از        

-ی مجاز به شمار میاند و عمدتا آن را به مثابه يک صنعت بديعی و نوعآيرونی ارائه داده

آورد که مقصود حقیقی او نیست. مکالماات  آورند که در آن گوينده کالمی را بر زبان می

م و هتوان مصاديقی از اين نوع تعريف به شامار آورد. در پاياان قارن هجاد    سقراط را می

اوايل قرن نوزدهم مایالدی، نظرياه پاردازان آلماانی از جملاه فاردري  شالگل تعرياف         

يرونی ارائه دادند. به اعتقاد شلگل، آيرونی بازشناسی اين حقیقت اسات کاه   جديدی از آ

تواند کلیت تناقض آفرين دنیا در ذات خود، ناسازگون است و تنها يک نگرش دو گانه می

   .(15: 1388)ر.ک: مکاريک، آن را درک کند 

از  رسد ارائه ياک تعرياف مشاخ  و دقیا     با توجه به آنچه که بیان شد، به نظر می

های مختلف تاريخی، کااری  نظران دورهآيرونی به علت گستردگی مفاهیم در نزد صاحب

های مشاترکی اسات   ها و ويژگیبک دشوار باشد؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشخصه

اناد. بار ايان    نظران در تعاريف خود از آيرونی بدان توجاه داشاته  که اين دسته از صاحب

آيرونی تناقض میان صورت و محتوای کالم، غیرمنتظاره   توان گفت در ساختاراساس می

-بودن سخن که بافت و سیاق کالم نق  بسزايی در پدياد آمادن آن دارد و نیاز خناده    

های مشترک دهد و همیشگی نیست، از جمله ويژگیروی می سخن که گاهآوردن بودن 

 آيد.  آيرونی به حساب می
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   عمادتا در   ايان فان   نظاران صااحب  ناواع آيرونای اسات کاه    آيرونی کالمی يکای از ا 

اين نوع از آيرونای در قالاب واژگاان و     اند.های متعدد خود بدان اشاره کردهبندیتقسیم

ای دارد و ادبیات و حتی زبان محاوره کارکرد گساترده  ةعبارت زبان نمود يافته و در حوز

دهد کاه  روی می آيرونی کالمی زمانی»تقريبا به صنعت بیانی کنايه بسیار نزديک است. 

کالمی گفته شود و معنايی خالف معنای رايا  و مصاطلح آن اراده گاردد. در ايان ناوع      

کناد کاه   آيرونی نويسنده نق  مهمی داد و به نحوی برای شنونده يا خواننده معلوم می

 .(113: 1390زاده،)غالمحسین« گويد داردگوينده منظوری کامال متفاوت با آنچه می

پردازان معاصار عارب متا ار از سایر مطالعاات      شناسان و نظريهزبان در ادبیات عربی

و درصدد برآمدند تا با تحلیل آاار نقادی و   نقدی در غرب، به آيرونی و انواع آن پرداخته

هايی از اين صنعت معاصر غربی را در متون نقدی کهن و معاصر متون ادبی خوي ، رگه

    خاود را بررسای نمايناد کاه در ايان راساتا        خوي  بیابند و در  ار وب آن، آاار ادبای 

»،  «»هاای  توان به مقالهمی

» 

  ،«

»  ،«

»، 

 «

 د.کراشاره  

هاا و  آنچه در اين پژوه  بدان پرداخته خواهد شد، نقد و بررسای ماوردی شاخصاه   

 ۀهای برجسات ترين نوع آيرونی، يعنی آيرونی کالمی، در آاار يکی از شخصیتمهمعناصر 

هاای بیاانی وی در   است. سااختار کاالم جااحظ و شایوه     -عمرو بن بحر جاحظ –عرب 

ای موارد، رنگ و باويی آيرونیاک دارد و   های حکايات، در پارهتوصیف برخی از شخصیت

نهاد کاه   ای بناا مای  وي  را به گوناه های خجاحظ با مهارت خاص خود، صورت حکايت

بار ايان اسااس پاژوه       ماهیت و عملکردی مطاب  با آيرونی و عناصر ساازنده آن دارد. 

هاا پاساخ دهاد    به اين پرس  های البخالءحاضر بر آن است تا با بررسی ساختار حکايت

ه های بیانی نمود يافتا های جاحظ در  ه قالبآيرونی کالمی در حکايتهای شاخصهکه 

یک کدامبا  وی انیدر ب یرونينوع آ نيا نین با توجه به شخصیت طناز جاحظ است. هم

http://www.nizwa.com/


  جاحظ البخالءهایی از کتاب آیرونی کالمی در حکایت /282

ياد شاده در   ۀدر ادامه پک از معرفی نظري .طنز تناسب بیشتری دارد ها و عناصرمؤلفه از

در کتاب -های جاحظهايی از آيرونی کالمی در حکايتادبیات معاصر عربی، به ذکر نمونه

 هد شد.  اشاره خوا -البخالء
 

 آیرونی در ادبیات عربی .2

شاود. باا توجاه باه      نظرهايی ديده می سازی آيرونی اختالف معادل ةدر ادبیات عربی دربار

