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تحلیل کاربرد جامعهشناختی انواع آیرونی در مصیبتنامة
عطّار نیشابوری
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صیدی

چکیده
آیرونی ،از اصطالحات مهم و پرکاربرد در سه حوزۀ نقد ادبی ،فلسفه و بالغت است که بـرای
آن معادلهایی نظیر طعنه ،استهزا ،کنایه ،طنز ،تهکّم ،تجاهـ العـار ،،ریشـنند ،وارونـه گـویی و...
قرار دادهاند؛ امّا هیچیک از این معادلها تعریفی درست ،جامع و مانع از آیرونی نیسـت .سـادهتـرین
تعریف از آیرونی ،تضاد بین بود و نمود است؛ امّا آیرونی عالوه بر تضـاد بـین بـود و نمـود ،عناصـر
دیگری هم دارد که در ایجاد آن ،نقش اساسی ایفا میکننـد .مصـیبتنامـه ،یکـی از آاـار مهـم اد
عرفانی است که عطّار درآن برای بیان مسائ اجتماعی یا طرح مباحث عرفانی در قالـ هـای متعـدّد و
مبتنی بر دریافت مناط  ،از این شگرد هنری و انواع آن بهره جسته اسـت .عطّـار از موضـعی فراتـر از
دیگران ،مسائ مهم زمانۀ خود را به دقت نگریسته و درک کرده است .نگارندگان با بررسی و تحلیـ
این اار عرفانی دریافتهاند کـه عطّـار از انـواع آیرونـی موقعیـت ،زبـانی ،سـاده لـوح ،تقـدیر ،سـقراطی،
خودزنی و نمایشی در ساختار داستانهایش استفاده کرده است .میتوان گفت مهمترین دالی استفاده
از آیرونی در مصیبتنامه ،بستر روایی و داستانی کالم ،بیان مضامین انتقاد اجتماعی و اخالقی و خفقان
سیاسی و محافظهکاری عطّار بوده است.

کلیدواژه :آیرونی ،عطّار نیشابوری ،مصیبتنامه ،بالغت ،روایت.
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 .1مقدّمه
آیرونی 5برگرفته از واژۀ یونانی ایرونیا 1به معنای ریا و برخال ،واقـع نشـان دادن و
در اصطالح« ،شگردی است که نویسنده یا گویندۀ آن ،با توجه به بافت متن به کالم یـا
واقعــۀ هــاهرای صــریا ،معنــایی بســیار متفــاوت مــیبنشــد کــه در آن ،دریــافتی کــامالی
مطایبهآمیز از ناهمخوانی وجود دارد .به عبارت دیگر ،آیرونی ،بیانی ادبی است کـه در
لحن آن ،نوعی دوگانگی وجود دارد؛ چنانکه آنچه گفته یا دیده میشـود ،از جنبـهای
دیگر نامعقول یا نامفهوم است یا کامالی متضاد و خال ،انتظار» (انوشه.)51 :5985،
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

اصطالح آیرونی در کمدیهای یونان باستان ریشه دارد و در اص  ،به مفهوم لحـن
گفتار و رفتار ایرون 9است .ایـرون ،شنصـیت قـراردادی کمـدیهـای یونـانی ،فـردی
ضعیف و زیرک بود که بنا بر خصلت خود ،کمگو در برابـر گزافـهگـو بـود و وانمـود
میکرد که از آنچه هست ،کمهوشتر است و از همین راه ،بر حریف خـود ،آالزون،0
دیگر شنصیت قراردادی آن کمدیها که ال،زن ،ابله و خودفری

بود ،پیروز میشد

(ابرمز .)143 :5981،آیرونـی ،هـم گفتـاری اسـت و هـم نوشـتاری و در آاـار ادبـی بـه
شک های گوناگون هاهر میشود؛ از تراژدی و کمدی تا شعر و رمان و بهویژه در طنز.
بیشتر شک های آیرونی ،دربردارندۀ تضاد و ناهمخـوانی میـان واژههـا و معـانی آنهـا،
میان کردهها و پیامدهایشان یا میان هاهر و واقعیت است که در همۀ ایـن مـوارد ممکـن
است عنصری از بیمعنایی و پـارادوک

نیـز وجـود داشـته باشـد .از ایـن رو ،آیرونـی

هنرمند را قادر میسازد که غیرمستقیم به بیان مفاهیم بپردازد و حتّـی دو واقعیـت مغـایر
را کنار هم بگذارد .هد ،از کاربرد آن نیز ممکن است بیان پیچیدگی تجار  ،عرضـۀ
نامستقیم ارزیابیها یـا دسـتیابی بـه ایجـاز و فشـردهگـویی باشـد .در بیشـتر کاربردهـای

1. irony
2. eironeia
3. eiron
4. alazon
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آیرونی ،وجه اشتراک اساسـی ،مفهـوم پنهـانکـاری یـا مغـایرت میـان هـواهر و اصـ
موضوع است .مهمترین گونههای آیرونی عبارتاند از:
.5آیرونی کالمی؛ .1آیرونی نمایشی؛  .9آیرونی ساختاری؛ .0آیرونـی موقعیـت؛ .1
آیرونی سقراطی؛  .0آیرونـی رمانتیـک؛  .1آیرونـی تقـدیر؛  .8آیرونـی سـادهلـوح؛ .3
آیرونی ناهمخوانی؛  .54آیرونی ناگهانی؛  .55آیرونی خویشتن؛ .51آیرونی رادیکـال؛
 .59آیرونی خودزنی و( ...موکه.)545-14 :5983 ،
کالم آیرونیک همیشه در آاار ادبی فارسی موجود بوده است؛ مثالی در شاهنامه یا
آاار عرفای ایرانی ،بهویژه با توجه به گرایش ذوق ایرانی به طنز ،نمونههای فراوانـی
از انواع آیرونی را میتوان یافت .از این رو الزم است آیرونی بهعنوان یـک شـگرد
ادبی در آاار ادبی فارسی بررسی شود .مصیبتنامۀ عطّار نیشابوری ،یکی از آاار مهـم
اد عرفانی است که عطّار در آن بـرای هنـریتـر شـدن یـا طـرح مباحـث عرفـانی در
قال های متعدد و مبتنی بر دریافت مناط  ،از این شگرد هنری و انواع آن بهره جسته
است .علیرغم وجود جنبههای متعدد آیرونی در مصیبتنامـۀ عطّـار ،تـاکنون تحقیقـی
مستق و همهجانبه که بتواند همۀ جنبهها و ساختارهای آیرونی را در آن بررسـی کنـد،
تدوین نشده است؛ بنابراین ،این پژوهش برای پاسخ به مسئلۀ مذکور نوشته شده است.
 .1-1پیشینة پژوهش
آیرونی در حوزۀ ادبیات فارسی ،مفهومی ناآشنا و جدید است .هنوز هم بسـیاری از
زوایای مفهومی آن در حوزۀ ادبیات فارسی بهوضوح تبیین نشـده اسـت .پـیش از ایـن،
کتابی در مورد آیرونی ،ترجمه و چند پایـاننامـه و مقالـه هـم در ذیـ عنـوان آیرونـی
نوشته شده است که عبارتاند از:
داگالس کالین موکه در کتابی بـا عنـوان آیرونـی ( ،)5983مفهـوم آیرونـی و سـیر
تــارینی آن را بیــان کــرده اســت .رحمــانیفــر و هــادی در مقالــۀ «نقــد پــژوهشهــای
آیرونیشناسی فارسی ( ،)5930به بررسـی پـژوهشهـای صـورتگرفتـه در ایـن زمینـه
پرداخته و محاسن و معای

هرکدام را بیـان کـردهانـد .روسـتاییراد و پنـاهی در مقالـۀ
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«آیرونی در شطحیات بایزید بسطامی» ( ،)5930شطحیات متناقضنما و فراواقـع بایزیـد
و تبیـین

را بر اساس آیرونی در چارچو مبانی تصـوّ ،و مقامـات عرفـانی ،مشـن

کردهاند .لرستانی و غالمحسنزاده در مقالۀ «آیرونـی در مقـاالت شـم » ( ،)5988بـه

بررسی آیرونی در مقاالت شم

بـه طـور

پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که شـم

طبیعی ،آیرونیک است و ساختارهای عادی کالم را شکسـته و نـوعی پوشـیدهگـویی و
رندمعنایی(کالم آیرونیک) در سنن او پیداست.
 .3-1پرسشهای پژوهش
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

 .5ساختار و کاربرد آیرونـی و انـواع آن در مصـیبتنامـۀ عطّـار نیشـابوری چگونـه
است؟
 .1عطّار بیشتر از کدام نوع آیرونی در ساختار داستانهای مصیبتنامـه بهـره گرفتـه
است؟
 .9عوام مؤار بر کاربرد آیرونی در مصیبتنامۀ عطّـار کدامانـد و نسـبت آنهـا بـا
موضوعات و داستانهایی که او مطرح کرده ،چگونه است؟
 .4-1روش تحقیق
روش گردآوری مطال  ،کتابنانهای و روش پـژوهش ،توصـیفی -تحلیلـی اسـت.
ابتدا منابع و مآخذ مربوط به عنوان و موضوع مقاله ،جمعآوری و به طور دقیـ مطالعـه
شد و مطال

مهم و مورد استفاده ،فیشبرداری و استنراج گردیـد .سـپ

فـیشهـا بـر

اساس موضوع دستهبندی شدند .در پایان نیز ،نتیجـهگیـری کلّـی بـا اسـتفاده از جـدول
آماری ارائه شد.

