
1392پاییز  ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«126

ابوسعید ابوالخیرمقاماتآیرونی زبانی در 
1مرضا اصفهانیغال

23/09/1392:تاریخ دریافت
07/11/1392:ذیرشتاریخ پ

چکیده
این . ستاآیرونیةشناخته شدعیکی از انواآیرونی زبانی

بالغی و ةپژوهش بر آن است تا با شناخت این پدید
آیرونی زبانی را دقیق آن ابتدا تعریف ریفت در تعادق

هاي آن را با تفکیک میان روشن کند و سپس کرانه
سپس به . تعریف کالسیک و مدرن مشخص نماید

بالغی در کلمات روایت شده از ةبررسی این پدید
. نویسان بپردازدهاي مقاماتابوالخیر در نوشتهابوسعید 

ست که هایینویسنده برآن است که بوسعید واجد اندیشه
. در تقابل با مشهورات رایج عرفانی دوران خود قرار دارد

اند که کامالًها در رفتارها و زبانی نمود یافتهاین اندیشه
اندیشه و زبان گیشاید هماهن.افکار او هستندة بازنمایانند

بهتر از هر مفهوم آیرونیوممفهۀبوسعید را در آیین
آن نویسنده در این پژوهش بر. دیگري بتوان توضیح داد

و شناخت مفهوم آیرونی راهی به معرفیاست تا با 
شد که مدعیتوان می.توضیح این هماهنگی ببرد

ها از ابوسعید ابوالخیر ترسیم در مقاماتشخصیتی که 
آیرونیک ادبیات يهاشده است یکی از بهترین شخصیت

ادب پارسی ک آیرونیيهاجهان و سرآمد شخصیت
وي هم در اعمال و رفتارهاي خویش و هم در . است

هاي خود از رویکردي آیرونیک نسبت به سخنان و گفته
توان یجهان و هستی برخوردار است تا جایی که م

ابوسعید ابوالخیر را برخوردار کآیرونیيموقعیت وجود
الزم به ذکر است که تمام . از ذاتی آیرونیک دانست

متن مقامات بوسعید که با هاي آیرونی بوسعید ازنمونه
به چاپ رسیده بیرون آورده » چشیدن طعم وقت«عنوان

.شده است
- ک، بیشآیرونیییاعتنازبانی، بیآیرونی:هاکلیدواژه

آیرونیک، پژواکی، سکوتیرآیرونیک، تفسیاعتنای
.بوسعید
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Abstract
Verbal Irony is one of the types of
irony. This study at first explained
rhetorical trope thoroughly to
distinguish between its traditional and
modern definition. After that, Abu-
said's quotations examined by the
author. It seems that Abu-Said takes
issues with his contemporary Sufism.
His disagreements with Sufism,
revealed in Abu-Said’s words and
deeds, might be considered ironically.
The author in this paper wants to
explain the releationships between this
harmony with the explaination of the
meaning of Irony. It seems the
personality of abu-said in Maghamat is
one of the best Ironic personality in the
worlds of  literature. His point of viewe
in his words and activities was ironic
and his nature's was Ironic.
It should be noted all of the samples of
abusaeed's Ironic Words, extracted
from Maqamat with title of Cheshidan
–e- tame vaght (Tasting time).

Keywords: Verbal Irony, Ironical
understatement, Ironical Overstatement,
silence, Abu-said.

21. PhD of Persian Language and Literature Of
Islamic Azad University Of Mashhad



127غالمرضا اصفهانی                               / ابوسعید ابوالخیرمقاماتآیرونی زبانی در 

مقدمه
فارسی مقاالتی يهااگرچه در میان پژوهش

درباره آیرونی و مصادیق آن در برخی متون ادبی 
نخستین بار است ياین برااماخورد به چشم می
آیرونی در حاالت و مقامات مشخصکه به طور 
مقاالتی که . گرددالخیر بررسی میابوسعید ابو

درباره آیرونی در آثار دیگر تا به این لحظه 
:اند به شرح زیر استنگاشته شده

مقاله آیرونی در مقاالت شمس نوشته . 1
ستانی چاپ لرزاده و زهراالمحسین غالمحسینغ

پژوهشی مطالعات عرفانی، -علمیمجلهشده در 
، شماره کاشاندانشگاه علوم انسانی دانشکده

.69-98ص، ص88نهم، بهار و تابستان 
مقاله نگرش آیرونیک شمس تبریزي به .2

خود نوشتهرعصها و نهادهاي جامعهگفتمان
، چاپ شده در دوفصلنامهظفريداوود پورم

،دانشگاه الزهراپژوهشی ادبیات عرفانی-لمیع
.137-161صص

عآیرونی و تفاوت آن با طنز و صنایمقاله.3
مند، چاپ شده در زهرا بهرهشابه نوشتهمغی بال