ساخريه در   ةساختار، عملکرد و هدف غايی آيرونی در آاار ادبی، برخای آن را معاادل واژ  

واساطه آن،   ای است کاه گويناده باه    اند. سخريه در معنای بالغی خود، شیوه نظر گرفته

می که به شخ  کند. به عنوان مثال، هنگا کالمی مغاير با مقصود واقعی خوي  بیان می

شود، ساختار کالم، رنگ و بوی آيرونیک به نسبت داده می «بخشندگی»خسیسی صفت 

گیرد که در آن ظاهر کالم معنايی مغاير با مقصود اصلی گوينده داشاته و هادف   خود می

ماياه   بن (198 :1984 )ر.ک: وهبه،ان، توبیخ و يا سرزن  مخاطب است. از آن غالبا هجو پنه

دهد کاه عبارتناد از: اساتهزاء، پنهاان و      و حقیقت سخريه را سه عنصر اصلی تشکیل می

ناپاذير اسات و هار     گويی و خنده. اين سه عنصر از بدنه و ساختار سخريه تفکیک پوشیده

شود. کسانی که سخريه را معاادل   ارائه میتعريفی از آن، بر مبنای اين سه عنصر اساسی 

طعناه و   1،گويی طبعی و بذله شوخ ۀسخريه روحی»اند که  اند بر اين عقیده آيرونی برگزيده

2تمسخر
گیارد و باه معناای دقیا  کلماه ساخريه، معاادل         را در برمی 3و فکاهه و خنده 

 .(7 :1953 )الصلح،« آيرونی است

: طعن و اساتهزاء مخاطاب،   اندکردهگی ذکر سخريه سه ويژ در تعريفمنتقدان عرب 

آور بودن ماهیت سخن گويناده.  گويی( و خندهتضاد میان ظاهر و محتوای کالم )پوشیده

شايد يکی از داليلی که موجب شده تا اين دساته از منتقادان عارب، ساخريه را معاادل      

آور خناده  مناسبی برای آيرونی برگزينند، توجه به تضاد میان صورت و محتاوای کاالم و  

تواناد  رسد کاه ساخريه نمای   بودن سخن باشد. با توجه به اصل غربی آيرونی، به نظر می

های سخريه را در قالاب  توان برخی از نمونهمعادل دقیقی برای آيرونی باشد و اگر ه می

زيرا در سخريه، گاه تناقض موجاود در   ؛ای آيرونی نیستآيرونی جای داد؛ اما هر سخريه

سخن  ۀای که مخاطب مستقیما طعنصريح و آشکار است به گونه-ف آيرونیبرخال–کالم 

-کناد و  ناین مای   میوک در اين مورد مثالی را مطرح مای » کند.گوينده را دريافت می

گويد آفرين!..از تو انتظار نداشتم که باه  آموز خود میگويد: هنگامی که استادی به دان 

آياد؛  تمسخرآمیز آيرونی به حساب نمای  سؤال پاسخ صحیحی بدهی، در واقع اين سخن
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تردياد از ظااهر کاالم اساتاد      را که معنای حقیقی کالم ]که طعن و تمسخر است[ بای 

در حالیکه در آيرونی معنای حقیقی و پنهان باه ناوعی در هام تنیاده      ؛شوداستنباط می

ح است آور بودن کالم که در سخريه مطراز طرفی ديگر خنده .(7: 2009 )علی، «شده است

رو از ايان  ؛آور اسات يعنی آيرونی گاه خنده ؛آيدهای فرعی آيرونی به حساب میاز ويژگی

 سخريه با آيرونی از نوع عموم و خصوص من وجه است و در صورتی ۀتوان گفت رابطمی

هاای بیاانی آيرونای    توان آن را از شایوه که ساختاری متناسب با آيرونی داشته باشد می

 ورد.   کالمی به حساب آ

اناد.   های ادبی و بالغی، از آيرونی با عناوان تهکام يااد کارده     در برخی ديگر از کتاب

هاای   گزياده و واژه  در کتاب خود، اصطالح تهکم را معادل آيرونی بار « شاکر عبدالحمید»

و ساخريه را  ( 40: 2003 )ر.ک: عبدالحمیاد، سخريه و استهزاء را از معانی تهکم برمی شمارد 

داند. برخی منتقدان نیز تهکم و سخريه را مترادف هام باه شامار     هکم میزير مجموعه ت

پرواسات؛ اماا ساخريه     با اين تفاوت که زبان تهکم زبانی گزنده، تلخ، برّنده و بی ؛آورند می

شاود. از آنجاا کاه زباان تناد و       بیانی نرم دارد و خشونت و تیزی تهکم در آن ديده نمای 

رو بهتر اسات تهکام را نیاز يکای از      وجود ندارد، از اينانواع آيرونی  ۀگزنده تهکم در هم

کاه بیشاتر در   – «تهکم»های بیانی آيرونی کالمی برشمرد. بر اين اساس، اصطالح شیوه

معاادل دقیقای بارای آيرونای باه       -ياباد های تهکمیه و عناديه مصداق مای قالب استعاره

الفا  و عبارات زبان مواجاه   معنای خاص کلمه نیست؛ زيرا در ديگر انواع آيرونی، تنها با