 .1آیرونی
آیرونی در کمدی یونانی ،شنصیتی ناداننما (ایرون) نامیده میشد و فردی متظاهر
بود که مشنصای با صناعت کمگرفت سنن میگفت و تعمّدای خود را نـادانتـر از آنچـه
بود ،نشان میداد و بر سرباز ال ،زن (آالزون) غلبه مییافت« .آیرونی در اغل

مـوارد

به معنی کتمان یا در لفافه نگه داشتن موضوع یا نکتۀ اصلی بـه کـار رفتـه اسـت؛ امّـا نـه
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بهمنظور فری  ،بلکه برای دست یافتن به تأایرات بالغی یا هنری» (ابرمـز.)143 :5314،
در دانشنامۀ اد فارسی ،در تعریف آیرونی آمده است« :در اصطالح ،شـگردی اسـت
که نویسنده با توجه به بافت مـتن ،بـه کـالم یـا واقعـهای هـاهرای صـریا ،معنـایی بسـیار
متفاوت میبنشدکه در آن ،دریافتی کامالی مطایبهآمیز از نـاهمخـوانی وجـود دارد .بـه
عبارت دیگر ،آیرونی ،بیان ادبی است کـه در لحـن آن نـوعی دوگـانگی وجـود دارد؛
چنانکه نسبت به آنچه گفته شده یا دیده شـده ،از جنبـهای دیگـر نـامعقول یـا نـامفهوم
است یا متضاد و خال ،انتظار» (انوشه« .)51 :5985،معادل واژۀ طعنـه یـا طنـز در زبـان
انگلیسی ،آیرونی است که از لحاظ لغوی به معنی ریا ،تقیـه و فریـ کـاری اسـت و در
اصطالح ،به کار بردن منظّم یک واژه به دو معنی است .گفتـهانـد کـه طنزگـوی بـرای
خود دو نوع شنونده یا خواننده فرض میکند :یک گروه کـه بـه هـاهر معنـی یـا معنـی
هاهر فریفته میشوند و گروه دیگری که معنی پنهانی را میگیرند و همراه با فریبنده یـا
طنزنوی

بر فری خورده میخندند» (حلبی .)31 :5901 ،سیما داد در کتـا فرهنـ

اصطالحات ادبی ،آیرونی را به معنای صناعتی در نظر میگیـرد کـه نویسـنده یـا شـاعر
بهواسطۀ آن ،معنایی مغایر با بیان هاهری آن به ذهن متبادر مـیکنـد (داد.)141 :5915،
به طور کلّی ،آیرونی یکی از اصطالحات نقد ادبی است که معموالی وقتی اتفاق میافتد
که از کالم ،معنای دیگری غیر از معنای بیانشده برآید که معموالی این معنـا وارونـه یـا
منالف کالم اصلی است .در واقع آیرونی نوعی ایهام و دوپهلویی توأم با طنز در کالم
یا موقعیت است .آیرونی به وارونهگویی ،وارونهنمـایی ،ریشـنند ،شـوخی و ...ترجمـه
شده است .شاید اولین تعبیر برای آیرونـی ،تعبیـر موکـه 5باشـد« ،آیرونـی یعنـی گفـتن
چیزی برای رسـاندن معنـی منـالفش» (موکـه .)0:5983 ،از نظـر موکـه ،موقعیـتهـای
آیرونیــک را نویســندهای کــه هــدفش افشــای ریاکــاری ،تجاهــ  ،خــوشبــاوری،
توجیهتراشی یا خودپسندی افراد – قربانیان آیرونی -اسـت ،مـیتوانـد خلـ یـا عرضـه
کند؛ آن هم به گونهای که موج

خنده و شادی مناطبان و در عین حال ،پنـد گـرفتن
1. D.C.Muecke
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آنها شود .قربانی آیرونی– شنصی که هد ،آیرونیپرداز قرار میگیرد -سـپر بـالی
تیپ خود شده ،به جای همه مورد مؤاخذه قرار میگیرد .نقصانهایش که ممکن اسـت
افــراد بســیار دیگــری نیــز بــه آنهــا دچــار باشــند ،پــیش چشــم مناط ـ

قــرار گرفتــه،

حماقتهایش مورد خنده و تمسنر واقع میشود.
بزرگترین لذّت حاص از آیرونی برای مناط  ،عالوه بـر خنـدهآور بـودن ،ایـن
است که مناط

را در موقعیت آگاهی برتری نسبت به قربانی آیرونی قـرار مـیدهـد؛

یعنی مناط  ،شاهد وضعیتی است که از حقیقتش آگاه است؛ امّا شنصی که خود در
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

آن وضــعیت قــرار دارد (قربــانی آیرونــی) ،از حقیقــت بــاخبر نیســت و همــین امــر کــه
مناط  ،چیزی بیشتر از کاراکترها (که در سوءتفاهم هستند) مـیدانـد ،او را در لـذّتی
عمی غرق میکند؛ لذّتی که در مواقعی (آیرونیهای تراژیک) ،موج
دل مناط

به درد آمـدن

و تأایرگذاری عمی اار ادبی میشود.

یک بررسی اجمالی نشان میدهد عنصر مشترکی که در تعاریف منتلـف آیرونـی
ذکر و در آاار منتلف تکرار شده ،بیان یک معنی و ادای معنای دیگر است .موکه نیـز
به همین نکته اشاره کرده و گفته است«:ساموئ باتلر 1در ااـر لنگرگـاه زیبـا آیرونیـک

است؛ چراکه یک چیز میگوید و معنای دیگری اراده میکند» (مقدادی :5918 ،ذیـ
آیرونی) .واقعیت این است به سنتی میتوان مفـاهیم گسـتردهای را کـه بـرای آیرونـی
ذکر کردهاند ،در یک تعریف محصور کرد؛ امّا میتوان ویژگـیهـایی را بـرای آن در
نظر گرفت که میان تعاریف ارائهشده از آیرونی و انواع آن ،مشترکاند؛ «ویژگیهایی
ماننــد خــود را بــه نــادانی زدن ،دوگانــهگــویی یــا ایهــام ،غافـ گیــری ،طنــز و اســتهزا،
کنایهگویی و به کار بردن کلمهها و عبارتها در غیـر معنـی حقیقـی آنهـا» (لرسـتانی،
.)15 :5983
به طور خالصه میتـوان گفـت مفهـوم آیرونـی در اوایـ قـرن نـوزدهم ،در بیـان
تناقضها و ناسازگاریها به کار میرفت ،با ایـن هـد ،کـه ضـمن توضـیا آگاهانـه
1. Samuel Butler
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پیچیدگیهای زندگی و دست یافتن به معنایی غنیتر از آنچه یک بیان مستقیم قـادر
به تفهـیم آن بـود ،بـه تعـادلی اساسـی در جنبـههـای متنـاقض زنـدگی دسـت یابـد و
جنبههای منرّ

این تناقضها را هم نشان دهد .در اواخـر ایـن سـده ،بیشـتر اَشـکال

آیرونی ،شناسـایی و طبقـهبنـدی شـد؛ امّـا بـه نظـر مـیرسـد ماهیّـت اصـلی آیرونـی
تعریفشـدنی نیسـت و همـان ویژگـی گـولزننـدگی و اغفـال آن ،یکـی از دالیـ
عمـدهای اسـت کـه باعـث مـیشـود منبعـی جـذّا

