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1.Introduction 

Iran and Germany are two countries with fruitful history and 

traditions in literature and philosophy, but there are not enough 

works in the field of comparative study between the works of 

their thinkers and poets. In this study, some works of Naser 

Khosrow (394-481 A.H) and the Schlegel brothers Friedrich 

Schlegel (1772-1829 A.D) and A.W Schlegel (1767-1845 A.D) 

as some representatives of these two countries are studied in an 

especial field: Irony. This research intends to show how they use 

this figure of speech in their works and also compare their uses. 

Irony is a satirical figure of speech which Naser Khosrow and 

The Schlegel brothers liked and used. There is a variety of 

definitions for irony. This figure of speech shows the paradoxical 

aspects of the things: Paradoxes between the world of matter and 

the world of mind, between the world of word and the world of 
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act or etc. A thinker may build an ideal world in his mind 

therefore he would see some defects in the real world, so he can 

use the ironic expression to show those defects. The comparative 

study of the works of Naser Khosrow and The Schlegel brothers 

shows why and how they use irony, and how their worldviews 

affect their use of irony.   

 

2.Methodology 

This research is descriptive, analytic and comparative and the 

data were collected thorough a library study by taking notes. 

First, various definitions of irony were collected thorough the 

creditable sources. Second, the ironic remarks of Naser Khosrow 

and the Schlegel brothers were extracted from these books: 

Fragmets of Friedrich Schlegel, A course of lectures on dramatic 

art and literature of A.w Schlegel, Divane Ash'ar and Vaj'he 

deen of Naser khosrow. Third the extracted data were classified 

and analyzed based on the laws of comparative study of 

literature.  

 

3.Discussion 

What is Irony? Irony which is a humorous and indirect 

expression is used by an author attempting to show up two or 

more aspects of an object or a thought. Friedrich Schlegel said 

our world is paradoxical and only irony can show its paradox. 

This figure of speech should introduce a mixture of pain and 

laugh. In fact an ironist hides his or her grief behind a happy 

word and when the readers or audiences recognize that the 

author's goal was opposite of what he or she said, experiences a 

disdainful defeat. By using irony we say something and mean 

something else which is opposite of it. 
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It seems that Naser Khosrow is a serious and starchy poet, 

often disdaining his opposites who love the material world. But 

there is also a kind of paradox in his poem. He beautifully 

describes the beauties of the nature and suddenly says that is not 

important to love the nature, and everybody who loves these 

things is a donkey! But why? Because according to his belief, 

paying attention to the material world can get the man away 

from the spiritual world. Human is human but lives as a donkey 

because he sees the World like an animal, and it is an ironic 

situation! Naser Khosrow criticizes the manner of some 

clergymen. He says they are men of religion but sometimes, 

some of them give the orders against the religion. One can get 

some orders from one clergyman and some from another one and 

up to these, there is no especial religious order, and this is an 

irony. He as a follower of religion of Esma'eeli, says that we 

should interpret the orders of our religion because they have 

meanings which we must know. And we must also know the 

soul of them. He believes that there is a distance and then a 

difference between the word and the meaning, such a paradox 

can be a basis to see the World ironic.        

Romanticism was born in eighteenth century and the 

romanticists said that Determinism could not explain and 

interpret the World. Romanticism was against the Determinism 

because it saw the World as a mechanical system based on 

mathematical laws. The romanticist said that the World has a 

soul and they wanted to know and express it by art, wit and 

irony. Friedrich Schlegel as a member of new movement used 

irony so much. A.W Schlegel sees the irony as a balance 

between the reality and the fantasy in Drama.   

The philosophical irony is a common point of view in the 

poems of Naser Khosrow and the fragments of Friedrich 
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Schlegel, because they use irony to a confession: disability of the 

understanding the truth! This introduces a painful laugh, so they 

don't use this figure of speech to say banal things. Friedrich 

Schlegel once said Philosophy is the real place of irony.  

Our world is paradoxical but how can we go out of this 

paradoxical situation? Friedrich Schlegel says that irony shows 

the essential paradoxes in the nature of the World. We cannot 

explain the truth but we must do this! We should simultaneously 

be aware of the impossibility and the necessity of the expressing 

the truth: the World has an unlimited anarchy and the way which 

we should go to get out of this situation is the awareness. But the 

way of Naser Khosrow is different. He believes in his religion 

and says only animals don't believe in the religion. He wants to 

stay away from the essential anarchy of the nature of the World 

by accepting the unlimited power of God which is represented in 

religion. 

Poetry is an appropriate atmosphere for irony, because it is not 

necessary for poet to be rational. Poem is based on imagination 

and fantasy, and it means that poetry does not need the laws like 

mathematics, so paradoxes can be putting in the same place. Poet 

can mix wit, thought and feeling. Naser Khosrow could do this 

mixture well. He brought in a poem the philosophical ideas with 

the literary beauties. Through this, he could use feeling and 

thought without leaving any of them. Thus he could introduce 

his ironies in the poetic texture. Friedrich Schlegel admitted that 

the irony can be the base of a new aesthetic by which we can mix 

the philosophy and the poem. Nevertheless he used the 

Fragment, because he wanted to use the facilities of both of 

them: poem and prose. 

Socratic irony is a kind of irony based on the question. In 

Fragments we see many Socratic ironies because the Schlegel 
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brothers like the style of Socrates in philosophical irony. Naser 

Khosrow also used this method to represent the paradoxes in the 

thought of his opponents.  

A point that we must emphasize it, is that these thinkers had an 

ideal world in their minds and compared the things of the real 

world with it, so they saw some paradoxes, and chose ironic 

expression to show the paradoxes which they saw.  

 

4.Conclusion 

Man wants to know the secrets of the existence but he cannot 

do it, because of the limitation of the human's mind: so a point of 

view based on the doubt and protestation is introduced. This is 

the basis of irony, when this point of view is mixed with a 

satirical expression, irony is born. Irony can be used to show the 

paradoxes between the word and the practice or between what 

really exists and what is acclaimed exist. This figure of speech 

can be also used as an arm against the opponents, as Naser 

Khosrow and The Schlegel brothers do so. They show the 

paradoxical aspects of the thinks of their opponents and say that 

the think of their opponents is paradoxical and so is satirical and 

ironic. In this ground the ideas of Naser Khosrow and the 

Schlegel brothers about irony are similar but there is an 

important difference between them. Naser Khosrow is a follower 

of Esma'eeli religion and the Schlegel brothers are two founders 

of the Romanticism. The think of Naser Khosrow is in the circle 

of religion so his worldview is religious therefore his ironies are 

in this field. The Schlegel brothers are romanticists and see the 

World through the window of art, criticism and philosophy so 

their ironies are in the field of art, criticism and Philosophy. 
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 تطبیقی ادبیّات نشرية

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1155 تابستانو  بهار، دومو  بیست، شمارۀ دوازدهمسال 
 

 يا طنزآمیز در ديوان ناصرتسرو و آثار برادران شلگل« آيرونیک»بیان 
                                                                                                               

 2احسان کوشا                                                                                         

 1 (نويسنده مسئول) علی اصغر حلبیدکتر                                                                       

 دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادي9

 چکیده
دو در دوران های فکری و ادبی پرباری دارند. هرایران و آلمان دو کشوری هستند که تاریخ و سنت    

اند. اندهای را در دامان خود پرورشکوفایی مکاتب فکری؛ خواه دینی و خواه فلسفی، ادبا و متفکران برجسته
های این دو ها و تفاوتتواند ابعاد مختلفی از شباهتمطالعۀ تطبیقی آثار اندیشمندان این دو کشور می

انتخاب شدند: ناصرِخسرو  برای مطالعۀ تطبیقی این منظور دو اندیشمند و ادیب به فرهنگ را نشان دهد.
عنوان که عموماً نام برادران شلگل به. اما از آنجایی م(1375-1227)و فردریش شلگل  ه.ق( 431- 154)