شاود.  ها و يا ساختار کلی اار کشایده مای  نیستیم و در حقیقت دامنه آيرونی به موقعیت

توان گفت استعاره تهکمیه نوعی آيرونای اسات و ناه متارادف باا آن. پاک       بنابراين می»

 .(130: 1390زاده، )غالمحسین« اين دو با هم از نوع عموم و خصوص است ۀرابط

را  ابر اصطالحات ياد شده، برخای از ناقادان معاصار عارب اصاطالح      در بر

تار از  اند کاه معناايی جاامع   مفهومی درخور و شايسته برای صنعت آيرونی در نظر گرفته

 ۀهای اين دساته از منتقادان بار پايا    ساير اصطالحات ياد شده دارد. پايه و اساس نظريه

آياد.  آيرونی به شمار می ۀتین و بارزترين شاخصتضاد و مغايرت لفظ و معناست که نخس

ياد شده، آيرونی را نوع خاصی از کالم دانساته کاه در    ۀآنان نیز مت ار از اصل غربی نظري

باشد. به آن معنای اصلی، معکوس و در تضاد با واژگان به کار رفته در ساختمان کالم می

ه قصد مدح و ستاي  است؛ اما عنوان نمونه، هنگامی که ساختار و صورت ظاهری کالم ب
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]ذم شبیه به مدح و بالعکک[ نوعی آيرونای   کندمیدر باطن معنای ذم و نکوه  را القا 

 .(1: 2009 )علی،در آن به کار رفته است 

از جمله پژوهشگران معاصر عرب است که متا ار از متاون نقادی و    

گزياده و عناصار،   بارای ايان صانعت ادبای بار      راادبی غرب )انگلیسی( معاادل  

ها و انواع آيرونی را با توجه به اصل انگلیسی آن به زبان عربی ترجمه نموده است. ويژگی

ای است که ساير پژوهشگران عرب در آاار خود، توجه  ندانی بادان ننماوده و   اين نکته

معاادل بارای    ةاژهای نقدی خوي ، تنها به بیان تعاريف سطحی و ذکار تاک و  در کتاب

آنکاه ناامی از ديگار اناواع آيرونای از جملاه آيرونای        اناد؛ بای  صنعت آيرونی اکتفا کارده 

های آنان به  شام خاورد؛ حاال    ساختاری، آيرونی رمانتیک، آيرونی تقدير و... در نوشته

-9/ 4: 1993)ر.ک: میوياک،   در کتاب خود،   آنکه

هايی از آاار و متون های اساسی آن به همراه نمونهبه بررسی انواع آيرونی و شاخصه (260

 ۀآيرونیک در غرب اشاره کرده است. مترجم در اين کتاب، با اشاره به خاستگاه و پیشاین 

هاای متعادد   بنادی آيرونی در کمدی قديم يونان و بازتااب آن در ادبیاات غربای، دساته    

، 5«آيرونی موقعیت» ،4«آيرونی کالمی»جمله انواع آيرونی از را از -سی. میوک–نويسنده 

ارائاه   9«آيرونای ساقراطی  »، 8«آيرونی تقادير »، 7«آيرونی رمانتیک» ،6«آيرونی نمايشی»

هاای ديگار میاوک از جملاه     بندیداده و يا با توجه به درجات مختلف آيرونی به تقسیم

در ايان   کناد.  می اشاره 12«ژهآيرونی وي» و 11«آيرونی پنهان»، 10«آيرونی آشکار»

هاای  سیر تاريخی آيرونی در غرب را از آغاز تا اواخر قرن نوزدهم از خاالل نوشاته   ،کتاب

هاای  ای باه ديادگاه  آنکه اشااره نظران غربی به عربی ترجمه کرده است؛ بینقدی صاحب

دان ديگاری  منتقدان عرب پیرامون اين صنعت داشته باشد. در اين میان، اديبان و منتقا 

در کتاب خود، بر آن است تا پک از اشاره به پیشاینه و مباحا    « محمد العبد»از جمله 

تئوری آيرونی، مصاديقی از انواع مختلف آن را در ادبیات عربی و منحصرا در قرآن کاريم  

 بیان کند.  

دهد که در اصال غربای آن   محمد العبد نیز تقريبا همان تعريفی را از آيرونی ارائه می

های تهکمیاه در قارآن   ، از استعارهآيرونی کالمیمطرح است. وی در اين کتاب، در بح  

کند و بر آن است تا ارتباط میان سخريه و تهکم را با مفارقه )آيرونای( باه ناوعی    ياد می

تهکم، استهزاء و ساخريه از عوامال مهمای اسات کاه در      »تبیین نمايد. به اعتقاد العبد، 

 هاای معناايی   به دوگانگی معنا و تغییر واژگوناه و متضااد داللات   بسیاری از مواقع منجر 
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 در عربی در اصل بارای تکاريم و تعظایم باه کاار      « تعزير»شود. به عنوان مثال کلمه می