، 1389پاییز،45فصلنامه زبان و ادب پارسی، ش 
.36-9صص

تحلیلی آیرونی و کنایه در مقایسهمقاله.4
زهرا آقازینالی و ادبیات فارسی و انگلیسی نوشته

دکتر حسین آقاحسینی، چاپ شده در فصلنامه 
نهم لسا،17شنامه،کاوشیپژوهش-علمی

.95-127ص، ص)1387(
هآیرونی و کارکرد آن در دستگامقاله.5
زاده، دعلی قاسمسیسرو، نوشته خناصريفکر

سعید حاتمی، احمد محمودي اشکوري چاپ 
پژوهشی -تخصصی علمیشده در فصلنامه

،2ش،)بهار ادب(شناسی نظم و نثر فارسیسبک
.315-334ص، ص1391تابستان ،5سال

هاي طنز بوسعید از میان نوشتههدربار
کوتاه شفیعی کدکنی در مقدمه معتبر به نوشته

توان اشاره کرد که در آن نوشته میوحیدتارالراس
به هیچ روي به وجه آیرونیک کلمات و 

اي نشده رفتارهاي بوسعید به طور مشخص اشاره
.است

)Irony(آیرونی
یرونی آنچه در فلسفه و نقد بالغی مدرن به نام آ

شناخته شده است همچون بسیاري از مفاهیم 
فلسفی و بالغی دیگر ریشه در تمدن یونان 

صورت )ειρωνεια(لفظ ایرونیا . باستان دارد
باستانی کاربرد این واژه است که در متون 
کالسیک یونان باستان از جمله در آثار 

س، افالطون، ارسطو و بعدها در آثار نآریستوفا
. رفته استتیلیان به کارسیسرو و کویین

روزگاران یرونیاي یونانی در آثار افالطون و هما
او معنایی معادل نیرنگ، چربک، خدعه، استهزاء، 

هاي طفره رفتن، ریشخند و تن زدن از مسئولیت
شهروندي دارد و چنان که مشهود است بار

مشهور این کاربرد نمونه. داردمعنایی کامالً منفی
افالطون قرار دارد، آنجا که وريجمهدر رساله

ن صفت متصف ـثراسوماخوس سقراط را بدی
این ) 337: جمهوري(.آشوبدکند و بر او برمیمی

تر از لفظ در آثار ارسطو معنایی تعدیل یافته
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معناي زننده پیشین خود در آثار افالطون دارد 
. سره از آن بارمعنایی تهی نگشته استاگرچه یک

گرفتن معنایی در حدودنظراما ارسطو با در
براي » )Self-deprecation(ناچیزشماريخود«

دهد و زنی قرار میاین واژه، آن را در برابر الف
هاي شمارد که از سیرتجنسی از فروتنی می

اخالق نیکو (خیزدظریفی همچون سقراط برمی
خطابه آن را متناسب در فنو)1127b: ماخوس

این ) 1419a:خطابهفن(.شماردمرد معقول می
تلیان به سمت یک واژه در آثار سیسرو و کوین

رود و معنایی یافته بالغی پیش میاصطالح تراش
-praise-by(مدح شبیه به ذم«در حدود 

blame( «گیرد که براي تحلیل بالغی به خود می
ها به کار در درخشش سبکتأثیرها وخطابه

-ز زیرمجموعهتلیان آن را یکی اکوین.آیدیـم

برخی به داند ومی)αλληγορια(هاي تمثیل
متلک،)σαρκασμός(چهار نوع  طعنه

)χλευασμος(دار، شوخی کنایه)αστεισμος(
-کردهتقسیمش می)χλευασμος(و ریشخند 

اگرچه در ) Anderson 2000:39-40(.اند
مدرن این واژه معناي بالغی پیشین خود دوران

ا در فلسفه غرب و مکند امیرا کم و بیش حفظ 
به ویژه نزد فیلسوفان رمانتیک به یک مفهوم 
عمیق براي توضیح موقعیت معرفتی و زیستی 

کیرکگور نیز سورن. شودانسان مدرن تبدیل می
فیلسوف و متاله اتریشی با اختصاص دادن عنوان 

بسزایی بر فهم تأثیردکتري خود به آیرونی رساله
پژوهان بعد هوم بر آیرونیعمیق و فلسفی این مف

آنچه ذکر آن مهم است این است که . از خود نهاد

درك مفهوم آیرونی از یونان باستان تا دوران 
مدرن بدون شناخت شخصیت و اندیشه سقراط 
میسر نیست و این مفهوم در طول قرون به هر 
معنایی در نسبتی تنگاتنگ با منش و اندیشه 