این پژوهش اضافه شد. شیوۀ بیانی هم به م(1341 -1262)آگوست ویلهلم  آید،هم میهمکار و همفکر با
هایی دارد اما بیان آگوست ویلهلم شباهت« قطعات»ناصرخسرو در طنزآوری با روش فردریش در کتاب 

بوده که با مطالعه و قیاس آثار شاخص آنان، چگونگی ای دیگر است. این پژوهش در پی آن گونهبه
. هداستفادۀ آنها از بیان آیرونیک و طنزآمیز در برابر مخالفان و نیز مصادیق آن را در آثارشان نشان د

وسیلۀ آن، دو یا چند وجه کوشد به ( نوعی بیان غیرمستقیم و طنزآلود است که مؤلف میironyآیرونی)
دهد که جهان بینی آنها که نمایاند. قیاس آثار ناصرخسرو و برادران شلگل نشان میگوناگونِ یک امر را ب

                                                           

 12/17/1153 :مقاله نهایی یرشپذ تاریخ                       75/11/1152: مقاله دریافت تاریخ 
 alihalabi@iauctb.ac.ir                   :ئوله مسنشانی پست الکترونیک نویسند

                                 DOI: 10.22103/jcl.2020.13568.2821

دانشگاه آزاد  ،يواحد تهران مرکز ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب .2

 رانيا ،تهران، یاسالم

دانشگاه آزاد  ،يواحد تهران مرکز ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ارياستاد .1  

  رانيا ،تهران ،یاسالم

 ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم ،يواحد تهران مرکز ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیاستاد گروه زبان و ادب .9  

.رانيا
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این پژوهش با است. ، تا چه حد بر روش بیان آنها در طنزپردازی تأثیر داشتهمکاتب فکریشان بودهمتأثّر از 
 است.تطبیقی انجام شده -تحلیلی -صورت توصیفیای، فیش برداری و بهمطالعۀ کتابخانه

 
 .زی، طنزآمیرونی، آیقیتطبۀشلگل، مطالعناصرخسرو، برادرانوانید هاي کلیدي:اژهو

 
 مقدّمه  .2

تواند عالوه بر است که میتطبیقیِ آثارادبی این های جالب در مطالعات یکی از ویژگی
ادبی و  -های فرهنگی، خواننده را با شگردهای زبانیها و تفاوتنمایاندنِ شباهت

را برای « آیرونی»میان این نوع شگردها،  پژوهش ازسازد. در این ن نیز آشنا کارکردهایشا
 ایم.بررسی انتخاب کرده

گذاری ژرف بر تفکرات اسماعیلیه یکی از مکاتب مهم فکری در تاریخ اسالم با تأثیر 
ای که توسط پیروان این کالمی و ادبی-است. آثار فلسفیمسلمانان و البته ایرانیان بوده

روند. نیز میشمارمکتب از جمله ناصرخسرو پدید آمده، گنجینۀ ارزشمندی برای مطالعه به
های های زیادی با دیدگاهفکری غرب، رمانتیسم شباهتدانیم که در میان مکاتبمی

اند. های نوافالطونی بودهاسماعیلیان دارد. هر دوی این مکاتب تا حد زیادی متأثّر از اندیشه
دنیا و تشویق ارتباط با جهان ارزشی مکتب نوافالطونی مثل تأویل، روح، بی مفاهیم اصلی
داشتند شود. نوافالطونیان اعتقادمیوضوح در اصول اساسی این مکاتب دیدهبرین و ... به 

ماده در تاریکی محض قرار دارد و فریب و دروغی بیش نیست و اگر این جهان مادی »که 
( برای دیدن 71: 1135)فلوطین، « ی، فریب و دروغی بیش نیست.نماید، این زیبایزیبا می
(  11رفت. )همان: بَرین باید اندیشه و تعقل و حتی خودِ عقل را پشت سر نهاد و فراترجهانِ 

خاطر توجه زیادی است که )بهیکی از نکات جالب در میان پیروان هردوی این مکاتب این
مور این جهان )واقعی=عینی( در نظرشان متناقض و در که به عالم واال دارند( بسیاری از ا

کند. این نگرش، آنها را به استفاده از بیان دوپهلو و آیرونیک مرحلۀ بعد طنزآمیز جلوه می
دهد. در این پژوهش آثار دو تن از نمایندگان این مکاتب یعنی اشعار ناصرخسرو سوق می

ایم. نیک مورد بررسی تطبیقی قرار دادهو آثاری از برادران شلگل را بر اساس بیان آیرو
است. ناصرخسرو و فردریش شلگل علت انتخاب این بزرگان برای پژوهش چند دلیل داشته

گوید که ذهنی ما می شان بهنمایند. آثار و زندگیهم میدر خوی و خصال شبیه به
اره مسیر خود یکبکه هردو در آستانۀ چهل سالگی بهاند چنانپرتناقض و جستجوگر داشته

طور کلی و نیز با را عوض کرده و مسلکی نو را در پیش گرفتند. هردو با زمانه و فلک به
 انحاء مختلف بهپی ساختن جهانی نو، بهاکثر ابناءِ روزگار خود سر ِجنگ داشتند و در

 گشتند که در ذهنشانای میدنبال دنیای آرمانیواقع آنان بهتاختند. درتفکرات رایج می
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سمت استفاده از کالم طنزآمیز برای بودند و تعارض دنیای عینی با ذهنی، آنها را بهساخته
 بیان این تعارض کشانده بود. 

آید و دلیل آن، تمایل هم می نام برادران شلگل در تاریخ فلسفه و زیباشناسی همواره با
ویژه در کتاب ش )بهصورتی که بسیاری از آثار فردریاست؛ به« جمعیدست»تفکر آنها به

ایم(، در همفکری و آن پرداختهکه در این پژوهش بیشتر به« fragmentsقطعات=»
ویژه آگوست که بزرگ آنان بود( های آلمان )بههمکاری با دیگر اعضای حلقۀ رمانتیک

کرد ولی برادرش که دارای ذهن فردریش کامال بوالهوسانه رفتار می»است. شدهنوشته
-گونههای خود و برادرش را بهیابد که دیدگاهتری است، این امکان را میمنظمتر و منطقی

( فردریش در ابتدای بسیاری 11: 1123)جعفری جزی، « کند.بندی و عرضهتر جمعای دقیق
این معنی که این قطعه خطاب به او یا با همفکری او ها نام آگوست را آورده به از قطعه

ها در واقع حاصل کار فکری مشترک ن، بخش مهمی از این نوشتهاست. بنابرایشدهنوشته
حالش، دارای ذهنی آگوست ویلهلم شلگل برخالف برادر آشفته»است. دو برادر بوده

های برادرش شد تا نظریات و دیدگاهمنظم و شیوۀ تفکری دقیق بود و همین امر موجب می
کوب، )زرین« جمع بندی و ارائه کند.را نیز که ذهنی وقّاد و خالق ولی نامتعادل داشت، 

1161 :62 .) 
 بیان مسئله. شرح و 2-2

بود که در قرن هجدهم معیارهای رمانتیک در برابر معیارهای عصر روشنگری قرار گرفته
ادبیات عصر روشنگری را بیشتر مبتنی بر توضیح جهان بر مبنای خردگراییِ علمی بودند. 