بـرای انگیـزش فکـر ،اندیشـه و

کنجکاوی باشد.
 .1-1عناصر ساختاری آیرونی
همان طور که اشاره شد ،تعریف مفهوم آیرونی بـه گونـهای کـه انـواع آن را دربـر
بگیرد ،بسیار دشوار است .پیشنهاد موکه بـرای حـ ایـن مسـئله آن اسـت کـه بـه جـای
تمرکز بر تعریف مفهوم آیرونی ،عناصر ،ویژگیها و وجوه آن  -که اساس همـۀ انـواع
آیرونی هستند -مطالعه شوند .موکه ،عناصر آیرونی را به شرح زیر بیان میکند:
الف .عنصر معصومیت یا اعتماد بیخبرانه :در تمام انواع آیرونی ،قربانی آیرونـی از
حقیقت بیخبر است؛ پ

آنچه قربانی با آن مواجه است ،وانمـودی دروغـین اسـت از

بودی واقعی .این وانمودسازی که بـه گمراهـی و قربـانی شـدن او منجـر مـیشـود ،دو
هد ،دارد .5 :نشان دادن آنچه که نیست5؛  .1پوشاندن آنچه که هست 1.ایـن دو نشـان
میدهند که وانمودسازی ،از مهـمتـرین نقـشهـایی اسـت کـه تکنیـک آیرونـی بـازی
میکند .وانمودسازی بسیار به تعاریف اولیـۀ آیرونـی کـه در جمهـور و بوطیقـا و آرای

سیسرون 3به آن اشاره شده بود ،نزدیـک اسـت .پـ  ،یکـی از ویژگـیهـای آیرونـی،
وانمودسازی و فری

دادن قربانی– چه از طری پوشاندن حقیقت و چه از طری عرضۀ

چیزی دروغین– است .قربانی آیرونی در این موارد فردی معصوم است که از حقیقـت
بیخبر است .او فردی سادهلوح است کـه بـه هـیچ وجـه احتمـال نمـیدهـد کـه فـرض
1. Simulation
2. Dis Simulation
3. Cicero
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خوشباورانهاش دربارۀ حقیقت ،غلط باشد .رفتـار و گفتـار قربـانی آیرونـی در بعضـی
موارد آمینته با کبر و غرور است که مطّلع بودن مناط

از منمصـهای کـه قربـانی از

بودن در آن بیخبر است ،باعث خنده میشود.
آیرونیست زبده میتواند معنای مورد نظرش را طـوری برسـاند کـه مطلقـای احسـاس
نشود معنایی به جز معنای آشکار مدّ نظر است« .در مورد عق متورّم شـیرینی کـه همـه
چیز را میداند ،در آیرونی درستش این است که با او همراهی شـود ،معلومـات او دود
از کلّه بلند کند ،تشوی شود و ،...ولو آیرونیست خود همواره آگاه باشـد کـه تمـامش
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

توخالی و بیمحتواست .در مورد تعصّ

بینود و بیمعنی در آیرونی درست این اسـت

کــه بــا شــور و شــعف و ســتایش و حتّ ـی حــرارت بیشــتری از آن اســتقبال شــود ،ولــو
تعصـ  ،بـزرگتـرین حماقـت دنیاسـت» (کیرکگـور،
آیرونیست خود بداند کـه ایـن ّ
.)100 :5931
البتــه نیرنـ

هــا همیشــه آیرونیــک نیســتند و شــاید در بعضــی آیرونــیهــا ااــری از

فریــ کــاری و وانمودســازی نباشــد .وانمودســازی آیرونیــک ،ایــن تفــاوت را بــا
وانمودسازی غیرآیرونیک دارد که مناط

یا ناهر آیرونیک ،از حقیقت مـاجرا مطّلـع

بوده ،میداند که قربانی آیرونی از آن بیخبر است .موکه در مـورد آیرونـیهـایی کـه
خالی از فری کاری هستند ،مثالی میآورد از کوچهای که نامش بنبست مسیا اسـت.
این نامگذاری بدون هیچ فری کاری آیرونیک اسـت؛ چراکـه تناقضـی آشـکار دارد؛
بنبست راهی است که نجاتی ندارد؛ در حالی که مسیا باید راهگشا باشـد و ایـن یـک
تناقض است.
 .عنصر تضاد هاهر با واقعیت :آنچه آیرونیست به زبان میآورد ،درسـت عکـ
آن چیزی است که واقعای میخواهد بگوید .در واقـع آنچـه آیرونیسـت خلـ مـیکنـد،
وانمودی است از بودی که متضاد آن است و این کار را گـاه بـا هـد ،گمـراه کـردن
قربانی و گاه برای رساندن معنایی متضاد با معنای هاهری انجام میدهد .قربانی آیرونی
خاطرجمع است که وضع به همان ترتیبی است که به نظر میرسد؛ امّـا خبـر نـدارد کـه
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اتفاقای این طور نیست و درسـت بـرعک

اسـت .ایـن عنصـر آیرونـی بـا عنصـر اعتمـاد

بیخبرانه و معصومیت قربانی آیرونی ،قرابت مفهومی دارد .قربـانی آیرونـی ،بـه هـاهر
دروغینی که آیرونیست خل کرده ،اعتماد میکند و فری

هاهر را میخـورد؛ زیـرا از

واقعیت بیخبر است.
عالوه بـر اینکـه آیرونـی مـیتوانـد ناشـی از بـیخبـری و اعتمـاد قربـانی بـه هـاهر
موقعیتها– که با حقیقت آنها متفاوت است– باشد ،میتواند ناشـی از موقعیـتهـایی
ذاتای متناقض هم باشد؛ موقعیتهایی که قربانی در آنها بر سر دوراهی قرار میگیرد که
هر دو راه غیرقاب اجتنا و کامالی متناقض هستند و او مجبـور اسـت یکـی از دو راه را
انتنا کند .بیشتر نظریهپردازان ،عنصر تضاد موجود در آیرونی را در ذات تنـاقض یـا
دوراهی میبینند ،نه در تضاد تصـویر درسـت و تصـویر نادرسـتی از واقعیـت .آیرونـی،
مستلزم تقاب یا بیتناسبی هاهر با واقعیت است و هرچه این تضاد و تقابـ بیشـتر باشـد،
آیرونی برجستهتر خواهد بود.
ج .عنصر خندهآوری :موقعیتی آیرونیک که در آن قربانی با خیالی آسوده مشـغول
رت و فت امور و گاه برنامهریزی برای شرایطی است که فقط هاهر آن را میبینـد و از
حقیقتش بیخبر است ،در صورت آگـاهی نـاهر آیرونیـک از حقیقـت مـاجرا و اینکـه
قربانی در اشتباه محض است ،میتواند باعث خنده شود .همـین طورکـه هرچـه قربـانی
اعتماد بیشتری به شرایط داشته باشد یا خودش را دانا و آگاه بداند یا با ناآگـاهی خـود،
زمینه را برای اتفاقـات بعـدی کـه خـال ،تصـوّراتش هسـتند فـراهم کنـد ،ایـن خنـده
شدیدتر خواهد بود .پ

یکی از عناصری که در بعضی آیرونیها وجـود دارد ،عنصـر

خندهآوری است .زمانی که آیرونیست ،کالمی خلـ مـیکنـد کـه مناطـ

از معنـای

هاهری آن به معنای واقعی آن  -که بـا معنـای هـاهری متفـاوت و گـاه متضـاد اسـت–
میرسد ،این کشـف ،او را غـرق در لـذّت مـیکنـد و خنـدهای از رضـایت بـر لبـانش
مینشاند .برای مثال ،آیرونیهای کالم سقراط – 1که خـود را نـادان نشـان مـیداد ،در
1. Socrates
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حالیکه داناترین بود– لذّتی واقعی به مناطـ

مـیدهـد؛ زیـرا مناطـ

در هـر کـالم

سقراط ،معنایی تازه کشـف مـیکنـد کـه قربـانی آیرونـی – مناطبـان سـقراط کـه در
داستان ،طر ،مباحثات او هستند– از فهم آن عاجزند .این برتری فهم و آگاهی کـه در
آیرونی به مناط

و ناهر آیرونی هدیـه مـیشـود ،لـذّتی بـیهمتـا بـه او مـیدهـد کـه

ناخودآگاه میخندد.
در آیرونیهای تراژیک ،مانند آیرونیای که در داستان اودیپ شهریار یـا رسـتم و
سهرا وجود دارد ،ااری از عنصر خندهآوری نمیبینیم ،بـا اینکـه در ایـن شـرایط هـم
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