.سقراطی قرار دارد

)verbal irony(انیآیرونی زب

کالسیک یونان چونان آیرونی زبانی در بالغت
ار ـبه شم)trope(ن بالغیـیک صنعت یا ف

که تعریف ابتدایی آن همان . آمده استیـم
بوده » ي معنایی خالف آنگفتن چیزي و اراده«

با صفت آنچه که این نوع آیرونی را. است
ن اي بودن ایهمراه کرده است گزاره» زبانی«

آیرونی زبانی در طول یک گزاره به . ستاآیرونی
رسد و به شرط آنکه مخاطب نسبت به اتمام می

نیز آگاهی داشته باشد معناي )context(بافت
روي نـاز ای. واهد یافتـآن را به زودي درخ

وع آیرونی که هنوز نترین توان گفت باستانیمی
هاي این مفهوم بنديدر دوران مدرن در طبقه

.ستاوجود دارد آیرونی زبانی
اي با عنوان ویلسون و اسپربر در مقاله

این نوع از آیرونی را توضیح » آیرونی زبانی«
اعتناییبی«تري نظیر اند و به انواع جزئیداده

تعجب«، »آیرونیکقول نقل «، »آیرونیک
» اشارات پژواکیچونان آیرونی«، »آیرونیک

یرونی زبانی را اند و آاش کردهبنديتقسیم
. اندرسیدهبراساس تعریف باستانی و مدرن آن بر

اند که برخالف تصور کالسیک آنان بر این باور
اي از انحراف از گونه«از آیرونی زبانی که آن را 
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پنداشته و جاري شدن آن را امري می» نرم
کرده است بلکه امري خودبه خودي تلقی نمی

ی زبان به حساب اختیاري و بر مبناي قواعد بالغ
ست ازبانی امري طبیعی آورده، امروزه آیرونیمی

که بی قصد آموزاندن یا آموختن چیزي در زبان 
:کنند کهآنان اضافه می. گرددجاري می

در این صورت به تعریف جدیدي از آیرونی 
و کسی که دوباره آن را توضیح دهد احتیاج 

)W.Gibbs, Jr 2007:38(.داریم

ی با این تعریف در حقیقت آیرونی زبان
deviation from(»انحراف از هنجار«اي هـگون

the norm(است که در یک گزاره و برخالف
این انحراف از . پذیردهنجار بافت صورت می

کند و اي ایجاد میهنجار در لحظه اول وقفه
. افکندانداز معنایی میمخاطب را در یک دست

د که با بافت شواي مواجه میمخاطب با جمله
ه ـبایست آن را باین میسازگار نیست بنابر

آنگاه . اي بخواند که با بافت سازگار باشدهـگون
هاي زبانی موجود در کالم توجه به ظرفیت

اي که هاي زبانیخواهد کرد و براساس ظرفیت
اي مورد تفسیر یابد، جمله را به گونهدر کالم می

ت سازگار باشد و دهد که معناي آن با بافقرار می
.هماهنگی و انسجام معنایی بافت را مختل نکند

زبانی در دوران تفاوت تعریف آیرونی
» معنا«ۀمسئلتوان در پرتو کالسیک و مدرن را می

آنچه روشن است . به خوبی درك کرد» داللت«و 
معنایی متن باور دارد و در روزگار باستان به تک
نایی به روي ویل و چندمعأروزگار مدرن باب ت

اگرچه در روزگار باستان . متن گشوده شده است
معنایی ةچیزي و ارادگفتن«ی لطور کآیرونی به

ا همچنان باور مشده است اتعریف می» ضد آن
درست است . معنایی حضور داشته استبه تک

راست به سرکه معنا ممکن است به صورت
گویی در مخاطب منتقل نشود و جنسی از وارونه
یا .ستاکالم وجود داشته باشد اما معنا یکی

ست که به صورت اچیزيمعناي متن آن
شود یا آن چیزي سرراست به مخاطب منتقل می

گویی ارائه ست که غیرمستقیم و بر مبناي وارونها
اما در روزگار مدرن با گشوده شدن . گرددمی

باب تأویل و چندمعنایی به روي متن، خواننده 
هاي متضاد را در کنار هم که داللتآن استبر

حفظ کند و خود را در تفسیرهاي گوناگون از 
گرانه متن سهیم گرداند و در خوانش متن، کنش

منفعل ةدرست برعکس خوانند. و فعال عمل کند
معناي روزگار باستان که تنها در حکم مخاطب