»رود؛ اما در اين آيه از قرآن کريم می

به منظور تهکم و تمسخر گناهکاران، به معنای سارزن  و نکاوه  باه     (9: فتح) «

با اين همه خود نويسانده باه ايان حقیقات اذعاان       .(18-17: 2006 )العبد، «کار رفته است

تر از اصطالح تهکم است؛  را که مفارقه بر پاياه عنصار   کند که اصطالح مفارقه خاصمی

های مختلف ممکن است خاالی از ايان   ت؛ حال آنکه تهکم در موقعیتتضاد و تناقض اس

       تااری بااا علاام معناشناساای و عنصاار باشااد. از طرفاای ديگاار مفارقااه ارتباااط مسااتحکم 

 .(22 :همان)ر.ک:  شناسی داردسبک

تارين معاادل   نزديک« »رسد اصطالح با توجه به آنچه که بیان شد، به نظر می

بالغای   ۀ)آيرونی کالمی( صابغ نی در ادبیات عربی باشد. برای صنعت آيرو

تنیادگی دو  های بیاانی آن از در هام   داشته و شیوهبیشتری نسبت به ساير انواع آيرونی 

الفاا  و واژگاان ساخنگوی     ةشود و در حقیقت دربرگیرندصنعت بیان و بديع حاصل می

تضاد موجود در سخن و گاه طنز و خنده پنهاان  زبان است که با توجه به دوگانگی کالم، 

کاه سااير اناواع آيرونای بیشاتر در      گیارد؛ در حاالی  آيرونای جاای مای    ةدر آن، در حوز

گیارد کاه   ها شکل میهای ترسیم شده در گفتگوی میان شخصیتها و صحنهنمايشنامه

ها و فضاای  تپنهان نويسنده در ورای متن و يا موقعی ۀدر آنها ساختار نمايشنامه، انديش

 تواند فضايی آيرونیک خل  کند.  کلی حاکم بر صحنه می

آيرونی کالمی در ادبیات عربی، ارتباط و پیوند نزديکی با بحا  مجااز دارد. مجااز در    

     بیاانی اسات کاه در آن معناايی بارخالف معناای ظااهری کاالم اراده          ةواقع نوعی شیو

و معنا و نیز عناصر بالغی )از جمله عکاک   عناصر لفظ ةشود. آيرونی کالمی دربردارندمی

در اين نوع از آيرونی هر يک از صنايع ادبی مجااز   (7 :د.تعلی،  شحاد)ر.ک: و تضاد( است. 

نماا،  به عالقه تضاد )استعاره تهکمیه(، مادح شابیه باه ذم، ذم شابیه باه مادح، شاوخی       

 آيند. می به حساب میهای بیانی آيرونی کالالعارف و... از جمله شیوهاهلتعريض و تج
 

 جاحظ البخالءهایی از کتاب نی کالمی در حکایتآیرو .3

مصادي  نزديک به مفهوم آيرونی به ويژه آيرونی کالمی در ادبیات عربی معماوال بیشاتر   

، ساخريه  شايد يکی از داليلی که برخی منتقدان عرب-يافته استدر آاار طنزآمیز، نمود 

نای صارفا در   د همین باشد البته اين بدين معنا نیست که آيروانرا معادل آيرونی برگزيده
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، رابطاه  ]همانناد ساخريه[  آيرونای باا طنز   ۀتوان گفت رابطمی»ة طنز کارکرد دارد. حوز

شاود و گااه باا آن    يعنی گاه آيرونی باا طناز يکای مای     ؛عموم و خصوص من وجه است

ارد که طنز يک نوع ادبای  متفاوت است. البته تفاوتی اساسی میان طنز و آيرونی وجود د

تواناد شایوه   است؛ حال آنکه آيرونی يک شیوه بیانی است و به اين ترتیب ااار طناز مای   

    .(124: 1390زاده، )غالمحسین« آيرونیک را هم به کار گیرد

. عوامال  بارد  آن اديبانی است که در خل  آاار خود از طناز بهاره مای    ةجاحظ از زمر

 وی ذاتاا  اينکاه  از جملاه   ؛نزپرداز جاحظ نقا  دارد گیری شخصیت ط متعددی در شکل

طنز جاحظ ريشه در هنر و سرشت شاد وی دارد » گو بوده است. طبع و بذله انسانی شوخ

يعنی موضع توجیه و نقاد در ارتبااط اسات.     ؛گزيند و با موضعی که در برابر زندگی برمی

ه شخصی و يا هجو آيرونی جاحظ بر طبیعت و سرشت وی مبتنی است و بر میل و عاطف

رو  طباع، شاادمان وگشااده    گزنده و سخنان رکیک استوار نیست؛  را که وی مردی شوخ

  .(100-99: 1988)محمدحسین، « گويی تمايل داشته است بوده و به خنده و بذله

هاای اخالقای و رفتااری     ، بازتابی از مردمان عصر جاحظ با ويژگیالبخالءهای حکايت

آن  یزی است که در زنادگی   ۀترين گزينه برای توصیف همخاص آنهاست و جاحظ، به

طنز با جوهر و طبیعت جاحظ تلفی  شاده   ةخود شاهد آن است؛  را که جوهر ۀو جامع

تارين   از مشاهورترين و منساجم  »، البخالءو موفقیت وی را در کار خوي  رقم زده است. 