مناط

یا ناهر آیرونیک ،از حقیقتـی بـاخبر اسـت کـه قربـانی از آن خبـر نـدارد و بـا

بیخبریاش قدم در راهـی مـیگـذارد کـه هـر لحظـه او را بـه پایـان تـراژیکش – کـه
منتظرش نیست– نزدیکتر میکند .موقعیـت آگـاهی برتـر در ایـن شـرایط ،خنـدهآور
نیست و واکنشی احساسی که این موقعیتهـا در مناطـ

برمـیانگیـزد ،دلنگرانـی از

تأسـف خــوردن بــر ناآگــاهی اوســت؛ بنــابراین عنصــر
سرنوشـت قربــانی و در نهایــتّ ،
خندهآوری ،در تمام انواع آیرونی حضور ندارد.
د .عنصر جدامانی :این عنصـر بـه وضـعیت نـاهر آیرونیـک -کـه بـه طـور کلّـی از
موقعیت آیرونیک و اتفاقات جـاری ،دور اسـت -مربـوط مـیشـود .در آیرونـی ،نـاهر
آیرونیک در وضعیت برتری نسبت به قربانی آیرونی قرار دارد و جداییاش از موقعیت
آیرونی – کـه فقـط در حـال تماشـایش اسـت و در واقـع بـا آن درگیـر نیسـت -بـه او
احساسی از آزادی و سرگرمی هدیه میکند .ناهر آیرونیک ،قربانی را در بند و گرفتار
میبیند؛ در حالیکه خودش درگیر نیست.
نورتروپ فرای 5در تفکیک انواع قهرمانها در قصه مینویسد« :چنانچه به لحاظ قدرت
یا هوش از ما پایینتـر باشـند ،بـه طـوریکـه مـا از بـاال شـاهد صـحنههـای گرفتـاری و
درماندگی و بیهودگی باشیم ،قهرمان ،حالت آیرونیـک پیـدا مـیکنـد» (فـرای:5911 ،

1. Northrop Frye
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 .) 90از این دیدگاه ،آیرونیست خال

و اعال خداوند اسـت .بـه قـول کـارل زولگـر:1

«آیرونی متعالی در عم خداوند نهفته است کـه انسـان را مـیآفرینـد و زنـدگیاش را
رقم میزند .در هنر زمینی هم آیرونـی بـه همـین معناسـت؛ کـاری شـبیه کـار خداونـد
(همان.)51 :
هـ .عنصر ذوقی :این عنصر ،آخرین عنصری است که موکه بـرای آیرونـی در نظـر
میگیرد و تفکر در مورد آن میتواند جال

باشـد .کسـی کـه اقـدام بـه خلـ آیرونـی

میکند ،چه آیرونی را در کالم به کار ببرد و چه در موقعیت ،باید ذوق و قریحـۀ خلـ
آن را داشـته باشــد .همــان طورکــه اگــر لطیفـه را بــا لحــن مناســبش نگــوییم ،خنــدهدار
نمیشود ،آیرونی هـم بایـد شـک داده شـود تـا ضـایع نشـود .آیرونـی– بـهویـژه نـوع
کالمیاش– اگر درست استفاده نگردد ،از تکنیکی هنری به بذلهگـویی و شـوخیهـای
سنیف نزدیک میشود .آیرونی بایـد بیشـترین تأایرگـذاری را بـا کمتـرین زیـادهروی

داشته باشد .ارسطو 2معتقد است آیرونی موقعی تأایرگـذار اسـت کـه تصـادفی بـه نظـر
بیاید« .از میان وقایعی که کامالی تصادفی به نظـر مـیرسـند ،آنهـایی حیـرت انگیزتـر و
خیرهکنندهترند که هاهرای از تدبیری خبـر مـیدهنـد» (ارسـطو .)18 :5991 ،کیرکگـور

3

مینویسد« :آیرونی موقعیت در طبیعت بـرای کسـی کـه زیـادی طبیعـی و زیـادی خـام
است وجود ندارد؛ خودش را به کسـی نشـان مـیدهـد کـه ذوق آیرونـی دارد ...فاعـ
آیرونیک ویژگیهای آیرونیک را در طبیعت میبیند .به همین ترتی
فری

میتوان هر جـور

ح ها را آیرونی طبیعت شمرد؛ امّا بـرای آگـاه شـدن از آن بـه آگـاهیای نیـاز

است که خود باید آیرونیک باشد .عمالی فـرد هرچـه بیشـتر اهـ بحـث باشـد ،آیرونـی
بیشتری در طبیعت خواهـد یافـت .پـ

چنـین نگـاهی بـه طبیعـت بیشـتر مرهـون رشـد

رمانتیک است تا رشد کالسـیک» (کیرکگـور .)111-115 :5931 ،از نظـر کیرکگـور،
آیرونیست باید ح ّ آیرونی داشته باشد؛ یعنی هم توانایی دیـدن تضـادهای آیرونیـک
1. Karl Solger
2. Aristotle
3. Kierkegaard
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موجود در موقعیتها را داشته باشد و هم توانایی شک دادن به آنهـا در ذهـن و خلـ
دوبارۀ آنها در اار هنریاش.
با توجه به ویژگیهای ذکرشده میتوان آیرونی را اینگونه تعریف کرد« :آیرونـی
مجموعهای از شگردهاست که گوینده با پنهانکاری و بیطر ،نشان دادن خود ،کالم
یا موقعیتی دارای دو یا چند مفهوم معتبر خل میکند که مفهومی غیر از هـاهر و نمـود
آن و معموالی خالفش مورد نظر است؛ به نوعی که دریافت خواننـده بـا توجـه بـه بافـت
کالم یا موقعیت ،اغل

با غافلگیری و ریشنند همراه است» (رحمانیفر.)511 :5930 ،

سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

 .3مصیبتنامة عطّار نیشابوری
مصیبتنامه ،منظومهای است که به وزن رم مسدس مقصور سروده شده و در آن
از مسیر (آفاق و انف ) سنن رفته است .مجموع ابیات آن بر  1011بیت بالﻎ میشود.
نیایش به درگاه خدای یکتا و ستایش پیامبر راستین ،آغاز این منظومه است که پ

از

آن از داستان معراج میگوید و سرآغاز منظومۀ خویش را به مدح خلفای راشدین و
فرزندان برومند حضرت علی (ع) پایان میدهد .آنگاه به کسانی که شعر را
نمیپسندند ،پاسخ میگوید و طرح اصلی و اساس منظومۀ خود را عرضه میکند که به
اختصار چنین است:
آدمی ،همین که بالیده و برومند شد و اندیشهای رسا و روشن یافت ،به طل
حقیقت برمیخیزد و پ

از چندی جستوجو و کوشش ،به پیر میرسد که از او

دستگیری میکند و راهبرش میشود« .راهرو ،به راهنمایی پیر ،ننست نزد جبرئی
میرود و از وی راز حقیقت و رموز معرفت را میطلبد؛ ولیکن جبرئی با بیانی
سوزناک و آتشین میگوید که او نیز در همین ورطه گرفتار است و راه به جایی
نمیبرد .راهرو نزد پیر باز میگردد و قصۀ جانسوز و ناکامی و نامرادی خویش را باز
میگوید و سپ

به اشارۀ پیر ،خدمت میکائی  ،اسرافی و عزرائی را درمییابد و

جویای اسرار آفرینش میشود و این بار نیز مقصودنایافته باز میآید؛ امّا از پای
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نمینشیند و سیر خود را در عرش ،آسمانها ،آ  ،باد ،زمین ،خاک ،آتش ،جماد،
نبات و حیوان دنبال میکند و از همه جا ناکام باز میگردد و تا به خدمت پیامبران
میرسد و به دامان آنان که از آدم ،نوح ،ابراهیم ،موسی ،داود ،عیسی عبارتاند،
دست میزند و سرانجام به پیشگاه محمد مصطفی (ص) ،آخرین پیامبران راه مییابد و
پیامبر راستین اسالم ،اسرار توحید و رموز فقر را به رهرو میآموزد و بدو میگوید که
باید پنﺞ وادی را طی کند تا بتواند مراح سیر انف

را به پایان آورد که این پنﺞ وادی

عبارتاند از :ح  ،خیال ،عق  ،دل و جان .در وادی جان ،منظومۀ مصیبتنامه پایان
میپذیرد ...گفتنی است که مصیبتنامه از چه مقاله که بازگوکنندۀ مطال