با متن -چونان مرجعی دگرگون ناپذیر-متن 
توان گفت در ترتیب میبدین. شدمواجه می

رود و در می» معنا«روزگار باستان سخن از 
بر این اساس . »داللت«روزگار مدرن سخن از 

)Reading Ironically(اگر خوانش آیرونیک

کالسیک فهمیده شود داز متن در پرتو رویکر
ا ممعناي آن توانایی فهم آیرونی متن است، ا

متن ویل أبراساس رویکرد مدرن، توانایی ت
هاي متفاوت و فهم متن در فرضبراساس پیش

.هاي گوناگون خواهد بودبافت
نماید این اي که توجه به آن ضرور مینکته

ها یا است که آیرونی زبانی درکل به گزاره
شود که عامدانه از سوي گفته میهاییموقعیت

موکه . گرددآید یا خلق میآیرونیست برزبان می
هاي ونی زبانی با نامنوع آیربا تعریف دو
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و » )Instrumental Irony(ابزاريآیرونی«
، »)Observable Irony(ايآیرونی مشاهده«

اي را که با ابزار قرار دادن زبان در آیرونی زبانی
اي که گیرد از آیرونی زبانیسطح گزاره شکل می

آیرونیک مخاطب را ۀبراساس خلق رفتار عامدان
دهد و یتی آیرونیک قرار میدر برابر رفتار یا موقع

,Muecke(.کندنشاند جدا میآن میةبه مشاهد

1986: 56(
آیرونی«ۀ ویلسون و اسپربر، سپس در مقال

شمرند و انواعی از آیرونی زبانی را برمی»زبانی
در این پژوهش .دهندراجع به آنها توضیح می

آن است تا برخی انواع آیرونی زبانی که سعی بر
اند به همراه برخی انواع دیگر که مردهآنان برش

نویسنده شناسایی کرده است توضیح داده شود و 
آن انواع آیرونی زبانی در کلمات ۀمصداق هم

نشان منقول مقامات نویسان از ابوسعیدابوالخیر
کلمات بازمانده از ابوسعید ابوالخیر در . داده شود

ی آیرونهايها یکی از بهترین نمونهقالب مقامات
شخصیت بوسعید .ترین آنهاستزبانی و جذاب

عمیقی که در مرکز شخصیت او قرار دارد و طنز
توجه به . این نگاه آیرونیک را شکل داده است

ی زبان جانوران را توضعیت طنزآلود او که گاه ح
در راه بردن 1کندازانه تفسیر میننیز به شکلی ط

گویند صوفیی سگی را عصایی سخت :حکایت چنین است1.
سگ پیش شیخ آمد و در . بزد چنان که دست سگ بشکست

» چرا چنین کردي؟«شیخ صوفی را بخواند که . غلتیدخاك می
صایی ع.بر راه گذر خفته بود، هرچند گفتم برنخاست«گفت 

بعد از آن شیخ با سگ . شدسگ هیچ خاموش نمی» .برو زدم
به زبانی –سگ گفت » به جايِ او چه عقوبت کنم؟«گوید می

. اوۀ اهلِ سالمت دیدم در برمن جام«که –دانست که شیخ می
هیچ عقوبت . از او پرهیز نکردم، گفتم مرا ازو هیچ گزندي نرسد

و زبان وي سهمیبه مفهوم آیرونی در اندیشه
چنان شیفته طنز و این شخصیت آن.بسزا دارد

ست که آنگاه که کسی به طنز با او سخن اآیرونی 
آید سازد نیز به وجد میگوید و گرفتارش میمی

وش ـش خـوقت«ان ـنویساتـو به تعبیر مقام
وشـهاي این خی از نمونهـیک. »شودیـم

:هاي او حکایت جذاب زیر استیـوقت
. را دید افتاده] مستی[زي آید که روازو می

برو شیخا که «گفت » !دست به من ده«گفت 
شیخ را وقت خوش » !گیري کار تو نیستدست

)63حکایت:همان(.شد
در ادامه سخنان و رفتارهاي آیرونیک او 

.اندبندي شدهتحت انواع آیرونی زبانی طبقه

)کالسیک(زبانی سادهآیرونی
-نان که اشاره شدچ–در این نوع آیرونی زبانی 

کالمی را در معناي )ironist(پردازآیرونی
مهم ۀاما نکت.بردمخالف ادبی آن به کار می
تواند شامل برخی اینجاست که این تعریف می
مدح شبیه به ذم و مفاهیم دیگر نظیر طعنه، تهکم،

تلیان آیرونی را از قضا کوین. ایهام تضاد نیز بشود
وي . بردذم نیز به کار میدر معناي مدح شبیه به 