آورده و شیوه و مان   های جاحظ است که در آن، حکايات و اخبار بخیالن را گرد  کتاب

آنان را بیان نموده و رفتار و احساسات آنها را تحلیل و زوايای پنهانِ وجود آنان را آشاکار  

هاای جااحظ از منظار آيرونای     در ادامه، به بررسی حکايات  (25:د.ت)جبر، «. ساخته است

د تر ذکر شد آيرونای اناواع گونااگونی دار    گونه که پی  کالمی پرداخته خواهد شد. همان

 شود. اشاره می البخالء ر کتابهای آيرونیک دهايی از حکايتکه در اين مقاله، به نمونه
 

 ل اوّ ةنمون

- 
13. 

 (78 /2 :2003)الجاحظ،
های آيرونای کالمای، مجااز باه عالقاه      تر اشاره شد، يکی از شیوهگونه که پی همان

در اصاطالح ادبای باه کالمای گفتاه      »های تهکمیاه اسات. تهکام    تضاد يا همان استعاره

دهد، مژده  رگی جای خود را به حقارت و تحقیر میشود که در آن گرامی داشتن و بز می
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گاردد،   و بشارت به جای هشدار و ترساندن بیان شده و وعده و قول جايگزين تهديد مای 

گیارد و مادح و ساتاي  جاايگزين تمساخر و       حجت و بهانه در جايگاه سرزن  قرار می

 .(375: 1986)مطلوب، « شود استهزاء می

است. « بن صوحان صعصعه»کالم جاحظ، خطاب به  در اين حکايت، استهزاء و تهکم

است که آداب غذا خوردن را رعايات   جاحظ ناشی از رفتار ناپسند صعصعه طعن و تحقیر

بارد، در قالاب اساتعاره مکنیاه     کند. سخنی که معاويه خطاب به صعصعه به کار می نمی

مرتع است. معاوياه   راگاه و  در لغت به معنای يافتن« »تهکمیه نمود يافته است. 

کند که دائما در پی يافتن  راگااه اسات. وی باا    را به حیوان  ارپايی تشبیه می صعصعه

گیرد و از شا ن و منزلات    را به تمسخر می شخصیت صعصعه«  ريدن»کار بردن لفظ به 

 آورد.    ارپايان به حساب می او را در زمرةکاسته و  انسانی وی 
 

 وم د ةنمون 

- 

 :2003 )الجااحظ،  

1/125) 
موضاوع آيرونای اسات.    در اين حکايت، حرص، شاکمبارگی و قدرنشناسای ابوناواس    

خااطر   جاحظ که گويا از اين صفات ابونواس به خشام آماده و از رفتاار و مان  او آزرده    

کند که بار سافره اساماعیل    گشته است با بیانی تلخ و گزنده، وی را به شتری تشبیه می

)االبال:  باه  و مشابه )ابوناواس(  بن نوبخت در حال  ريدن است. در اين تشبیه، میان مشبه 

وجود دارد و هدف از آن نیاز طعان و    -تشبیه انسان به حیوان–قابل و ناهمخوانی ت شتر(

در نوع خاصی از تعريض و طعناه، مقصاود گويناده عکاک کاالم      »تحقیر ابونواس است. 

شود و به همین دلیل ظاهرا با آيرونای بالغای   است؛ عکک صفات و اعمال کسی ذکر می

آيد. استعاره تهکمیاه و تشابیه   ل آيرونی میای که به شکيا کالمی مواجهیم؛ يعنی طعنه

در نموناه يااد شاده،     .(32: 1389مناد،  )بهاره « گونه تعريض هستندتهکمیه از مصادي  اين

ای است که خواننده به قصد و نیت جاحظ، کاه سارزن  و    وضعیت کلی حکايت به گونه

است، باه  قصه است، از طري  تشبیه و نیز فضايی که بر حکايت حاکم   نکوه  شخصیت

 برد. طرز ملموسی پی می
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 مسو ةنمون

  (2/83: 2003)الجاحظ،  15 .

های باه ناام و برجساته    که از شخصیت -را« قمانل»نام « ابواألسود»در اين حکايت، 

برازنده اعرابی دانسته و با اين کار به ظاهر قصد  مدح و ستاي  وی را دارد؛  -عرب است

امااا در حقیقاات، شخصاایت وی را هاادف گرفتااه و قصااد ذم و نکااوه  اعراباای را دارد. 