اصولی

کتا اند و سیصدوچه وهفت داستان کوتاه ترکی شده است» (قاضی.)518 :5915،
منشأ اصلی داستان را محققان در یک حدیث نبوی (حدیث الشفاعه) نشان دادهاند
(ریتر .)19 :5913 ،البته «مصیبتنامه در بعضی موارد یادآور این حدیث است .طب این
حدیث ،در روز جزا ،طال

به یکیک انبیا رجوع میکند و از آنها درخواست

شفاعت میکند .آنها همه از قبول شفاعت تن میزنند تا وی به خاتم رسوالن میرسد

که شفاعت گنهکاران حواله به اوست» (زرینکو  .)81 :5984،عطّار در مصیبتنامه
از مجانین و افرادی که در هاهر شریعتمدار هستند ،برای پیامرسانی استفاده میکند و
مجانین را نشانهای از شناخت میبیند که اشارههای عرفانی از زبان آنها بیان میشود.
در حقیقت ،عطّار نیشابوری ،باطن را در ورای هاهر جستوجو میکند؛ هاهری که
غلطانداز و فریبنده است و البته پرادّعا .همچنین عطّار ،تمثی  ،نماد و شرح و تفصی
مطال

را به شیوۀ کار خود انجام میدهد و زمانۀ خویش را در شعر خود به تمام

زمانها بسط میدهد .دربارۀ ضرورت و نقش شنصیت دیوانه در القای معنی و پیام
میسراید:
زان که گر تو عاق آیی سوی من

رنﺞ بسیاری خوری در کوی من

لیک اگر دیوانه آیی در شمار

را با تو نبود هیچ کار

هیچ ک

(عطّار)905:5980،
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«از نکات قابـ توجـه در مصـیبتنامـه ،تـوجهی اسـت کـه عطّـار بـه اوضـاع و احـوال
اجتماعی عهد خود داشته؛ بدین جهت پارهای از طبقات اجتماع را در روش خود انتقاد
نموده است .نقد شیخ گاه به طری اشارت است؛ مانند انتقاد از امرا و حکّام و خلفا کـه
آنان را در ضمن حکایات و از زبان دیگران نق میکند و از ایـن قبیـ اسـت نقـدهای
دقی دینی که آنها را به مجذوبان و دیوانگان نسـبت مـیدهـد؛ از آن جهـت کـه قلـم
تکلیف از روی مجانین برگرفتهاند و به گفتار و کردار خود مأخوذ نمیشـوند و گـاهی
به صراحت تمام ،زبان به نقد و خردهگیری میگشاید و عقیـدهاش را بـیپـروا و بـدون
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هراس اههار میکند؛ مانند انتقاد از متعصّبین شیعه و سنی و انتقـاد از طبقـات اجتمـاع و
نقد طریقۀ حکما و متکلّمین و اصحا منط که پیرو تعصّ

و تقلید بودهانـد و از ایـن

میان ،انتقادات دینی و نقد خلفا و حکاّم ،بسیار هریف و خوشمزه و مفید سروده اسـت»
(فروزانفر.)041 :5913 ،

 .4آیرونی در مصیبتنامة عطّار نیشابوری
نگرش آیرونیک ،بیانگر نـوعی شـیوۀ زنـدگی کـردن و نحـوهای از بـودن و درک
خویش در این جهان است .کسی که از چنین درکـی برخـوردار باشـد ،موضـع روشـن
فکری دارد .از این رو در حیطۀ مسائ روشنفکری ،آیرونـی مهـمتـرین روش برخـورد
با واقعیت است.
عطّار از موضعی فراتر از دیگران ،مسـائ مهـم زمانـۀ خـود را بـه دقـت نگریسـته و
درک کرده است .او با نگرشی آیرونیک و زبـانی طنزآمیـز ،همگـان را در برابـر نگـاه
تیزبین خود به نقد کشیده و حقـای فراوانـی را در پـیش چشـم مناطبـان خـود روشـن
کرده است .او انواع مسائ مهم زمانۀ خود را در قال

شگرد آیرونـی ،مفیـد و هریـف

بیان کرده است.
 .1-4آیرونی کالمی( 1زبانی /واژگانی)
1. verbal irony

تحلیل کاربرد جامعهشناختی انواع آیرونی در مصیبتنامة عطّار نیشابوری ـــــــــــــ 119

این نوع آیرونی در سطا واژگان اتفاق میافتد؛ هنگامی کـه کالمـی گفتـه شـود و
معنایی غیر از معنای رایﺞ (معموالی منالف) آن اراده شود .در واقع گوینده با زیرکـی و
به طرز غیرمنتظرهای منظور خود را ادا میکند و خواننده به رغم غافلگیر شـدن ،متوجـه
حقیقتی در آن میشود .شایان ذکر است بافت 5کالم ،ذهـن خواننـده یـا شـنونده را بـه
سمت ارادۀ معنی دیگری برخال ،آنچه گفته شـده ،سـوق مـیدهـد .مـیتـوان گفـت
کهنترین نوع آیرونی که هنوز در دوران مدرن در طبقهبندیهـای ایـن مفهـوم وجـود
دارد ،آیرونی زبانی است .تفاوت تعریف آیرونی زبانی در دوران کالسیک و مدرن را
میتوان در پرتـو مسـئلۀ معنـا و داللـت ،بـهخـوبی درک کـرد .آنچـه روشـن اسـت در
روزگار کهن به تکمعنایی متن باور داشـتند؛ ولـی در روزگـار مـدرن ،بـا تأویـ و
چندمعنایی به روی متن گشوده شده است .در روزگار باستان ،آیرونـی بـه طـور کلّـی،
گفتن چیزی و ارادۀ معنای ضدّ آن تعریف شده است؛ امّا همچنان باور بـه تـکمعنـایی
وجود داشته است .درست است که معنا ممکن است بهصـورت سرراسـت بـه مناطـ
منتق نشود و جنسی از وارونهگویی در کالم وجود داشته باشد ،امّا معنا یکی است.
آیرونی زبانی در بالغت کالسیک یونان ،صفت یا فنّی بالغی بـه شـمار مـیآمـده
است .عطّار در حکایت گفتوگوی پیر با بیدل ،از این آیرونی استفاده کرده است:
بیدلی را گفت آن پیر کهن

حـ بــود هــالم ،روا هســت ایــن ســنن

گفت :هالم نیست اما دائم او

صــــد هــــزاران بنــــده دارد هــــالم او
(عطّار)534 :5980 ،

شاعر در این ابیات با شگرد اسلو حکیم ،جوابی بـرخال ،هـاهر پرسـش بیـدل بیـان
میکند .یا در حکایت بهلول و شاه:
ناگهی بهلول را خشکی بناست

رفت پیش شـاه و از وی دنبـه خواسـت

آزمایش کرد آن شاهش مگر

تـــا شناســـد هـــیچ بـــاز از یکـــدیگر

گفت :شلغم پاره باید کرد خورد

پــاره کــرد آن خــادمیش و پــیش بــرد
1. texture
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اندکی چون نان و آن شلغم بنورد

بــر زمــین افکنــد و مشــتی غــم بنــورد

شاه را گفتا که تا گشتی تو شاه

چربـــی از دنبـــه برفـــت ایـــن جایگـــاه

بیحالوت شد طعام از قهر تو

مـــیببایـــد شـــد بـــرون از شـــهر تـــو
(همان)155 :

آنچه این نوع آیرونی را با صفت زبانی همراه کرده است ،گزارهای بودن آن است.
در نمونۀ ارائهشده ،آیرونی زبانی در اانای گزارههایی به انجام میرسد و به شرط آنکـه
مناط

نسبت به بافت نیز آگاهی داشته باشد ،معنی آن را بهزودی درخواهد یافت .در
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واقع شاعر با استفاده از علم معانی و امر بالغی ،این آیرونی را خل کرده است و عنصر
خندهآوری و غافلگیری و تمسنر نیز در این حکایت نمود دارد« .آیرونی همین کـه بـا
نتیجۀ پایانی پیوند بنورد ،جلوهای کمیک مییابـد» (کیرکگـور .)511 :5931 ،در ایـن
نوع آیرونی ،آیرونیست باید توانایی کنترل احساسات و واکنشهای آنی خود را داشته
باشد .این اص را موکه ،عنصـر جـدامانی نامیـده اسـت (موکـه .)14 :5983 ،در اغلـ
موارد ،کاربرد آیرونی در سنن عطّار دارای نشانهای برای فهـم معنـای اصـلی و مـورد
نظر نیست و همین موضوع ،کالم او را به آیرونی اصی و واقعی نزدیـک مـیکنـد .راز
درک معنای سـنن او در گـرو درک بافـت و مـتن اسـت .آیرونـی زبـانی در حقیقـت
گونهای انحرا ،از هنجار است که در یک گـزاره و بـرخال ،هنجـار بافـت ،صـورت
میپذیرد .این انحرا ،از هنجار ،در لحظۀ اول وقفهای ایجاد مـیکنـد و مناطـ