میان آیرونی چونان » Institutio Oratoria«در
و آیرونی ) trope(یک فن یا تکنیک زبانی

زبانی رفتار و نوعی برجستگیةچونان یک شیو

ازو برکشی تا مردمان اهل سالمتۀبیش از آن ندانم که جام
. سگ باز گفت] سخن[شیخ » .بدانند که او عوان است نه صوفی

. صوفی به استغفار باز ایستاد و همه را وقت خوش شد
)64حکایت چشیدن طعم وقت،(
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)figure(شود و بر سر ویژگیتفکیک قائل می-

در نوع 1.کندهاي این دو تعریف بحث می
ی در یک نخست آیرونی چونان یک تکنیک زبان

اي که واژه یا جمله. شودواژه یا جمله خالصه می
شود را چه گفته میخواهد معنایی مخالف آنمی

این مرد«:گویدبراي نمونه کسی که می. برساند
گرامی را در ةواژ» گرامی اسب مرا دزدیده است

مسئلهبرده است و این خالف معناي خود به کار
چرا . ابل فهم استق» دزدیده است«ۀاز روي قرین

یا در . تواند گرامی باشددزدد نمیکه آن که می
:این بیت حافظ

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟
ن؟ـري بهتر ازیـل هنـعاقـۀم اي خواجـگفت

پیداست که آنکه تنها ویژگی عشق را غمبار 
تواند هنر بنامد، داند عشق را نمیبودن آن می

آورد از هنري برخوردار میچراکه آنچه غم به بار 
را در معناي هنرپس مشخص است که . نیست

از سوي دیگر .برده استمخالف آن به کار
پیشه، کسی را که چنین دیدگاهی حافظ عاشق

یعنی محترم عاقلتواند عشق دارد نمیةدربار
روست که عاقل را در معناي از این. بشمارد

برده کارتواند به مخالف آن و به قصد طعنه می
هایی تلیان نمونهها در نظر کویناین نمونه.باشد

هستند که در ذیل تعریف آیرونی چونان یک فن 
اما. شودبندي میطبقه) trope(یا تکنیک زبانی

گاهی ممکن است که آیرونی به یک کلمه یا 
بلند جمله محدود نباشد و یک بند یا یک گفتار

Glossary of Greek(براي تفصیل مطلب رجوع شود به .1
Rhetorical Terms (ذیل مدخل 39ۀ صفحειρωνεια.

یک گفتار یعنی روشن است که. بگیردبررا در
شود ارائه بلند در معنایی مخالف آنچه گفته می

را نه از روي مسئلهگردد و مخاطب، این می
ها و جمالت که از روي حالتی که تک واژهتک

این .یابدمیبر کل گفتار سایه افکنده است در
زبانیتعریف، آیرونی را چونان یک برجستگی

)figure (کندمیتلیان طبقه بندي در نظر کوین.
نوع دوزبانی ساده هرمنظور از آیرونی

ه با اضافه تتلیان است البآیرونی در نظر کوین
عمیق) context(کردن این تبصره که بافت

زبان بوسعید در آن بافت براي که سخنانعرفانی
شود کلمات آیرونیک او را از آید و فهمیده میمی

حالت یک تکنیک یا فن بالغی و زبانی ساده
. بخشدمل برانگیز میأآورد و به آن ژرفایی تدرمی

زبانی بوسعید در خدمت یک در حقیقت آیرونی
نگاه ایمانی ژرف است و آنگاه که رویکردهاي 
مخالف این نگاه ژرف را به سخره و استهزاء 

گردد و مخاطب را برانگیز میملأگیرد بسیار تمی
دیشهدهد که آغاز انناك قرار میدر حالتی حیرت

.است
ةهاي این آیرونی سادیکی از بهترین نمونه

ست که در ابوسعید سخنی زبانی در کلمات
مشرب روزگار واکنش به ادعاي عارف صحوي

ۀخودش یعنی ابوالقاسم قشیري صاحب رسال
مخاطب از هرچه آگاهی. آوردقشیریه به زبان می

است بیشتر د شدهلبافتی که این کالم در آن متو
. ژرفاي آیرونی بوسعید نیز مشهودتر استباشد

عرفان صحوي مشرب ةابوالقاسم قشیري نمایند
قرن پنجم نیشابور است که صاحب منابر پر 
رونقی در نیشابور آن روزگار بوده است و 
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پیرامون او خالی از پیروان و مریدان شهر نبوده
نویسان مشرب براساس گزارش مقامات. است