نقل از )بورگر، به« برخاسته از سر و نه از قلب.»کرد: توان در یک عبارت خالصهمی
هنر را صرفاً بیان عقلیِ »ها گوید که نئوکالسیست( ولک می44: 1123جفعری جزی، 

( مکتب رمانتیسم اعتراضی بود در برابر جبرگرایی 41)همان: « دانستند.احکام اخالقی می
می را برای توضیح دقیقِ خواست قوانین علای که میمتعصبانه (Determinism)علمیِ 

چیز سیستماتیک، قانونمند و مکانیکی همه« آنها»کار بَرَد. از نظر جهان و نیز ادبیات و هنر به
خواستند این نگرش گرانی بودند که میهای اولیه، شورشعنوان رمانتیستها بهبود. شلگل

دگاهی خالق، پویاتر و دارای ، با دی«هنر»طور کلی و به« شعر»، «طنز»، «ذوق»را با تکیه بر 
برای نسل اول آنها سالحی بود که با آن « بیان آیرونیک»کنند. طنز و روح عوض

 دادند.ها را هدف قرار میعلمی و نئوکالسیستهای فکری جبرگرایانِپایگاه
شگرد آیرونی در آثار ناصرخسرو هم بسیار پرکاربرد است زیرا او مبارزی خستگی 

-اش بود. ناصرخسرو نیز میمغزی، البته از نوع دینیه با تعصب و خشکناپذیر در مقابل

دستورات دینی را استخراج کرده و حقیقت آنها را دریابد، این مسأله او را « روحِ»خواست 
کلی طوراز آنجایی که بروز و ظهور آیرونی در اشعار و به»داد. در مقابل قشریون قرار می
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های تدافعی و تهاجمی است، و نیز رار گرفتن مؤلف در موقعیتادبی، نشانی از قهایگونه
شخصیت خودِ ناصر که مرتب در حال انتقاد و مناقشات کالمی یا در معرض دفاع از مرام 
عقیدتی خویش است، نقش و کارکرد آیرونی، در اشعار او بیش از هر صنعت ادبی 

 (112: 1151)قاسم زاده و حاتمی، « دیگری نمایان است.
است: آیرونی چیست؟ چرا دنبال پاسخگویی به آنها بودههایی که این پژوهش بهسشپر

هایی از شکل و در چه زمینهچه  ناصرخسرو و برادران شلگل به آیرونی گرایش داشتند؟ به
هایی میان آثار آنان در این زمینه وجود ها و تفاوتکردند؟ چه شباهتآن استفاده می

 دارد؟
 شپژوهپیشینة .2-1

مقالۀ حجیمی  بهشتی بعد از برگزاری یک همایش، مجموعهدانشگاه شهید 1154در سال 
کرد که مقاالت مختلفی در باب آثار ناصرخسرو را را به سردبیری نگار اردکانی تهیه

ای است شد که ترجمه دربرداشت. در مورد برادران شلگل یک کتاب به فارسی پیدا
( نشر 1151ب دانشنامۀ اینترنتی دانشگاه استنفورد. )چاپ توسط سید مسعود حسینی از مطال

نویسندگان مقالۀ  ققنوس. دو مقالۀ علمی با موضوع آیرونی در آثار ناصرخسرو یافت شد.
از روح اهلل هادی و محمدرضا ترکی و میترا گلچین و « آیرونی در ذهن و زبان ناصرخسرو»

ترین طۀ مسائل روشنفکری، آیرونی مهمدر حی»اند: ( چنین نوشته1156سیما رحمانی فر )
هم خوردن تعادل و نظم زندگی در افراد توان گفت بهروش برخورد با واقعیت است. می

« کند.زیرک، متفکر و عمیق نوعی نگرش فلسفی آمیخته با تردید و اعتراض ایجاد می
عارض حاصل ت»های ناصرخسرو را ( آنها آیرونی141: 1156)هادی وترکی و همکاران، 

آیرونی و ». در مقالۀ دانند( می147)همان: « ها و تصورات او با شرایط موجودآرمان
و سعید حاتمی و احمد  از سید علی قاسم زاده« کارکرد آن در دستگاه فکری ناصرخسرو

-نیز جایگاه و انواع آیرونی در اشعار ناصرخسرو بررسی شده (1151محمودی اشکوری )

)قاسم زاده، و حاتمی و « گردد.ای ناصرخسرو به حوزه دین برمیهبیشترین آیرونی»است: 
در مجله آینده، « آیرونی»( مقاله ای با عنوان 1161(. حسن جوادی )174: 1151همکاران، 

چاپ رسانده است. در اینجا بخشی از مقاالتی که در زمینۀ آیرونی در ادبیات ، به4شماره 
نوشتۀ « آیرونی در مقامات ابوسعید ابوالخیر»بریم: اند را نام میفارسی به نگارش درآمده

آیرونی در مقاالت »، 4های ادبی و بالغی، شماره اصفهانی، مجلۀ پژوهش غالمرضا
، نوشتۀ غالمحسین غالمحسین زاده و زهرا لرستانی، مجلۀ مطالعات عرفانی شمارۀ «شمس

رف، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات ، نوشتۀ مریم مش«طعن یا آیرونی در آثار مهدی اخوان ثالث»، 5
نوشتۀ « های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملوجلوه»، 164و علوم انسانی مشهد، شماره 

علی ضیاءالدینی و ابوالقاسم رادفر در مجلۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
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ن آثار گونه مطالعۀ تطبیقی میاکه مشاهده شد به طور کلی تا کنون هیچچنان. 4شماره 
کوب هایی مثل نقدادبی دکتر زریناز کتاب است.متفکران موردبحث ما با هم انجام نشده

( و فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالتون تا به امروز 1121نقد رنه ولک )(، تاریخ1161)
-توان اطالعاتی نامنسجم دربارۀ آیرونی و برادران شلگل به( می1151از بهرام مقدادی )

 د. آوردست
 ضرورت بحث .2-9

تواند به مخاطب نشان مطالعۀ تطبیقی آیرونی در آثار ناصرخسرو و برادران شلگل می
های جدیدی از معنا را پیش دهد که آنها چگونه با برهم زدن روابط زبانی رایج، حوزه

صورتی کنند، امور را بهآورند. ذهن افرادی که از آیرونی استفاده میچشم خواننده می
بیند زیرا آنها معتقدند که حقیقت، امری از پیش ود و در ساحتی تک معنایی نمیمحد

توان با زبانی ساده و شفاف از آن همین دلیل هم نمیتعیین شده، مسلم و روشن نیست و به 
-رو آنها زبانی پیچیده را که بتواند معانی متضاد را در خود منعکس کند، بهاینکرد. ازیاد

ها اعتقاد داشتند که خواننده با درک چند بُعدی م ناصرخسرو و هم شلگلبرند. هکار می
تواند حضور همزمان تناقضات مفهومی در ساحت حقیقت را درک بودن زبان است که می

دنبال آن بوده که با مطالعۀ تطبیقی آثار شاخصِ متفکران مذکور اینرو این نوشته بهکند. از 
کاربردن آیرونی، مخاطب را به جهانی ی آنها در بههاها و تفاوتو استخراج شباهت

فلسفی )با توجه به اهمیت نکات طنزآمیز( دعوت کرده و -تر از درک متون ادبیگسترده
را در آثار متفکران تر به مقولۀ آیرونی و کارکردهای آندر صورت امکان، نگرشی دقیق

 مورد بحث ارائه کند.  
 