را بـا

ابهام معنایی مواجهه میسازد .خواننده با جملهای برخورد میکند که بـا بافـت سـازگار
نیست؛ بنابراین باید آن را به گونهای بنواند و درک کند کـه بـا بافـت سـازگار باشـد.
آنگاه با هرفیتهای زبانی موجود ،جمله را به شکلی تفسیر کند که معنای آن با بافـت
سازگار باشد و هماهنگی و انسجام معنایی بافت را منت نکند .همچنین عطّار با جـدّی
نشان دادن لحن کالم خود در جایی که کالم جـدّی نیسـت ،زبـان را آیرونیـک کـرده
است« .متداولترین صورت آیرونی این است که چیزی را با جدّیت بر زبان آوری کـه
در ذهن خودت جدّی نیست» (کیرکگور.)118 :5931 ،
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 .1-4آیرونی سقراطی

1

آیرونی سقراطی ،از ابزارهای برجستۀ عطّار در طرح مفاهیم مورد عالقۀ اوسـت .در
زمانهای که عطّار در آن زندگی میکند ،شرایطی ویژه حاکم اسـت کـه بیشـتر بـه ایـن
آیرونی راه میدهد .در سدۀ ششـم ،اندیشـهوران مجبـور بـه سـکوتاند؛ زیـرا هرگونـه
اعتراض ،حب

یا مرگ را در پی خواهد داشت؛ امّا دیوانگـان را حرجـی نیسـت .ایـن

خی مجانین میتوانند همچون مسنرگان یا دلقکـان بـا سـبی شـاه هـم بـازی کننـد یـا
همچون نقابـداران شـرکتکننـده در کارنـاوال ،بـدون تـرس و تکفیـر شـدن بـه سـب
عبارات به هاهر کفرآمیز یا کیفر ناشی از اعتراض به امرا ،زاهـدان ریـایی ،پادشـاهان و
حتّی خود خداوند ،بدون هیچ پروایی اعتراض کنند و خرده بگیرند و زبان خردمنـدانی
باشند که جرئت بازگو کردن اندیشههـای خـود را نمـییابنـد .دیوانگـان هـر سـننی را
میتوانند بر زبان بیاورند و این ،مح بسیار مناسبی را برای بیان کالم غیرمتعار ،فراهم
میآورد.
هرکه او دیوانه شد از دلنواز

هرچه دل میخواستش میگفت باز
(عطّار)941 :5980 ،

دیوانگان ،ادّعای فرزانگی ندارند؛ گرچه بسیار بنردانهتر از دیگران سـنن مـیگوینـد.
حداق اینکه میدانند که نمیدانند و این صداقت آنها در مقاب ریای زاهـدان سـتوده
شده است (حکایت  .)1/51اقوالی که بـه ایـن دیوانگـان منسـو مـیشـود ،مـیتوانـد
پیگیری یا گسترهسازی تنیّلی چند عبـارت انـدک شنصـیتهـای تـارینی باشـد کـه
مجال افشای تأاّرات روحی و تردیدهای پنهان و اعتراض به پایگاه مقتدر عصر را بـرای
عطّار فراهم آورده است .از سوی دیگر ،عق عافیتاندیش در دید صـوفیان ،از جملـه
عطّار ،در برابر عش قرار میگیرد و به همین دلی تـرک عقـ  ،خـود گـامی بـه سـوی
عش و یکی از مراح سلوک انگاشته میشده است« .چون عق عادی که راه تـدبیر و
تصرّ ،را بر انسان میگشاید ،منشأ خودی و انانیت انسان است ،در نظـر صـوفیه نـوعی
1. Socratic irony
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حجا است و با عش که از عالم ربّانی و بینودی است ،سـازگار نیسـت .کسـانی کـه
نزد آنان زیرکی از ابلی

و عش از آدم است ،رهـایی از عقـ را نیـز یـک نشـان مـرد

خدای مییابند و این گونه دیوانگان را از مجذوبان مـیشـمرند» (زرّیـنکـو :5983 ،
 .)04این دالی  ،علت فراوانی شنصیتهایی به نام مجنون ،دیوانـه و شـوریده در آاـار
عطّار است« .در هیچیک از آاار فارسی و عربی به اندازۀ آاار عطّار ،این همـه حکایـت
و تمثی که شنصیتهای آنها دیوانگـان باشـند ،وجـود نـدارد .دیوانگـان ،شنصـیت
اصلی بیش از صدوبیست حکایت و تمثیـ مثنـویهـای عطّـار هسـتند» (پورنامـداریان،
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

.)1 :5988
در آیرونی سقراطی ،فرزانهای نقا جنون بر چهره میزند تا بتواند سننان خـود را
که از طر ،قدرت حاکم طرد و تکفیر میشوند ،به زبان بیاورد .با اتّکا به همـین لبـاس
جنون است که بهلول میتواند زبان مردم در مقاب امرا باشد (حکایت.)0/15
 .3-4آیرونی ناهمخوانی

1

در این نوع آیرونی ،دو پدیدۀ ناهمخوان در کنار یکدیگر قرار میگیرند تـا مفهـوم
یا مفاهیمی به مناط

القا کنند .بسـیاری از ایـن تقابـ هـا در متـون اد فارسـی ،مثـ

تقاب فقیـر و غنـی ،عاقـ و دیوانـه ،مسـت و محتسـ  ،عـار ،و جاهـ و ...موقعیـت
آیرونیک خل میکنند .در زمان قحطی نیشابور که شرایط بسیار سـنتی حـاکم بـود و
فجایع حمله غز و بیداد بازماندگان سنجر و غالمان او و اسـتبداد حکمـا و تنـ

نظـری

فقها به اوج خود رسیده ،آزردگی روح عطّار از زبـان دیوانگـان و عقـالی مجـانین ،بـر
سکوت خداوند در مقاب این همـه هلـم و سـتم و تجـاوز نمـود مـییابـد .در حکایـت
اعرابی که حلقـۀ در کعبـه را چنـ

زده و گسـتاخانه بـا خداونـد مـیگفـت آیـا شـرم

نمیکنی که من و کودکانم برهنه هستیم ،مردمان مرد اعرابی را مالمـت مـیکننـد؛ امّـا
پ

از چندی او را میبینند ،در حالی که همـان جامـههـای فـاخری کـه از خـدا طلـ

کرده بود بر تن داشت (حکایت .)3/11در این دست حکایات ،گویی جای خداونـد و
1. irony of incongruity
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بنده یا عاشـ بـا معشـوق عـوض مـیشـود .سـننان بنـده در برابـر خداونـد بـا جایگـاه
بندگیاش در تضاد است و بـا گسـتاخی بیـان مـیشـود .در ایـن حکایـات ،خداونـد را
استنطاق میکنند و با کنایه و طعنه بـا او سـنن مـیگوینـد (حکایـت )1/11و همچنـین
حکایت برخ اسود ابیات  .5009-5001این شنصیتها گاهی با زبان تهدید با خداونـد
سنن میگوینـد؛ همچـون حکایـت ابوالحسـن خرقـانی (حکایـت )51/44یـا حکایـت
صاح

عزلتی که دو مهمان برای او رسید (حکایت ) 1/11و گاه از خداوند طلبکارند؛

مانند حکایت گدایی که مرد و او را به خوا دیدند (حکایت )50/44و گاه صـفت او
را زیر سؤال میبرند؛ مانند حکایت لقمان سرخسی که در قادر و صـمد بـودن خداونـد
با گستاخی تردید روا میدارد (حکایت )8/99یا نیاز خود را به خداوند میبرند و خـود
را معشوق و خداوند را عاش نیازمندی میپندارند.
در حوزۀ معرفت نیز عطّار معموالی مجنونی را در برابر فرزانهای قرارمیدهـد .او ایـن
گونه حکایات را بر پایۀ تقاب بنیـادین آاـار خـود ،یعنـی تقابـ هـاهر و بـاطن روایـت
میکند .در این حکایات ،شنصیتهـای بـههـاهر برتـر ،مغلـو شنصـیتهـای کهتـر
میشوند و برتری باطنی این شنصیتها برای مناط