آمده دان خوش نمیرا چنسکري بوسعید او
است تا حدي که در بدو ورود بوسعید به 

ستاند که در نیشابور از مریدان خویش پیمان می
به زبان عارفانه او 1.مجالس بوسعید حاضر نشوند
رفته است و بوسعید بر راه شریعت و طریقت می

ري بوده که در دامان حقیقت آویخته بودهـدی
مات او در با این همه مقام بلند و کرا.است

ف آن روزگار امري انکاروعرفان براي اهل تص
اختالف بوسعید نیز با همهنکردنی بود و خود

ستود و را میمشربی که با او داشت گاه او
خواند که در لسان خداوندش میه جاسوس درگا

در 2.یید مقام معنوي اوستأعارفانه حاکی از ت
ن او و گاه میاهایی که گاه و بییکی از منازعه

:شد چنین رفته استبوسعید جاري می
فرق میان من و «:روز بر سر منبر گفتیک

بوسعید آن است که بوسعید خداي را دوست 
دارد، پس دارد و خداي بوالقاسم را دوست می

آن سخن با شیخ.»اي بود و ما کوهیبوسعید ذره
استاد « :شیخ روز دیگر بر سر منبر گفت. بگفتند

ا ـم. فرموده است و چنین گفتهچنین تشریفی 
و آنگوید آن گونه است راست می: گوییممی

جالب ۀ نکت. 2د به چشیدن طعم وقت، حکایترجوع شو.1
اینکه بوالقاسم پس از شناخت بوسعید خالف این سخن خود را 

هرکس به مجلس بوسعید نرود او مهجوري «:گویدبه مریدان می
گفتیم اکنون ضد این میاگر از آنچه اول بر. یا مطرودي بود

)29همان، حکایت(.گفتیم رفتآنک می. گوییمچنین می
.32رجوع شود به چشیدن طعم وقت، حکایت.٢

چشیدن طعم (».ایمذره هم اوست، ما هیچ نه
)28وقت، حکایت

پیداست که کالم بوسعید در پاسخ بوالقاسم
بوسعید به بوالقاسم که با . قشیري آیرونیک است
را در پیشگاه خداوند بسی نخوتی صوفیانه خود

حدي که بوسعید دانسته است تاعزیزتر از
ا بوسعید خداي را، مرا دوست دارد اخداوند او
نتیجه گرفته است که عظمت او مسئلهو از این 

اي در برابر بوسعید چونان کوهی در برابر ذره
،آن ذره هم تویی، ما هیچ نیستیم: گویداست، می

و بدین وسیله مخاطب را در درك معناي سخن 
. دهداي قرار میحیران کنندهراهیخویش در دو

خواهد با کالم اي آیرونیک میآیا بوسعید به شیوه
بوالقاسم مخالفت بورزد و به او بگوید که تو 
هنوز در شناخت امر ایمانی و عرفانی کاهلی؟ یا 

اي عارفانه با سخن بوالقاسم نه بر بنیاد فروتنی
تواند به نفع هرکامالً موافق است؟ بافت کالم می

. و دیدگاه شواهدي را دراختیار خواننده بگذاردد
از سویی کسی که ابوالقاسم را جاسوس درگاه 

خواند به مقام عرفانی او معترف است خداي می
اي و دور نیست که خود را در برابر او چونان ذره

از سوي دیگر رفتارهاي . در برابر کوهی بداند
در ازانه و آیرونیک بوسعید در دیگر موارد هم نط

ان نخسبا همبا بوالقاسم و هم در مواجههمواجهه
3»کیکونــد خـدانشمن«ان را ـاو که گاه آن

تفسیر آیرونیک ست که اجازهانامد شواهديیـم
هفاگرچه ک.دهدمیکالم بوسعید را به مخاطب

.36چشیدن طعم وقت، حکایت.3
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شواهد در تأیید کالم آیرونیک بوسعید کمی 
معنا نیز سويتر است اما شواهد تأیید آنسنگین

سوي این نیروي نسبتاً برابري که دو. کم نیست
کنند مخاطب را در مخالف به هم وارد میمعناي

دهد و بر ژرفاي کننده قرار میشرایطی گیج
با این حال اگر . افزایدآیرونی بوسعید می
تفسیر آیرونیک از کالم ۀ مخاطب پشت دریچ

ن تواند انکار کند که ایبوسعید قرار بگیرد نمی
اي بوالقاسم شیوهۀمواجهه با نخوت صوفیانةشیو

به لحاظ اخالقی تسامح مدارانه و فروتنانه و به 
گذار و انگیزاننده و به لحاظ تأثیرلحاظ بالغی 

به لحاظ اخالقی این . ادبی و شاعرانه زیباست
ستاید و ست که ارسطو میاهمان رفتاري دقیقاً