  بحث -1

 آيرونی چیست؟ -1-2  
( است که از لحاظ لغوی به معنی ریا، ironyادل واژۀ طنز یا طعنه در زبان انگلیسی )مع

بردن منظم یک واژه به دو معنی است. و کاراصطالح به تقیه و فریبکاری است. و در
-کند: یک گروه که بهمیگوی برای خود دو نوع شنونده یا خواننده فرضاند که طنزگفته

گیرند و شوند و گروه دیگری که معنی پنهانی را میر فریفته میظاهر معنی یا معنی ظاه
 رونآی ی،ونانی یدر کمد خندند.همراه با فریبنده یعنی طنزنویس بر فریب خورده می

(eironبه ر )گفت تا یسخن م انهیشد که مشخصا و عامدا ساده و عامیگفته م یاکاری
( که alazonبر الزون) انیهمه در پانیو با ا د،یتر از آنچه هست وانماخود را کم هوش

 (11: 1122)ر.ک. حلبی،  .افتییو کانا بود، غلبه م بیالف زن و خودفر ینوع
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شماری برای این واژه، آن را -ناچیز-ارسطو با در نظر گرفتن معنایی در حدود خود» 
 های ظریفیشمارد که از سیرتدهد و جنسی از فروتنی میمیزنی قرار دربرابر الف

 ایبه تهکم  شترینوع از طنز ب نیا( 1172: 1135)ارسطو، « خیزد.همچون سقراط برمی
برای آیرونی » خواند. یاستدالل ای یسفتوان آن را طنز فلیماند و میافسوس و استهزاء م

)پاینده، « کرد.توان معادلی واحد و دقیق در صناعات ادبی فارسی پیشنهاددشواری میبه
( را آیرونی دانسته اند. 11: 1151)مقدادی، « بیان غیرمستقیم معنا»رگونه ( برخی ه43: 1133

ای را که برای آیرونی ذکر توان مفاهیم گستردهسختی میواقعیت این است که به»
گرفت نظرهایی را برای آن درتوان ویژگیاند، در یک تعریف محصور کرد اما میکرده

)غالمحسین زاده و « وع آیرونی مشترک باشد.که میان تعاریف ارائه شده از آن و ان
های آیرونی به شناخت آن برسیم. کوشیم از طریق بیان ویژگی( ما می21: 1133لرستانی، 

عبارت  دیگر آیرونی در حقیقت بیان این واقعیت است که تنها یک واقعیت وجود ندارد! به
ان تعبیرهای گوناگونی کرد در توای میدهد که از هر آگاهی یا تجربهاین صنعت نشان می

دهد که همزیستی کنند؛ آیرونی نشان میکدام تمام حقیقت را بیان نمیکه هیچحالی
مایۀ آیرونی جای در جان« پارادوکس»ناهمسازها بخشی از حقیقتِ موجود است. بنابراین 

بسیار نامیم، اصطالح، کنایه میبه چیزی که ما در ادبیات فارسی به»دارد. این شگرد 
کند. ( آیرونی شکستن قواعدی است که زبان بر ما تحمیل می21)همان: « نزدیک است.

علت لذت ( »56اند. )همان: اصطالح نوعی مچ گیریهای آیرونیک به( پاسخ36)همان: 
-بردن ما از آیرونی این است که این صنعت ذهن را به یک بعد معنایی خاص محدود نمی

« های مختلف بنگریم.گشاید تا مطلبی واحد را از جنبهبر ذهن میهایی را کند بلکه دریچه
هرچقدر شاعر دارای تجربیات ناهمگون از ( »111: 1132نقل از مشرف، )ریچاردز، به

)هادی و « شود.میظاهر متناقض بیشتر در شعر او دیدهجهان پیرامون خود باشد، مسائلِ به
ناقض میان جهان عین و ذهن یا آرمان و ( و این همان ت1156:147ترکی و همکاران، 

در واقع آیرونیست اندوه خویش را در »شود. واقعیت است که زهرخند او را موجب می
( حاصل این نوع بیان این خواهد 146)همان: « کند.لباس مبدل شوخی و مزاح پنهان می

که بر برد منظور گوینده در اصل مخالف چیزی است لحظه ای که مخاطب پی می»بود: 
موکه کالینداگالس( 145)همان: « کند.زبان آورده، شکستی تحقیرآمیز را تجربه می

های آیرونی گردآوری کرده که برای نمونه چند جمله ذکر مواردی را برای بیان ویژگی
 شود:می
 عنوان یک صنعت ادبی، عکس کالمِ ظاهر را منظور دارد. آیرونی به -
 است که ترکیبی از درد و خنده را تولید کند. آیرونی فقط زمانی آیرونی  -
 ویژگی بنیادین هر آیرونی تضادی است بین ظاهر و واقعیت.  -
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فردریش شلگل معتقد بود آیرونی عبارت است از شناسایی این حقیقت که جهان ذاتا متناقض نماست  -
 تواند تمامیت متناقض آن را نشان بدهد.و فقط رویکردی دوگانه می

)کالین  کنند، تراژدی. کنند، کمدی است و برای کسانی که احساس میرای کسانی که فکر میدنیا ب -
 (146-144: 1135موکه،
 مثال هايی از آيرونی در آثار ناصرتسرو.1-1

و خنده و عشق سر  ییبایبا ز ییگوطعم کلی اشعار ناصرخسرو تلخ است.  در نگاه اول
 یشاعردر ظاهر او پندارد. یو مخالفت با خرد مشمرده  یرا  سبکسر اهنیمخالفت دارد؛ ا

قرار  شکار ۀو مخالفت با مخالفان را سرلوح ۀ خودشیاند غیو خشک است که تبل یجد
 کرد.اهی دیگر هم به این شاعرِ حکیم نگاهدگتوان از دیاما می استداده

و استوار خورد: او با کالمی بی نظیر چشم مییک نمونه دوگانگی در بیان ناصرخسرو به
پای او رسیده( و بعد که کمتر شاعری در این توصیفات بهپردازد )چنانبه وصف طبیعت می

شود! آیا این گذار از ظاهر به باطن ناگهان تغییرِ جهت داده و به نکوهش زیبایی مشغول می
یاد این کند مخاطب را بهنیست؟ تضادی که در اغلب اشعار او به این شکل جلوه می

 اندازد: گفتن چیزی و قصد کردن ضد آن. ز آیرونی میتعریف ا
 دهند:خوبی نشان میابیات قصیده ذیل دوگانگی حاکم بر ذهن او را به -

 بینی آن باد که گویی دم یارســـــتی
              

 یاش بر تبت و قرقیز گذارستـــــی 
 (171: 1134ناصرخسرو، )               

است را یار لطیف است و از بر زیبارویان قرقیز و تبت گذشتهباد لطیفی که چون نفس 
ای نیست و بین امر ذهنی و امر عینی باید توان نادیده گرفت؟ اما گویی که چارهچطور می

 یکی را انتخاب کرد:
 ای به نوروز شده همچون خران فـتنه

 فتنۀ سبزه شدت دل چو خر ای بیهش                       
              

 من نخواهم که مرا همچو تو یارستی 
 فتنۀ سبزه نشدی گرنه حمارستی

 (171)همان:                                     

 دهد چهارپا است؟دارد و دل به زیبایی طبیعت میکه بهار را دوست میچرا آن
 گر گل حکمت بر جان تو بشــکفتی
 فضل بایدش و خرد بار که خرمـا بن

              

 مر تو را باغ بهاری به چه کارستی 
 گرنه بار آوَرَدی باز چنارستی

 (171)همان:                                    

تواند ذهن را از توجه به عالم برین بازداشته و متوجه عالم دیدن بادِ جانبخش چون می
ان به حیوان جنبۀ شد. تشبیه انسجهانِ حیوانی خواهد زیرین کند، عامل نزول انسان به

-آیرونیک کارِ ناصرخسرو است. گاه دامنۀ این نوع نگرش به دامن اجتماع هم کشیده

نسبت کامال منفی ناصرخسرو با نظم مستقر و دین رسمی جامعه، تنهایی او را »شود. می
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بیان امروزی، تضادها را به ( و به1156:117)هادی و ترکی و همکاران، « بخشد.شدت می
اهل آیرونی اصالً پروای آن »شرایط موجود نیست. ساند اما او اهل تسلیم شدن به راوج می

( وقتی پای دانش 141: 1151)کیرکگور، « خود را با محیط پیرامونش وفق دهد. ندارد که
دانند، جا دارد کل و عالمۀ دهر میآید که خود را عقلمیان میچرند و برآماسیدۀ کسانی به

داند که کل آن حکمت، طبلی ش برویم؛ گو اینکه اهل آیرونی میبا سالح آیرونی پی
 (764توخالی بیش نیست. )همان:

جویی از زید که مدعیان ارتباط با عالم واال گوی سبقت را در لذتای میاو در جامعه -
د اند تا به امیال حیوانی خود برسندین و فقه را دستاویز قراردادهاند. آنها ظواهرِهمگان ربوده

-توان دست بهاست که برای گریختن از هر حکم شرعی میشدهو در نتیجه، وضعیتی ایجاد

ای که ابیاتی از قصیده که در نهایت چیزی از دین باقی نمانََد.دامن یکی از مفتیان شد، چنان
ترتیب ناصر از نقد اینوضوح محتوایی سیاسی هم دارد و بهآوریم، بهآن را در اینجا می

-رسد؛ نکتههای مختلف ساختار قدرت و فساد حاکم بر آن هم میاخالق به نقد الیهدین و 

توان حکم شود. اوضاعِ زمانۀ او طوری پیش رفته که میها دیده نمیای که در آثار شلگل
رود، مصراع آخر شمار میاینکه اصالً چیز حرامی وجود ندارد و همه کار مباح بهداد بر

 به چنین اوضاعی است:  تلخند نهایی ناصرخسرو
گرد بازار بگرد اینک و احوال ببـین    
 آب جویی و سقا را چو سفالست دهان  

 علما را که همی علم فروشند ببـین
 طمعوبسِ جهلنهنگی زهمچوهریکی
 از عامه به شبکنیمهمانپنهانکگرش 

 جوشیده حاللست سوی صاحب رأیمی
 صحبت کودکک ساده زنخ را مالک

 قیمار و لواطت به طریق سه امام می و
                   

 نگری من نکنم قصه درازچو تو خود می 
 حـلّه خــواهی تو و شلوار نـدارد بزاز

 به حریصی چو گرازعقاب وچوبه ربایش
 دهن علم فراز و دهن رشوت باز
 طبع ساز و طربی یا بیش و رودنواز
 شافعی گوید شطرنج مباح است بباز

 را رخصت و دادست جوازدست توکرنیز
 مر تورا هر سه حاللست هال سربفراز

 (71: 1134)ناصرخسرو،                       

   

 شلگل برادرانهايی از آيرونی در آثار مثال -1-9
جهان، دیگر ورزیِ محصور در قوانین علمی و نگاه مکانیکی بهدر قرن هجدهم خرد

آنها در پی آفرینش نظریات و جهانی نو بودند. شاید این مورد عالقۀ روشنفکران نبود و 
کرد: خداوند ما را از نگاه تک او دعا می»جملۀ ویلیام بلیک بیانگر وضعیت آن زمان باشد. 

دانست و مخالف این بود که بعدی و خواب نیوتونی در امان دارد! او نیوتن را ظاهر بین می
( به این صورت 14: پاورقی 1135الین موکه،)ک« در هرچیزی فقط یک معنی جستجو شود.
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یافتند. این امر را کالم دوپهلو و گاه ابهام آمیز گرایش میها هرچه بیشتر بهبود که رمانتیک
هنگام مطالعۀ آثار فردریش شلگل باید همواره مد نظر داشت زیرا او سرآمد همۀ 

مفهوم آیرونی »دی که بعدی و کالمِ صریح بود تا حها در دوری از نگاه تکرمانتیک
عنوان شلگل به شیفردر (141)همان: « رمانتیک را در اصل به فردریش شلگل مدیونیم.
بر  آنچه را که یاخردمندانه یزهوشیبا ت یکی از ارکان جنبش جدید و یک انقالبی جوان

هایی که او در نشریه نگریست. قطعهبا نگاهی طنزآمیز می دیدیم خالف آرمان رمانتیسم
  شدند.کرد به نوعی مانیفست جنبش محسوب میتنائوم چاپ میآ

دارد، متهم  یباد یاز سازها یافراط ایاستفاده یکه گاهنیموتزارت را به ا یقیموس-
 شیب ۀکند. اتهام استفادیوارد م یروشنفکر اتیاتهام را به نشر نیا نیاند. شلگل عکردهیم

است اما شلگل با نسبت  یغلط منطق ایدرست هب دانیقیموس کیساز بر کار  یاز حد از نوع
 قتیدوم در حق یمعنا نیاست. ارا اراده کرده یگرید یمعنا ات،یاتهام به نشر نیدادن هم

سخن سبک و پوچ هم هست.  ۀنشان دهند« باد» ۀکند. واژیدست غوغاساالران را رو م
موتزارت به  یقیوسنند که اغلب مکیرا م یهمان اشتباه یروشنفکر اتیاز نشر یاریبس»

 ,Schlegel) «کنند.یاستفاده م یباد یاز سازها یصورت افراطآن متهم است: گاهگاه به

Friedrich, 1971:144 ) 
شود. در آن زمان شوخ طبعی فردریش شامل حال خودِ او  و هم مسلکانش هم می-

ار نقدادبی یکی از موضوعات رایج روزگار شده بود و در باب چیستی و چگونگی ک
شد. فردریش با تشبیهی پوشیده آنان را به چهارپایانی منتقدان سخنان بسیاری مطرح می

کنند؛ سخنی که در عین حال آموزنده کند که برای هضم غذا آن را نشخوار میتشبیه می
ای است که نشخوار منتقد خواننده»نویسد: هم هست! در قطعۀ بیست و هفتم بخش اول می

 (141)همان: « باشد.و باید بیش از یک معده داشتهکند. بنابراین امی
در این نوع آیرونی، خواننده و »است. آگوست ویلهلم به آیرونی نمایشی پرداخته

نویسنده از واقعیاتی باخبرند که قهرمان داستان از آن بی خبر است و ناآگاهانه در جهت 
)غالمحسین زاده و « شود.کند اما سرانجام با واقعیت روبرو میخالف آن تالش می

( آگوست مفهوم آیرونی نمایشی  را توازن امر جدی با امر مضحک یا 24: 1133لرستانی، 
آیرونی یک جور اعتراف است که در ساختار نمایش تنیده »داند: مخیِّل با کسل کننده می

شود؛ به این ترتیب چون نمایش در امور خیالی و احساسی یک سویه و کمابیش بازگو می
 «شود.کند به کمک آن از نو موازنه )با امر واقعی( برقرار میل میعم
 (Schlegel, A.W, 1846: 227) 
کند تماشاگری که بر صندلی اش نشسته و دارد امری یکسره دروغ و خیالی را نگاه می 

تواند آن را به واقعیت ارتباط دهد؟ در حقیقت، نمایش و روابط درون آن اموری چطور می
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گویند و از دلِ این دوگانگی، حقیقت بیرون هستند که از واقعیت سخن می غیرواقعی
کند، مثل برادرش این شگرد پردازی میآید. اما آگوست با اینکه در باب آیرونی نظریهمی

 برد و لحن او در آثارش بیشتر جدی و علمی است.کار نمیرا به
 ران شلگلبررسی تطبیقی آيرونی در آثار ناصرتسرو و براد .1-4
 اي مشترکطنز فلسفی، نقطه .1-4-2

: 1121)ولک، « شود.به اعتقاد زولگر، آیرونی واقعی با تأمل در سرشت جهان آغاز می»  
تر از اندیشۀ انسان است. ( فردریش شلگل معتقد بود که عظمت امر نامتناهی بزرگ13

دهد، جدّ بودنش را دست مینهایت را از سوی امرِ  بیهنگامی که اندیشه توانایی پرواز به
( یا شوخی ironyاندیشه هنگامی حالت مضحکه )»خندد. خود میدهد و بهنیز از دست می

(wittyبه )گیرد که از عهدۀ شناخت امر نامتناهی برنیاید؛ پس شوخی معیار امور خود می
ترتیب این( به72)همان: « عظیم است. در این جا مفهوم شوخی، مفهومی عامیانه نیست.

-در اینجا سخن از کنایهشوخی نوعی اعتراف است، اظهار ناتوانی در برابر درک حقیقت! 