کاه در فارسای باه     اين اسم را مشت  از فعال )لقققام (  « لقمان»با تصدي  نام « ابواالسود»

غذا خوردن اعرابی و حرص و ولاع   ةداند. ابواالسود که از شیو معنای لقمه کردن است می

ريض و طعنه برگزيدن  ناین  شود به تع شده، هنگامی که متوجه نام  می زده  او شگفت

 داند.   سزاوار وی می ،که ياد آور شخصیت لقمان حکیم است نامی را
 

 مچهار ةنمون

- 
16
 .(75: همان)

نام  پیداست سااختاری هازل و    گونه که از (، هماننما ) شوخی

آمیز دارد؛ اما در باطن، معنايی جدی و به دور از هار گوناه شاوخی و مازاح دارد.      مطايبه

رود. هدف به کار می« »اين شیوه از آيرونی کالمی در ادبیات عربی با عنوان 

نیات پنهاان    جاحظ از نقل اين حکايت، که در قالب هزل بیان داشته است، رسایدن باه  

بخیل مورد نظر است که به ظاهر قصد اطعاام کاردن غالمای را دارد کاه طبقای از هلاو       

براي  آورده؛ اما خود غالم، قبال از هلوها خورده است و صفوان نیز همین امر را دستاويز 

ای است تا غالم را کند تنها بهانهای که صفوان خطاب به غالم بیان میهد. جملهقرار می

ا قصد ظنکند و آيرونی موجود نیز در همین قسمت نهفته است؛  را که وی از ابتداطعام 

–اطعام غالم را نداشته و در اصل نیت وی، عدم اطعام غالم بوده است و به همین جهت 

 برد. برای اطعام نکردن غالم، اين شگرد زيرکانه و لطیف را به کار می -صفوان
 

 مپنج ةنمون
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 .(69-68 /2 ،2003)الجاحظ، 

الب شوخی نماا ) ای ديگر از آيرونی کالمی است که در قاين حکايت نیز نمونه

( بیان شده است. اين نوع از مفارقه با هدف طعنه و تهکم،  گونگی رفتار 

کشد.  توصیفی که جاحظ از عملکرد اين فرد خسیک ارائاه  فرد خسیک را به تصوير می

دهد در ظاهر به قصد شوخی و طنز است؛ اما مقصودی که جااحظ در پای آن اسات    می

ی و به دور از هر گونه شاوخی دارد. در حقیقات جااحظ، رفتاار خسایک را      صورتی جد

گويد و با تعريض و کناياه شادت بخال وی را باه     ناپسند دانسته و از بخل وی سخن می

هاای ديگاران باه دنباال ساودجويی و      کشد؛ آن هنگام که با جمع آوری زبالهتصوير می

   کسب درآمد است.
 

 مشش ةنمون

 .(1/177 :همان) 18

سودمند است؛ اما در حقیقت نیت وی از  -مؤملبه اعتقاد ابی –ناشتا شراب نوشیدن 

نشینان خود نیست. ظااهر کاالم مؤمال    اين سخنان، سود رساندن به دوستان و همبیان 

-مخالف با اعتقاد وی بوده و بر اين اساس نوعی ايهام و دوگانگی در کالم وی دياده مای  

-نخورده ماندن غذايی است که اگر زيرکی و  ااره شود. در حقیقت، هدف اصلی او دست

شد و همین تضاد و مغاايرت میاان ظااهر    میانديشی وی نبود، توسط دوستان  خورده 

 دهد.     کالم ابو مؤمل و نیت اصلی وی آيرونی موجود در حکايت را شکل می
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 تمهف ةنمون

19
 .(77 /1 :2003الجاحظ، ) 

آيرونی موجود در اين حکايت، در آياتی نهفته است که میزباان در مقابال میهماناان    

-و متضاد سخنی را که بر زبان آورده اراده می دارد. در واقع، گوينده عککخود بیان می

کند و به تعريض و کنايه معنايی مغاير با آيه ماذکور را در نیات دارد؛  ارا کاه بخایالن      

ال نرياد  »پذيرناد و عباارت   داشتی کسی را به میهمانی نمیعمدتا بدون غرض و يا  شم

بدين معنا کاه در برابار    ( است؛به معنای )« ورامنکم جزاء وال شک

 خواهم.پذيرايی از شما، پاداش و بخششی انتظار داشته و می
 

 مشته ةنمون

- 

   (2/3: همان)20.

( به فردی که در اين حکايت، آيرونی در جوابی است که شخ  بخیل ) 

آورد کاه  ای را بر زبان مای کند. خلیل، عینا همان جمله( بیان میمخاطب اوست )

کناد کاه مقصاود مارد     ده؛ اما در باطن، عکک معنايی را از آن اراده مای ( بیان کر)

در غذای خود از زيتاون اساتفاده    -خلیل-ناشناس است. مقصود مرد آن است که اگر وی

کند به دلیل اار مطلوبی که زيتون دارد هرگز تا ایر مثبات زيتاون را فراماوش نخواهاد      

باا  ، گانگی و ايهاام دارد. وی در ظااهر  دهد نوعی دوکرد؛ اما پاسخی که خلیل به وی می

کند؛ اما غرض وی  یزی جز اين است و مغاير با کالم او را ت يید می ،تکرار سخن الثَّوری

ظاهر سخن اوست. مقصود خلیل از فراموش نشدن، فراموش نشدن روغن زيتاونی اسات   

   دارد.که برای صرف غذا به هدر رفته است نه فراموش شدن ت ایر مطلوبی که زيتون 
 

 همن ةنمون
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1/54).   
آيرونی موجود در اين حکايت در  ند جمله متوالی در هم تنیده شده اسات. جملاه   