معقولیهاي ظریف و مردانرا مناسب سیرتآن
)Gentleman (از ماا1.شماردچون سقراط می

گذاري آن بسیار زیادتر از کالم تأثیردید بالغی 
بوالقاسم در موضعی بسیار جدي . سرراست است

و برافروخته قرار دارد و بوسعید در مقابل 
این همان چیزي . گیردموضعی رندانه به خود می

ست که گرگیاس به شاگردان خود سفارشش را 
به 2!خنثی کردن جدیت حریف با شوخی: کردمی

ارسطو ۀعین عبارات در اخالق نیکوماخوس و فنّ خطاب.1
را ودـمردمانی که از روي فروتنی مزایاي خ:چنین است

تري دارند و به نمایند سیرت ظریفتر از آنچه هست میکوچک
کنند بلکه از ب نفع چنین نمیدانیم که آنان براي جلتجربه می

آنان این است ةزنی بیزارند و خصوصیت عمدخودنمایی و الف
شوند که در نظر مردمان ارج و اعتبار که منکر داشتن صفاتی می

کردسقراط همیشه چنین می. اندشهرت و احترامۀدارند و مای
بیش از مسخرگی ] آیرونی[طعنه).1127bاخالق نیکوماخوس (

زن، برايِ سرگرمی یک مرد معقول است، زیرا طعنهمتناسب 
فنّ (کند و تمسخرگر به منظور سرگرمیِ مردمخود مزاح می

).1419bخطابه 
.67، گاتري، صفحه)2(رجوع شود به سوفسطائیان.2

لحاظ ادبی و شاعرانه نیز ذهن مخاطب درگیر 
شود و پس از کشف معناي مجازي کالم می

مند وشایند بهرهـی و خـی روانـکشف از لذت
در سطحی باالتر نیز رویارویی با این . گرددیـم

و چون کردن بر سر چندحقیقت ناب که اساساً 
ۀزدیکی به خداوند از حوصلعرفانی و نممقا

عارف واقعی بیرون است و اینکه او عرفان را نه 
نفسه براي کسب مقامات و کرامات که فیبراي

آوردن آن ساحت ایمانی و خود عرفان و به کف
،استدید پیشه کردهۀگرفتن در آن زاویقرار

بیند و پرواي جایی که خود را با ابدیت یگانه می
را ندارد، براي مخاطب خوب و بد هیچ چیز

.ستامل برانگیز و آموختنیأت
زبانی هاي این نوع آیرونیاز دیگر نمونه

:جستتوان در این حکایت بازبوسعید را می
قل است که یک روز فقیهی منکر در مجلس ن

خون کیک نماز با«ال کرد که ؤیکی س. شیخ بود
دانشمند خون کیک «:شیخ گفت» روا بود؟

نس و اال جمال و جالل و ؤا سما ر. اوست
)36چشیدن طعم وقت، حکایت(».هیبت پرسند

دیرینه است ۀعرفان و فقه یک منازعۀمنازع
.اندو فقیهان از دیرباز منکران اهل عرفان بوده

نگاه فقهی دربند سطح احکام و قواعد شریعت 
اخالقی و است و نگاه عرفانی به باطن دین و امر

طهارت و نجاسات  ۀسئلم.ایمانی مشتاق است
ها ترین موضوعاز دید عرفا براي اهل تفقه از مهم

موضوعی که اهل عرفان آن را غایت . است
رـدانستند و چه بسا در سپهدینداري نمی

آمیز امر ایمانی گاه پرواي نجاسات و نونـج
نشستند و از او با سگی می. طهارت را نداشتند
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» دانشمند«لفظ در این موضع، اطالق. آموختندمی
منکر آیرونیک به نظر از سوي بوسعید به آن فقیه

این ترکیب اضافی ! دانشمند خون کیک: رسدمی
یعنی اضافه شدن دانشمند به خون کیک آن هم 
از این جهت که نجس است یا نیست، ترکیبی 

دانشمندي که . آلود استگون و طعنهمسخره
غایت دانش او شناخت نجاست خون کیک 

دانشمند را ةاز جهتی بوسعید واژبنابراین.است
برد و در اینجا در خالف معناي آن به کار می

اعتباري دانش فقیه راد او بیشتر نشان دادن بیم
ا چیزي که دوباره آیرونی ما. است نه اصالت آن
فقیه از بخشد این است کهبوسعید را ژرفا می

نیز محسوب جهتی در میان دینداران دانشمند
هاي مهم و شود و دانش فقه یکی از دانشمی

مرسوم و متداول دینی از روزگاران کهن تا امروز 
اري یا ـاعتبان دادن بیـآید و نشبه حساب می