-ای خردمندانه و لبخندی از سرِ درد است نه لودگی و مسخرگی؛ زیرا سخن از حقیقت به 

کند، چنین میان آمده و ناتوانی بشری از درک آن.  وقتی ناصرخسرو با خنده مخالفت می
وگرنه پردازد مقابله میخردی بهنگری و بیو در واقع با سطحیدیدگاهی دارد. ا

-مثال در دیدگاه او این نکته که فلک مادر ماست ولی به اند.زهرخندهایش عمیق و فلسفی

ای مادر ما چون که »رسد: نظر میای آیرونیک بهتوزی است، نکتهدنبال کینهرسد بهنظر می
های های عامیانه یا هزل( از نظر او شوخی4: 1134ناصرخسرو، « )همی کین کشی از ما؟

 پوچ حاصلی جز تلف شدن عمر و دامن زدن به نادانی انسان ندارند.
 با گروهی که بخندند و بخندانند
 خنده از بی خردی خیزد چون خندم
 از غم آنکه دی از بهر چه خندیدم

 

 چه کنم چون نه بخندم نه بخندانم 
 انمچون خرد سخت گرفته است گریب

 خود من امروز به دل خسته و گریانم
 (151)همان:                                              

   
کاربردن آیرونی، نگاهی عمیق به تضادهای شد مقصود این متفکران از بهبنابرآنچه گفته

لسفی جهان و بیان دوپهلوی این تضادها به زبانی کنایی و آیرونیک است که ما آن را طنز ف
 « است. آیرونی یقیفلسفه، منزلگاه حق»که  اعتقاد داشت فردریش نامیم.می

(Schlegel, Friedrich, 1971:187) 

جهان بینی ناصر دو قطبی است:  :هاي عین و ذهن و راه تروج از آنهادوگانه .1- 1-4
تاده؛ یک طرف جهان ماده و طرف دیگر جهان روح. شاعرِ ما در مرز میان این دو عالم ایس

کند و بعد های ماده دارد و آن را با زبانی فرهیخته و پرشکوه وصف مینگاهی به رعنایی
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آید که همۀ اینها در برابر عالم ناپیدایِ معنا هیچند. ناصرخسرو مرتب ناگهان یادش می
 معنای انتخاب زندگی حیوانی است. دهد که مبادا به دام ظواهر بیفتیم زیرا این به هشدار می

دهد که در مقام لذت بردن از و در مقام یک شاعر با بیان زیبا و بی نقصش نشان میا
خوبی چشیده( چیزی کم ندارد، اما طبیعت قرار دارد و در توصیف این لذت )که آن را به

شود تا دار بدل میهایی نیشسخنی پرآزار و کنایه چرا کالم لطیف و جانبخشش ناگهان به
 او را متنبه سازد؟ بر مخاطب فرود آید و

چند گویی که چو ایام بهــــــــار آید  
 روی بستان را چون چهرۀ دل بنــدان

 گل سوار آید بر مرکب یاقوتـــــــین                 
 بید با باد به صلح آید در بســـــــتان               

 باغ مانندۀ گردون شود ایدون کـــش
 ناینچنین بیهده ای نیز مگو بام

 شصت بار آمده نوروز مرا مهمان
 هرکرا شُست ستمگر فلک آرایش
 سوی من خواب و خیال است جمال او

                 
                           

 گل به بار آید و بادام به بارآید 
 از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید
 الله در پیش رخش چون غاشیه دار آید

 ار آیدالله با نرگس در بوس  و کن
 زهره از چرخ سحرگه به نظار آید
 که مرا از سخن بیهده عارآید
 جز همان نیست اگر ششصد بار آید
 باغ آراسته او را به چه کار آید
 گر به چشم تو همی نقش و نگار آید

 (161: 1134)ناصرخسرو،               

یهودگی تمام این آفریند یک موقعیت آیرونیک نیست؟ بآیا خودِ این موقعیتی که او می
شود؟ پاسخ این پرسش راستی چرا چنین میهای زیباتر... بهها و همۀ این وصفزیبایی

های ظاهر و باطن، ماده و آگاهی دردآلود از این هستیِ تیره و توضیح ناپذیر است. دوگانه
شوند. در واقع همۀ این طور همزمان ظاهر میبه« آن»معنا، متناهی و نامتناهی در یک 

اش ظاهری( به بخش دیگر هستی -های بخشی از وجود او )بخش متناهیهشدارها، نهیب
شود: هم این جاست که موقعیت آیرونیک حادث میپنهان( هستند و این -)بخش الیتناهی

ها توان انکار کرد! آیا نگاه کردن به این تناقضکدام را نمیطوریکه هیچو هم آن بودن، به
لخند دارد؟ شاعر خودش هم جزئی از این هستی است و همۀ اینها عکس العملی غیر از ت

طنز،  »در حقیقت توصیف خودِ او هم هستند اما چه ایرادی دارد؟ زیرا طبق نظر شلگل
او در میان دو امر مطلق و نسبی  ( 76: 1121)ولک، .« هست زیخود شاعر ن زیهجوآمۀ رینظ

یابد. برای همین است را همزمان در میقرار گرفته و عدم امکان و ضرورتِ وصف واقعیت 
آیند، مخاطبی که چه بسا بیش از شوند و بر سر مخاطب فرود میها زهردار میکه کنایه

خواهد این تناقضات را حل کند؟ اندر آمدن اما ناصرچگونه می هرکس، خودِ شاعر است.
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آشوبِ بیکران جهان  ناپذیر ودین از نظر ناصرخسرو، تنها راه گریز از دوگانگی پایانبه 
 همتایی که چنین آفریده و جز در برابر او نباید سر خم کرد.است: ستایش آفریدگار بی

 آن که به دین اندر ناید خر است
                    

 گرچه مر او را چو تو آدم نیاست 
 (15: 1134)ناصرخسرو،                     

رسد اما قصد شاعر یک بیان نظر میگویی بهگرچه تشبیه انسان به حیوان قدری درشت
کامل تبدیل به چهارپا طورحال انسان بههرغیر مستقیمِ طنزآمیز و کنایی بوده؛ چون به

کند. تصویر موجودی دوگانه: همزمان هم شود بلکه صفاتی از حیوان را اکتساب مینمی
 شود. آدم و هم حیوان! اینجاست که ترکیبی از درد و خنده تولید می

و طنز را ( absoluteسوی آگاهی مطلق )گریز را در حرکت بهفردریش شلگل اما راه
داند. اگر آگاهی از درگیری با امور جزئی خارج شده و کلیّت امر حاصل این آگاهی می

آشوب کامل  ازو واضح  حیصر یطنز، همانا آگاه» را ببیند، بیانش طنزآمیز خواهد شد.
 اریبس یاز خودآگاه یحال حاک نیو درع ریناپذ حیو توض رهیان تبر جه ،کرانیو ب اریع
از جانب شلگل  تیواقع نیا افتیطنز دال بر در کاربرد (76: 1121)ولک، .« است ادیز

 هیدوسو یاست که عالم وجود در ذات خود دستخوش تعارض است و تنها با برداشت
همزمان بر  یآگاه نی، حاصلآیرواو  نظرمتضاد آن را متبلور ساخت. از  تیتوان کلیم

 ( 76)همان:  است. تیوصف کامل واقع ۀارائ رورتحال ض نیعدم امکان و در ع
ها و انتقاد از این جهان پرآشوب و سرشار از تعارض، ویژگی مشترک دیدگاهِ شلگل

گیری و گریز از این جهان را های نوافالطونی، کنارهناصرخسرو است؛ آنها متأثّر از اندیشه
 ای، عنصرِ اساسی«آگاهی»دانند. با اینکه تعبیرات آنها با هم تفاوت دارد اما نجات می راهِ

آن دعوت کنند. تفاوت آنها در این است که این آگاهی خواهند مخاطب را بهاست که می
برای یک دیندار با درآمدن به ساحت دین و برای یک رمانتیست با غرق شدن در جهان 