روشن میگردد .نـوع سـننان و

برخورد شنصیتها در این حکایات ،غافلگیرکننده و طنزآمیز است (حکایت.)54/1
 .4-4آیرونی تقدیر

1

در این نوع آیرونی ،فرایندهای کیهانی و آسمانی ،سرنوشت یا خداونـد و در یـک
کلمه ،تقدیر با دخالت و تحمی خواست خود بر نقشهها و تدابیر آدمی ،جریان زندگی
قهرمان  -که همان قربانی آیرونی است -را در جهتی که خارج از تصوّر اوسـت ،قـرار
داده ،بر آن حکم میراند .این آیرونی ،حاص تضاد خواست انسان با تقدیر اوست کـه
برایش سرنوشتی را متعارض با آنچه او تعقی

کرده است ،رقم مـیزنـد .تضـاد انسـان،

امیدها ،بیمها ،آرزوها و تعهداتش با تقدیر ،فضایی وسیع بـرای نمـایش آیرونـی تقـدیر
ایجاد میکند.
1. cosmic irony
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در ادبیات عرفانی ،این نوع آیرونی را در حکایاتی مـیبینـیم کـه در آن بـه قـدرت
خواست خداوند و بیمعارض بودن ارادۀ او تأکید میشود .در حکایت زیر ،تالشهای
بوسعید و جوانی که در اشتیاق پیوستن به جرگۀ صوفیان است ،بینتیجـه مـیمانـد و در
مرگ جوان میشود (حکایـت )1/5و نیـز حکایـت گبـر و

پایان همین تالشها موج

اسم فرزندش جاودانزیاد (حکایت ،0/50حکایت ،8/14حکایت.)9/10
 .5-4آیرونی نمایشی

1

در این نوع آیرونی ،خواننده و نویسنده از واقعیاتی باخبرنـد کـه قهرمـان داسـتان از
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

آن بیخبر است و ناآگاهانه در جهت خال ،آن تالش میکند؛ امّا سرانجام با واقعیـت
روبهرو میشود .در واقع ،در این نوع آیرونی ،قربانی آیرونـی درگیـر اتفـاقی مـیشـود
برخال ،آن چیزی که انتظارش را میکشیده است؛ امّا نـاهر آیرونـی از ابتـدا مـیدانـد
پایان ماجرا خال ،انتظار قربانی خواهد بود .نورتروپ فـرای در آنـاتومی نقـد ،مبحـث
چهـارم خــود را بـه آیرونــی اختصــاص داده اسـت .وی ضــمن اشـاره بــه آرای ارســطو
میگوید :هرگاه شنصیت اصلی در قطعۀ روایی در موقعیت فکری پایینتـر یـا قـدرت
کمتری باشد ،به گونهای که خواننده او را از جایگاهی برتر بنگـرد ،آیرونـی بـا مفهـوم
قربانی شدن پیوند مییابد .در ایـن حالـت ،قهرمـان در موقعیـت آیرونـی نمایشـی قـرار
دارد .فرای تأکید مـیکنـد کـه وضـعیت قربـانی در آیرونـی ،موجـ

تحریـک حـ ّ

همدلی در خواننده میشود ( فرای .)150 :5311 ،عطّار در مصیبتنامه از ایـن آیرونـی
در حکایت آن روستایی که به شهر مرو رفت و در مسجد جامع خوابیـد و بـرای اینکـه
گم نشود ،کدویی بر پای خود بست و یکی آن کدو را باز کرد و بر پـای خـود بسـت؛
روستایی که بیدار شد گفت خدایا او اگر من است ،پ

مـن کیسـتم (حکایـت،)0/19

استفاده کرده است .همچنین در حکایتهای 1/99 ،1/51و  58/44از این نـوع آیرونـی
بهره گرفته است.
 .1-4آیرونی موقعیت

1

1. dramatic irony
2. situational irony
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در ایــن نــوع آیرونــی ،شنصــیتهــا در بــه وجــود آوردن فضــای مناس ـ

بــرای

شک گیری آیرونی ،نقشی ویژه دارند .این نوع آیرونی بیشتر در خدمت اخالق است و
شرایطی را در برمیگیرد که عالوه بر خندهآوری ،دردآلود یا عبرتآمیز نیز هسـت .از
از مـاجرا ،عمـ شنصـیت یـا قربـانی را آیرونیـک

طر ،دیگر ،آگاهی قبلی مناط

میکند .از آیرونیهای موقعیت ،حکایت مارگیری است که بر سوراخ مار نشسته بود و
گفتوگوی مار با عیسی که هرگز فری

این مارگیر را ننـواهم خـورد و گـرفتن مـار

توسط مارگیر (حکایت .)1/5همچنـین حکایـتهـای 55/94 ،1/94 ،1/58 ،0/50 ،8/8
و ...نمود این نوع آیرونی است.
 .1-4آیرونی خودزنی

1

می توان این نوع آیرونی را در مقاب آیرونـی سـقراطی قـرار داد؛ زیـرا در آیرونـی
سقراطی ،مناط

قربانی شده ،جاه معرفی میشود؛ امّا در آیرونی خودزنی ،شنصی

که خیال آیرونیست بودن دارد و حریف را نادان میدانـد ،خـود شکسـت مـیخـورد و
قربانی میشود.
یکی از طنزآمیزترین حکایتهای عطّـار کـه از آیرونـی خـودزنی مایـه مـیگیـرد،
حکایت مننّثی است که ماری را میبیند و فرار میکند.
آن مننّث دید ماری را عظیم

جست همچو باد بر بامی ز بیم

گوییا جست آن زمان از زیر تیﻎ

گفت کو مردی و سنگی ای دریﻎ
(عطّار)105:5980،

گفتار این مرد به شکلی مضحک و خندهدار و تحقیرآمیز بیان شـده اسـت؛ طـوری
که هیچک

حاضر نمیشود جای چنین شنصی باشد .همچنین در حکایتهای ،5/15

 51/91و  5/44از این نوع آیرونی بهره گرفته شده است.
 .1-4آیرونی نقش سادهلوح

1

در این نوع آیرونی ،وجود قهرمان سـادهلـوح و برداشـتهـای متفـاوت او موجـ
1. irony of selfbeterayal
2. ingénue irony
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آفرینش موقعیت آیرونیک میشـود .ایـن قهرمـان سـادهلـوح عمومـای یـا بچـه اسـت یـا
بزرگسالی دیوانه و مجنـون .او گرچـه عقـ کـاملی نـدارد ،در سـننان کـمخردانـهاش
حقایقی آشکار میشود؛ حقایقی که دیگران به دالیلی چون ریا ،تعصّ  ،عاقبتنگـری
و تــرس پنهــان مــیکننــد .در حکایــت  54/11ابیــات  0818-0811دیوانــهای از مــردی
درخواست گردهای نان میکند .مرد پاسخ میدهـد مـن بـیچیـزم و خـدا روزی تـو را
بدهد .این پاسخ در دید خواننده میتواند پاسـنی عـادی و منطقـی بـه نظـر آیـد؛ ولـی
همین پاسخ ،دیوانه را به این نتیجه میرساند که مردی که از او درخواسـت نـان کـرده،
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

دیوانهتر از اوست .پ

او را شوریدهحال خطا میکند و میگوید :او پیشتر خـدا را

آزموده است و چون خدا در آن همه نیاز به هنگام تـازش غـز بنششـی نداشـته اسـت،
اکنون نیز نمیتوان انتظاری از او داشـت .ایـن سـنن دیوانـه ،پاسـخ بهنجـار مـرد را بـه
محلی برای اندیشهورزی و خردهگیـری بـدل مـیکنـد و غـافلگیری خواننـده از پاسـخ
دیوانه موج

تأمّ بیشتر او در حکایت میشود.