يعنی اينکه آنان نیمی از سال کفا    -«»-اول

کنند. اين جملاه اشااره باه مادت کوتااه      پوشند و در نیم ديگر سال، کف  به پا مینمی

کنند و در حقیقت هادف جااحظ از بیاان    ای دارد که اين گروه کف  به پا میماههش 

سازی مقدماتی برای خل  فضای آيرونیکی است که در جمالت بعدی اين توصیف، زمینه

-ماهه که کف  به پا مای همان مدت کوتاه ش کشد؛  را که آنان در طی به تصوير می

روناد. باا انادک تا ملی در     کنند، سه ماه بر پاشنه و سه ماه ديگر بر روی پنجه پا راه می

يابیم که طعن و تعاريض جملاه اول، در   ت ایرگذاری جمالت و عبارت اين حکايت، درمی

هاا باه بیاان شادت     زیتر نمود يابد و از ترسیم بخل مروتر و کنايیجمالت پايانی گزنده

بندناد  هايشان به کاار مای  ای که برای سالم ماندن طوالنی مدت کف بخل آنان و شیوه

رسد. هدف از خل   نین ساختاری، تهکم و تمسخر شخصیت حکايت است. صاورت  می

حکايت اگر  ه در قالب هزل بیان شده؛ اما محتوای پیام جاحظ کامال مغااير باا صاورت    

حظ تنها به منظور سرگرمی و خنداندن مخاطب به نقل حکايت ظاهری سخن اوست. جا

ای پردازد؛ بلکه با تعريض و کنايه، عملکارد بخایالن را هادف قارار داده و باه گوناه      نمی

 کند.جدی، از آنان انتقاد می
 

 نتیجه .4

هايی لطیف وجذاب توانايی و مهارت خود را در طنزپاردازی باه   جاحظ با نوشتن حکايت

و به مدد گیرد  هاي  را از مردم روزگارش برمیمايه حکايت ه است. وی دروناابات رساند

دهد و به زيباترين صاورت،   آنها را در قالب آيرونی قرار می ،عناصر ممتاز وجودی خوي 

گزيناد، فضاايی کاه     کشد. لحنی کاه جااحظ برمای    هاي  را به تصوير میصحنه حکايت

در انتخااب الفاا  و عباارات و ناوع بیاان       کند، مهاارت   ها را در آن توصیف میحکايت

هاای  ياا آيرونای اسات. سااختار حکايات      همفارقمنحصر به فردش، همگی مناسب قالب 

. داردهمان  ار وب و سااختار اصالی آيرونای کالمای را      ،هادر برخی از حکايت ،جاحظ

را  گیری مخاطباان مغايرت موجود میان لفظ و معنا در کالم وی که در اغلب موارد غافل

به همراه دارد، طعن و استهزاء پنهان در جمالت ، گوشاه و کناياه بار خسیساان و گااه      

دهد کاه عناصار زناده و پوياای آيرونای کالمای باه         ها نشان میخنده حاصل از حکايت
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هاای کاه جااحظ در بیاان آنهاا از      بهترين وجه در اار جاحظ نمود يافته اسات. حکايات  

دتا با طنز و تمسخر همراه است و ايان امار بیاانگر    برد عمصنعت آيرونی کالمی بهره می

مضاحک خسیساان بهاره     ةآن است که جاحظ از آيرونی به عنوان ابزاری در ترسیم  هر

( کاه در ادبیاات   نما )برد. تهکم، تعريض و بی  از همه، شوخیمی

هاای بیاانی   ت از جملاه شایوه  برای آن به کار برده شده اسا  «»عربی تعبیر 

برد. آيرونی هنار  های خود از آن بهره میآيرونی کالمی است که جاحظ در خل  حکايت

است. هنر بیانی اارگذار و ماندگار و جاحظ هنرمندی است که با ظرافت تمام دقاي  ايان  

مناساب  کند و آن را بستری  بندد و به زوايای پیدا و پنهان آن رخنه می هنر را به کار می

دهد و با اين کار، پیشاتازی ايان عرصاه را از آن خاوي       های خود قرار میبرای حکايت

های آن از جمله طعن و نیشاخند  آيرونی کالمی در بیان جاحظ با طنز و مؤلفه نمايد. می

ای که خواننده در پاک هار حکايات غارض اصالی      و تمسخر آمیخته شده است؛ به گونه

توان گفت بر اين اساس می گردد.ز طنز نهفته در آن منفعل میيابد و انويسنده را در می

در حقیقات   شده اسات.  ای آيرونیک بیانالبخالء جاحظ ااری طنزآمیز است که به شیوه

پاردازد و در اصاالح    جاحظ با زبان آيرونی و با لحنی طنزگونه به نکوه  خسیساان مای  

هاا و   تلخای  ة، خناد حاصال از طناز   ةکوشاد؛  ارا کاه خناد     اين معضال اجتمااعی مای   

ها و بیان حقايقی اسات کاه شاايد باا قارار       ها و ناراستی هاست، نشان دادن عیب کاستی

گرفتن در قالب طنز از جدی بودن آن کاسته شود؛ اما به مراتب اارگذارتر خواهاد باود و   

 کند. دنبال می البخالءاين همان غرض پنهانی است که جاحظ در 
 

 نوشتپی
1. uhmuh  

2. aracram 

3.  Comic 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

11.  