 شود.رمانتیک حاصل می
بریم که معتقد است هرچیزی که عظمتی دارد این قسمت را با سخن فردریش به پایان می

متناقض نوعی  ،آیرونی»( دارد. paradoxیعنی مبتذل نیست، در درون خود یک تناقض )
 ,Schlegel)«باشد.یم  است، متناقض نما میاست. هر آنچه در آن واحد خوب و عظنما 

Friedrich, 1971:187)  

 استفاده از شعر و قطعة ادبی .1-4-9

گزیده و در آثار منثور چرا ناصرخسرو قالب ادبی شعر را برای بیان مفاهیم آیرونیک بر 
های متناقض نما که در نهایت به طنزی تلخ یابیم؟ آیا این بیاناو چنین طرز بیانی را نمی

خاطر اینکه منطقِ به رسد شعرگنجیدند؟ به نظر میهای دیگر نمیشوند، در قالبتبدیل می
بندد، فضای بازتری برای دربرگرفتن و نمایش امر گفتاری و فلسفی دست و پایش را نمی



 شلگل ناصرخسرو و آثار برادران وانیدر د زیطنزآم ای «کیرونیآ» انیب                        767

کم گرفت. های ادبی بر مخاطب را هم نباید دستترِ قالبمتناقض دارد. البته تاثیر عمیق
-برآمده خوبی از عهده بیانِ امر نامشهود و طنزآمیزگوید که بهفردریش از ابیاتی سخن می

 یا«یمتعال یلودگ»شود، او آن را این چنین ابیاتی تنها در آثار نابِ شعری یافت می» اند:
 ،«یشعر متعال»طنز با  ب،یترتنیابهداند و میرود یفراتر م یو نبوغ آدم لتیکه از هنر و فض

-)به اما خودِ فردریش شلگل به قطعۀ ادبی (76: 1121)ولک،  «شود.یمرتبط م« شعرِ شعر»

آورد. او این نوع نوشته را حد فاصلی بین شعر و نثر عنوان جایگزینی برای شعر( روی می
می بیند. گویی او خواسته از امکانات هر دو نوع استفاده کند تا بتواند به نحو احسن مقصود 

هنرمند  ییِکنا انیجوهر ب ،یادب ۀقطعکند. فردریش اعتقاد داشت را در کالمش پیاده
او و امکان  یاهداف هنر انیاست که میی هنرمند از خأل یگر آگاهانیب  است. کیرمانت

اشارت وار، ابهام،  انیشعر به سبب ب( 76)همان: اهداف وجود دارد.  نیبه ا یابیدست 
کامل  یشد. شکلیوار شمرده مقطعه انیب یِمطلب، شکل آرمان یحال غنا نیو در ع جازیا

ای و ناگهانی است. لحظۀ کشف حقیقت لحظهبات. ثَ یو ب ریمتغ ینیجهان ب کی یبرا
کشیده، مند تا بخواهد آن را به بندگذرد و یک نظام فکری قانوناکتشاف مثل برق و باد می

است. از این روست که تعریف و با سایر اجزای خود هماهنگش کند، آن را از دست داده
« ذوق»ادبی که مبتنی بر عر و قطعۀ هایی مثل شسراغ قالببرای دریافت و بیان آن باید به

ها بر ترین مفهوم در تفکر رمانتیک هستند، رفت زیرا آفرینش در این قالبیعنی برجسته
مند، آنی است. یک درخشش، یک نگاه، بیان و تمام!  به های فکری نظامخالف سیستم

تنی بر تعقلِ جای نگارش معمول و منطقی که مباین ترتیب شعر که مبتنی بر ذوق است به
 شود نه عقل.نشیند. در چنین دیدگاهی درک از طریقِ روح انجام میمحور است میمنطق

توان در آن ذوق و اندیشه را با هم ترکیب کرد و در واقع شعر فضایی ویژه است که می
برآمده. « آمیختن»خوبی از عهدۀ این هیچکدام را از دست نداد.  ناصرخسرو در اشعارش به

-خوبی مورد استفاده قرار داده وهم از اندیشهیک قصیده هم عناصر زیبای ادبی را بهاو در 

است. این آمیختگی، ناگزیر فضایی برای بیان آیرونیک و چند سخن گفته های فلسفی
کند. فردریش شلگل اعتقاد داشت که بستر مالقات اندیشۀ فلسفی و وجهی را هم ایجاد می

بود که شعر و فلسفه را  یدیجد یباشناسیز یمبنا ل، آیرونینزد شلگ»ذوق، آیرونی است. 
 ( 72: 1121)ر.ک. ولک، « .ختیآمیدر هم م
 عنوان طنز سقراطی و پرسشگرانهآيرونی به .1-4-4

 یآلمان الگو کیرمانت ۀفالسف ی، براسقراطی که در مکالمات افالطون حضور دارد 
 یگرفت. سقراط از تظاهر به نادانیرا در بر متفکر  یهاوهیشهمۀ بود که ای جانبههمه یۀکنا

کرد. او با وانمود یدر بحث استفاده م فیخارج کردن حر دانیاز م یبرا یاعنوان حربهبه
طور به اتشانینظر یکه پوچ گذاشتینظر با مخاطبان خود مافقتو داشتن کردن به
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 ۀدر همراطی داشت. فردریش شلگل عالقۀ بسیاری به آیرونی سق آشکار شود. میرمستقیغ
او  ۀخارق العاد کارینازکو  یبه طنز سقراط ،واژه است نیا یمتقدم او که حاو یهانوشته
  (76)همان:  شده. اشاره

است،  انهانگارسهل هیقاف نیقوان تیکه از لحاظ رعا رندیگیم رادیبه شعر گوته ا مردم»-
 یاستحکام و اعتبار جهان یته داراشعر گو ۀاندازبه یآلمان ییهجاشعر شش نیقوان ایاما آ

 ( (Schlegel, Friedrich, 1971:143 «هستند؟
 اریبس یمردمان هم هایآلمانگرا هستند و از طرفی ها در هنر شدیداً قانوننئوکالسیست

 یشاعر بزرگ آلمان. رسدیامر به اوج م نیو فلسفه ا اتیدر ادب اً. طبعندو قانون مدار قیدق
در  اوست، در اشعارش آن دقت مورد انتظار را شگرانیاز ستا یکیگل شلفردریشکه خودِ 

-شعر شش نیدر مقابل قوان زرگب ۀآمده؛ گوت دیپد یاست. تناقض بزرگنداشته ساختار

شعر  ی،اهیعروض و قاف یارهایتوان با معیم ایانتخاب کرد؟ آ دیکدام را با ،یآلمان ییهجا
رجوع به روحِ پاسخ شلگل  ؟گشت گرید یاریل معدنبابه دیبا ایسؤال برد  ریگوته را ز
-یشمار مبه سمیمکتب رمانت ریناپذ یکه از قواعد تخط یزیهمان چ یعنیاست  هنری اثر

ادبا آنچه که توسط بر دهد،آن اعتبار جهانی میو به ردیپذیمبشری  را که روح هچرود. آن
 برخی یرد... هرچند درکش برادا تیارجح تجویز شده، شان برای ادبیاتو قوانینِ علمی

را با ظرافت در  رمانتیک اریمع کیشلگل )و این قسمت تلخ ماجرا است!(  .سخت باشد
 نیبرد. ایم انیاش را با عالمت سؤال به پاگذارد و جملهیم تیسیکالسنئو یارهایبرابر مع

 است. سقراطی یرونیآ کی نمایانگرعالمت سؤال 
ها و بود. روحی که در همۀ آدمیان، فلسفه« روح جهانی» ها در هنرمعیار اصلی رمانتیک

ها ظاهراً فردگرا آثار هنری جدای از ملیت، تاریخ، زبان و غیره مشترک است. رمانتیک
این فردگرایی رنگ و بویی شدیداً اجتماعی داشت و با احساسات جمعی »بودند اما 

خصیت فردی، در نهایت به بود. آنان امید داشتند که تحقق و شکوفایی ناب شآمیخته
(  این مسئله شباهتی با 11: 1121)لوکاچ، « نزدیکی و همبستگی واقعی آدمیان بینجامد.