در آیرونی سادهلوح ،شنصیتی با حیرت به مسائ عادی مـینگـرد و پرسـشهـایی
مطرح میکند که ممکن است مضحک به نظر برسند؛ امّا عمی ترین امور فلسـفی را بـه
چالش میکشند .حکایتهای  0/53 ، 3/50و  1/15نمود بارز این نوع آیرونی هستند.
عطّار نیشابوری از انواع آیرونی در ساختار مصیبتنامه استفاده کرده است .سـاختار
روایی و داستانی مصیبتنامه این امکان را برای شاعر فـراهم کـرده اسـت کـه از انـواع
گوناگون آیرونی بهره ببرد .به طور خالصه کاربرد آیرونی در مصـیبتنامـه در جـدول
زیر نشان داده شده است.
جدول بسامدی انواع آیرونی در مصیبتنامة عطّار
انواع آیرونی

بسامد

5

آیرونی موقعیت

03

1

آیرونی زبانی

93

9

آیرونی نقش سادهلوح

91
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0

آیرونی ناهمخوانی

94

1

آیرونی سقراطی

53

0

آیرونی خودزنی

51

1

آیرونی نمایشی

50

8

آیرونی تقدیر

8
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 .5نتیجهگیری
شک گیری آیرونی در ذهن و زبان عطّار نیشابوری را به طـور خالصـه مـیتـوان در
مقولههای زیر دستهبندی کرد:
 .5بستر روایی و داستانی کالم او در مصـیبتنامـه :عطّـار بـا اسـتفاده از بسـتر داسـتانی،
روایی و تمثیلی در مصیبتنامه ،زمینه را برای کاربرد انواع گوناگون آیرونـی ،بـهویـژه
آیرونی موقعیت ،تقدیر ،نمایشـی و نقـش سـادهلـوح کـه  -بـه سـاختار روایـت و قصـه
نیازمند هستند -فراهم کرده است .او در حکایتها ،عناصـر الزم را بـرای شـک گیـری
آیرونی ،مانند تقاب و ناهمخوانی ،غافلگیری ،خودافشاسازی ،ناداننمایی ،خنـدهآوری
و حوادث عجی

و غری

و پیشبینیناپذیر ،گرد هم آورده است .در این حکایـتهـا

معموالی دو شنصیت ناهمگون در مقاب هم قرار میگیرند؛ مانند عاق و دیوانه ،پادشـاه
و درویش ،پادشاه و پیرزن ،مریـد و مـراد ،پیـر و جـوان و پسـر و پـدر و . ...در جریـان
روایــت ،معمــوالی گفــتوگــویی میــان ایــن دو شنصــیت درمــیگیــرد و جنبــههــایی از
تعارضها و تناقضهای میان اهدا ،و خواستههـای آدمـی و سرنوشـت و تقـدیر را بـه
نمایش میگذارند .عطّار در اغل
نقش راوی سومشن

داستانهای آیرونیکی که در مصیبتنامـه آورده ،در

(دانای ک ) هاهر میشود و نقش آیرونیست را بازی مـیکنـد.

گاه نیز در کنار یکی از شنصیتهای داستان ،بهویژه مجانین یا دیوانگان قرار گرفتـه و
به همراه آنان این وهیفه را برعهده میگیرد .در مواردی نیز عطّـار صـرفای راوی داسـتان
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است و هاهرای دخالتی در شک گیری آیرونی ندارد .عطّار اعتراض و خردهگیری نسبت
به شرایط اجتماعی حاکم ،بـهویژه در رفتـار حکّـام و رعایـا و نیـز رفتارهـای اجتمـاعی
زشت ،مانند عش به غالمان و امردان را در ساخت کالم خود پنهان میکند .البته اغل
این اعتراضات و بیان ناهنجاریهای اجتمـاعی ،خواسـته و ناخواسـته از ابعـاد داسـتان و
ماجراها بیرون میزند و با نتیجهای که از حکایت میگیرد ،غالبای منالف و متضاد جلوه
میکند و با برقراری ارتباط غیرمستقیم با مناط  ،از گزندگی آن کاسته نمیشود و بـا
توجّه به بافت کالم و نتیجۀ اخالقی که از حکایت مدّ نظر است ،معمـوالی آیرونیـک بـه
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نظر میرسد.
در تمامی این موارد ،ههور آیرونی ایجا میکند که شنصـی بـه نـاداننمـایی یـا
خودافشاسازی روی آورد یا اینکه در موقعیت و شرایط آیرونیک قرار گیرد .بـه همـین
دلی  ،عطّار حدود  8نوع آیرونی را در مصیبتنامه به کار گرفته است.
او با پررن

کردن عناصر متعارض در حکایتهایش زمینه را برای ههـور آیرونـی

فراهم میکند .در مقاب  ،آیرونی به انسجام ساختار حکایات یاری میرساند .در واقع با
کمک آیرونی ،بسیاری از موقعیتهـا و گـزارههـای موجـود در ایـن حکایـات ،دارای
کارکرد فرامتنی میشود و عطّار را در جایگاه شاعری منتقد قرار میدهد.
 .1مضامین انتقاد اجتماعی و اخالقی :عطّار بـا توجـه بـه شـیوۀ بیـانش انـواع مضـامین و
درونمایـههـای اخالقـی را بیــان کـرده اسـت .او متناسـ

بـا مصـادی اخالقــی از اد

فارسی ،آموزههای خود را ترسیم کرده و برای تأایرگذاری بیشتر ایـن مضـامین ،روش
گفتوگوی غیرمستقیم را برگزیده اسـت .عطّـار گـاه واژگـان را در موقعیـت ،فضـا و
منظومۀ فکریای قرار میدهد که معانی جدیدتر و حتّی متضـادی را بـرای آنهـا خلـ
میکند و یکی از ابزارهای کارآمد او برای گریـز از شـفّا،گـویی ،آیرونـی اسـت .از
آنجا که بعید است کسی آیرونی ،بـهویـژه آیرونـی موقعیـت خلـ کنـد ،بـدون اینکـه
منظوری اخالقی داشته باشد ،باید گفت آیرونـی در کـالم عطّـار در خـدمت اخـالق و
بیان دیدگاه عرفانی او برای بیان آموزههای عرفانیاش و نیز دیدگاههای اعتـراضآمیـز
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او نسبت به اجتماع عصر خویش است .بـه عبـارت دیگـر ،عطّـار بـا بیـان دیـدگاههـای
اخالقی-اجتماعی خود ،به استفاده از آیرونی نیازمنـد بـوده اسـت ،بـرای اینکـه چیـزی
بگویــد و چیــز دیگــر برداشــت شــود .عطّــار تــرجیا مــیدهــد از زبــان شنصــیتهــای
داستانهایش بهویژه مجانین و دیوانگان با مناطـ

سـنن بگویـد .از آنجـا کـه سـنن

هرچه به حقیقت نزدیکتر باشد ،ساده و رک خواهـد بـود ،عطّـار بـا بـزرگنمـایی در
موقعیتها و نحوۀ رخداد حـوادث ،مناطـ

فهـیم را شـگفتزده ،غمگـین و غـافلگیر

میکند؛ البته خندهای تلخ نیز بر لبان او مینشاند.
 .9خفقان سیاسی و محافظهکاری :اگر آیرونی را زادۀ اعتـراض تعـالییافتـه بـدانیم کـه
تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی به کار گرفته میشود ،جامعـه سـنّتی و محافظـهکـار
عصر عطّار را میتوان یکی از عوام کاربرد آیرونـی در کـالم او دانسـت .شـعر عطّـار
حاص گرهخوردگی تجربههای فردی او و روابط حاکم بر اجتماع است .بـا ایـن حـال
نمیتوان گفت شرایط ایدئال برای انتقاد بیپـرده و بـه دور از هرگونـه دوپهلوگـویی و
ترفندهای طعنهآمیز وجود داشته است؛ به همین دلی بسیاری از انواع آیرونـی ،بـهویـژه
آیرونی زبانی و سقراطی و نقش سادهلوح در کالم عطّار برخاسـته از شـرایط سیاسـی و
اجتماعی زمانۀ اوست .عطّار بهعنوان یک عار ،،خود را در برابـر مـردم عامـه مسـئول
میداند و میکوشد دغدغهها و مشکالت آنان را در آاار خـود مـنعک

کنـد .بـا ایـن

حال وی ناگزیر است در شرایط بستۀ حاکم بر جامعه ،غیرمستقیم دیدگاههـای خـود را
پنهان کند؛ به همین دلی به سراغ آیرونی میرود .در واقع او به خواننده اعتماد میکنـد
و بنشی از انتقال پیام و رسالت شعر را بر عهدۀ او میگذارد .در موارد بسیاری خواننده
از طری اار ،معانی نهفتـه در ذهـن خـود را تحـت شـرایط روحـی ،اجتمـاعی و زمـانی
خوانش اار و در واقع به مقتضای ساختار ذهنی خود کشف میکند؛ زیـرا ااـر نیـز طـی
فعالیتی شاعرانه متولّد شده است و معنی قطعی و یگانهای ندارد.
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