11.  
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12.  

روزی صعصعه بن صوحان با او مشغول غذا خوردن  آمد.می دنبالچه گوسفند خوش  از گفت: معاويه .13

 ست درددور در دنبالچه را از ظرف معاويه برداشت و تناول نمود. معاويه بدو گفت: تو صعصعه و ودب

  راگاه است. يافتن پی آيد، در گرفتار قحطی به کسی گفت: هر جواب در هعصعص  راگاهی. جستجوی

رين  ريد همانند شتری که مدت طوالنی گیاه شیابونواس بر سر سفره اسماعیل بن نیبخت می .14

  ی او  نیننوازبه نشانۀ قدردانی از مهمانخورده است. سپک ابونواس نخورده و گیاه شور و تلخ می

 گردد.می    رفو  شود پاره و شکافته هرگاه که است نگاردار و نق  ایپار ه همچون اسماعیل سفرة گفت:می

ی که ديد اعرابی لقمه بزرگی غذا شد. ابواالسود هنگامروزی يک اعرابی با ابواالسود دؤلی هم .15

زده شد و بدو گفت: نامت  یست؟ گفت: لقمان. ابواالسود گفت: برداشته از اين عمل وی شگفت

 اند؛  ون در حقیقت تو دو لقمه هستی.ات نام تو را به درستی انتخاب کردهخانواده

نزد  -ن را از باغ آورده باشد ینی که غالم آبه عنوان هديه يا به عنوان دست-غالمی با طبقی از هلو .16

خالد بن صفوان آمد. هنگامی که طب  را در مقابل او قرار داد گفت: اگر نمیدانستم که از اين هلوها 

 دادم.ای يک هلو به تو میخورده

بیرون از خانه بريزد و عالوه بر اين به او دستور را ها کرد از اينکه زبالهابوسعید کنیز خود را نهی می .17

طور که هايشان بريزد. يکبار همینآوری کند و بر روی زبالههای همسايگان را جمعداد که زبالهمی

های داخل زنبیل را در برابر ابوسعید خالی نمود و سپک نشسته بود کنیزش به همراه زنبیلی آمد و زباله

س و پاره را برای تعمیر، های مندرهای پشمی را برای فروش، لباسکرد... لباسيکی يکی آنها را وارسی 

های هلو را به منظور کاشت فروشان، هستههای خرما را برای خرماهای انار را برای رنگرزها، هستهپوسته

ان را برای سوزاندن جدا های استخوها را برای آهنگران و خالصه تکهپارهها و آهنبرای باغبانان، میخ

 روی نداند دست به  نین کاری نزند. من از اقتصاد و میانهگفت که: هرکک به اندازة کرد و  نین میمی

مؤمل از جمله خسیسان زيرک و مکار بود که پیوسته به دوستان خود که صبح زود به ابی بن محمد .18

برد و های بدن را از بین میای شراب ننوشیم؟ زيرا شراب کرمگفت:  را ناشتا پیالهرفتند مینزد وی می

بعد ساعتی میل به غذا را در انسان  و بردسازد و اضافات را با خود میخود میز خود بیاندکی ما را ا

شراب نوشیدن با شکم پر بال و  ،سازد و مستی آن بهتر از لذت پرخوری و شکمبارگی استافزون می

در  مصیبت به بار آورد و اين دلیل آن است که شراب من ناب و خال  است و هر که ناشتا از آن ننوشد

خداوند -اين سخنان اصل و نسب است...بخواران بیخاصیت بوده و در میان شراجوانمردی ضعیف و بی

ديدند و به اندازة خردلی غذا وارد شکم آنان برای روزی بود که آنان لقمه غذايی نمی -نگهدارت باشد

 شد. مند میت بهره. آن روز، روز شادمانی وی بود؛ زيرا از مصیبتی سود برده و از مجالسشدنمی

کند که احوص گفت: در نزد باسیانی شاعر روايت می ابوجهجاه نوشیروانی به نقل از ابواحوصِ .19 

-خوابید و میبرد و طاق باز بر بستر خود میخورديم. وی در مقابل ما دستان  را باال میصبحانه می

 خواهم.  اداش و قدردانی نمیگفت: من به جهت رضای خداوند شما را اطعام میکنم و از شما پ

؟ ایدرست کردهخلیل سلولی گفت: روزی اوری نزد من آمد و به من گفت: آيا تا به حال آب زيتون  .20

کنی. گفتم: به خدا قسم اگر اين کار را بکنی هرگز آن را فراموش نمی :گفتم: به خدا سوگند نه. گفت

 فراموش نخواهم کرد. آری اگر  نین کنم )هرگز(
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پوشند سه ماه کنند در ش  ماه از سالی که کف  میمردمانی از مرو هنگامی که کف  به پای می .21

اند از بیم آنکه روند؛ گويا که تنها سه ماه کف  پوشیدهرا بر پنجه پا و سه ماه ديگر را بر پاشنۀ پا راه می

 مبادا کف کف  آنان جدا شود و يا اينکه سوراخ گردد.
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