اخوان  دارند:« روح»اسماعیلیان دارد که اعتقاد داشتند همۀ ادیان الهی یک  هاینظرگاه
دشمنی نکنند علمی شایسته است که با هیچ  -ایدهم اهلل –برادران ما را »گویند: الصفاء می

مذهب تعصب نورزند، چه؛ عقیده و مذهب ما همۀ کتابی دوری نگزینند و بر هیچو از هیچ
( بنابراین همانطور که شلگل با مطرح کردنِ 171: 1167)لوئیس، .« گیردمذاهب را در برمی

م مفهو»گیرد، ناصر هم با در نظر گرفتنِ گیرِ گوته نکته میاعتبار جهانی بر مخالفان نکته
برد. اعتراض و نیشخندِ او به ، ظاهرگرایی را در همه جا  زیر سؤال می«مشترکِ ادیان

کردن دل و روح و درک باطنِ دین به خواندن کتاب و حفظ جای پاککسانی است که به
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که روح دین را درنیابد، گمراه است؛  فرقی هم ندارد که از اند. آنظواهر قناعت کرده
 کند: وی میکدام دین یا مذهب پیر

 ای خوانده کتاب زند و پازند
 دل پر ز فضول و زند بر لـب

          

 زین خواندن زند تا کی و چند 
 زردشت چنین نبشت در زند؟

 (71: 1134)ناصرخسرو،                        

های شود، به زمینهها دیده میدر این مورد هم تفاوتی که میان ناصرخسرو و شلگل
کند های آیرونیک خود را در زمینۀ دین مطرح میبط دارد. ناصرخسرو پرسشفکریشان ر

 برند. در حوزۀ هنر و فلسفه از این شگرد بهره میها اما شلگل

 
 گیرينتیجه .9

خواهد بر رازهای هستی و تقدیر آگاه شود اما در وجود انسان نیرویی هست که می-1
وجود خورد؛ این مسئله، اساسِ بهست میبشری، همواره شکهای ذهنخاطر محدودیتبه

ها و واقعیت در افراد هوشمند و متفکر نوعی آمدن پدیدۀ آیرونی است. تعارض میان آرمان
آورد. در واقع آنان با تأمل در سرشت نگرش آمیخته با اعتراض، تردید و طنز پدید می

تجلی این -7بینند.یابند، زیرا آن را دوگانه و متعارض میمیجهان به این نگرش دست
صورتِ برهم زدن روابطِ علّی و های برادران شلگل بهدیدگاه در اشعار ناصرخسرو و نوشته

شود زیرا یک گر میبه مسائل اساسیِ هستی جلوه« نگاه آیرونیک»عادی زبان تا رسیدن به 
نی را آنها آیرو-1تواند ساحت چندبُعدی حقیقت را نشان دهد.بُعدی و صریح نمیزبانِ یک

در مواجهه با مخالفانشان که مدعیِ درک روشن و قاطع پدیدارها هستند، به عنوان سالحی 
کردن تناقضات اند. برجستهکار بردههای چنان نگرشی بهضعفبرای نشان دادن نقطه

هایی های افشاگر، از روشدادن آنها در مقابل پرسشمفهومی در افکار مخالفان و قرار
های ادبیِ استفاده از قالب-4اند.دادهن مورد بحث ما مورد استفاده قراراست که نویسندگا

خاطر اینکه پتانسیل بهتری برای ارائۀ طنز، تناقضات مفهومی و نیز تأثیر شعر و قطعه به
بر اساس مطالعۀ ما، استفاده از  -1است. بیشتری بر مخاطب دارند، برای آنها در اولویت بوده

ناقضات هستی و حمله به مواضع مخالفان، نقطه مشترک اصلی آنها آیرونی برای بیان ت
است که سپهرِ اندیشه ناصرخسرو، ساحت دین است تفاوت عمدۀ آنها در این -6است. بوده

استهزاء مدعیان دینداری و ریاکاران و از آن طریق  به و او  بیشتر با استفاده از آیرونی به 
 ها در حوزۀ فلسفه و هنر قراراما فضای ذهنی شلگل .پردازدسیاسی مینقد ساختار قدرت

دارد؛ آنها کمتر به دین و سیاست وارد شده و بیشتر روشنفکران و منتقدان نئوکالسیست و 
آورند( هدف قرار مغز به حساب میمتفکران مکتب جبرگرایی علمی را )که آنها را خشک

 دهند.  می
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1. Introduction 

Finding common wisdom and ethical themes in the poetry of 

two contemporary poets, Ferdowsi and Mutanabbi, both of 

whom are Shiites of Islamic teachings and who have lived in 

almost the same religious and cultural environment, in addition 

to innate elegance and artistic inspiration, 

(If to a degree) familiar with the wisdom and ethics of ancient 

Iran, the most important purpose of this study is, therefore, the 

most fundamental questions of this research are:1. In what areas 

are the two common poetic and moral understandings of the two 

poets and how did they appear in their poetry? 2. Have Shiite 

and Islamic sources and teachings and an understanding of the 

wisdom and moral teachings of ancient Iran and the Islamic era 

been effective in sharing these issues? It is assumed that because 

of the historical, religious, cultural, and sources common to both 
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poets, there are many similarities between the ethical and 

theological themes of the two poets. 

 

2.Methodology 

This research has analyzed the common and different aspects of 

the two poets' philosophical and ethical issues through a library 

method and based on the framework of comparative literature 

(French school). 

 

3.Discussion 

Ferdowsi, the poet of wisdom and ethics: Ferdowsi (329-411 

AH), He is one of the greatest Persian poets and one of the most 

famous epic poets in the world. . He has long been known as the 

sage. 

Suzani  Samarqandi and the author of The Wonderland, both of 

which lived in the sixth century, - Ferdowsi is called wise  in the 

book of Proverbs  of Dehkhoda , More than 3,000 bits of 

wisdom are provided from the Shahnameh. Ferdowsi is one of 

the wise poets whose wisdom has ruled throughout his poem . 

Wise apart from his scientific personality, From today's 

perspective he is also a psychologist and ethics teacher. 

Mutanabbi (303-353 AH) is a prominent Arab poet and sage 

and one of the most influential poets of this language whose 

poetry is associated with wisdom everywhere. He traveled to 

Iran in 354 AH at the invitation of Ibn Amid. He stayed in Arjan 

for a while, then went to Adud al-Dawla in Shiraz. During his 

stay in Iran, and especially Shiraz, he wrote important poems and 

pieces Which shows how influential this trip is and how it has 

changed his poetry. Aqqad says: The wisdom of Mutanabbi  is 

superior to his other poetic exceptions, and this is why he is a 

philosopher. He has taken the precedent of wisdom from all the 
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poets before him  The presence of wisdom in  Mutanabbi  poetry 

is so bold ,That Sahib ibn Abbad Collected 370 bits from 

Mutanabbi poetry Each bit is a proverb. 

 

4.Conclusion 

The common themes of wisdom and morality in Ferdowsi's 

poetry and Mutanabbi poetry are abundantly observable and 

analyzed This similarity can be found in theological themes such 

as rationality, the necessity of self-knowledge, worldly discredit, 

knowledge and ignorance and many more and and It manifests in 

ethical concepts including  jealousy, rebuke, affection, kindness, 

patience, humiliation, and so on. There are also differences in the 

form and style of the work In addition in terms of personality 

and individuality, including adherence to religious and ethical 

principles, pride and humility, and so on. 

 

Keywords : Mutanabbi, Ferdowsi, Wisdom, Ethics, Arabic and 

Persian Poetry. 
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