اعتباري اعتباري آن در حکم نشان دادن کمکم
ست که این دانش را جدي و چه بسا افهم عرفی

بدین ترتیب . شماردغایت شناخت امر دینی می
دارد دوباره یتی که امر دینی براي او اهممخاطب

گیرد و آور قرار میسر این دوراهی حیرتبر
.گرددوسیله باب اندیشه دوباره گشوده میبدین

ما هیچ «ۀنخست، آمدن جملۀدر نمون
خودۀ، جنب»آن ذره هم تویی«به دنبال » نیستیم
آیرونی )self-deprecation(ۀشمارانناچیز

نوعی فروتنی : کندت میبوسعید را تقوی
ما را «ۀدوم آمدن جملۀا در نمونما. آیرونیک

» نس و هیبت پرسنداال جمال و جالل و ؤس
را آشکار » دانشمند«ةواژۀگونطعنهۀکامالً جنب

هاي براي آیرونی زبانی ساده به نمونه. سازدمی
توان دیگري نیز از حکایات مربوط به بوسعید می

بهترین آنها حکایت اشاره کرد که یکی از
:ستابوسعید و ابوالحسن تونی

اونقل است که در نشابور امامی بود کرامی
. شیخ را منکر بودي. را ابوالحسن تونی گفتندي

چنانک لعنت کردي و تا شیخ در نشابور بود به 
روزي شیخ گفت . بودنیامدهسوي خانقاه فرو

ی اسب زین کنید تا به زیارت امام بوالحسن تون«
شیخ به «کردند که جمعی به دل انکار می» .رویم

».کندرود که او بر وي لعنت میزیارت کسی می
شیخ را . آمدي بیرونمنکردر راه . جماعت برفتند

. جماعت قصد زخم او کردند. دید، لعنت کرد
آرام گیرید که خداي بدین لعنت بر «شیخ گفت 

گفت » چه گونه؟«جمع گفتند » .وي رحمت کند
اطل ـداند که ما بر باطلیم بر آن بو چنان میا«
آن مرد که آن سخن » .راکند براي خدايیـم

شیخ . پاي اسب شیخ اُفتاد و توبه کردبشنود در
دیدیت که لعنت که براي خدا کنی چه «گفت 

چون برفت کسی را از پیش بفرستادند » دارد؟اثر
دهد که شیخ به سالم تو تا بوالحسن تونی را خبر

نبوالحس. آن درویش برفت و خبر داد. آیدیم
او به نزدیک ما چه «شیخ را نفرین کرد و گفت 

را به کلیسیا باید رفت که جاي او کار دارد؟ او
درویش بازآمد . را روز یکشنبه بوداتفاق».بودآن 

فت گشیخ عنان بازگردانید و . گفتو حال باز
و » دفرمایچنان باید کرد که پیر می! اللّهبسم«

ترسایان آنجا جمع بودند به . روي به کلیسا نهاد
چون شیخ دررفت . کارِ خویش مشغول گشته
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همه گرد او درآمدند، تا به چه کار آمده است و 
گاه خویشتن کرده صورت عیسی و مریم بر قبله

ها بازنگریست و گفت شیخ بدان صورت. بودند
»ی ااُم ذونی وتَّخللنّاسِ ا قُلت ن دونِ اَاَنتینِ مله

مادر مرا به گویی که مرا وتو می»5/116اللّه 
خداي گیرید؟ اگر دین محمد حق است این 

در حال، آن هر.لحظه هر دو سجده کنید، حق را
هایشان فتادند چنانک رويادو صورت بر زمین 

چهل . فریاد از ترسایان برآمد.از سوي کعبه بود
ع قد و مرببریدند و ایمان آوردنزنارتن 

ها درپوشیدند و جماعت که با شیخ بودند جامه
شیخ روي به جمع کرد و گفت . ایثار کردند

همه این. باشدپیران رود چنیناشارتهرکه بر «
شیخ باز خانقاه » .از برکت اشارت آن پیر است

این خبر به . شد و نومسلمانان با او به هم برفتند
فتاد و در بوالحسن تونی رسید که شیخ را چه ا

حالتی به وي درآمد و . او چه سخن گفتحق
و «- ه فیعنی مح-».پاره بیاریدآن چوب«گفت 

او را در محفه پیش شیخ» مرا پیش شیخ برید
گشت چون به در خانقاه رسید به پهلو می. بردند

در دست و پاي . زد تا پیش شیخ رسیدو نعره می
کرد از آن آمد و توبه او افتاد و حالتی عظیم پدید

)39همان، حکایت(.شیخ شدانکار و مرید
شود حکایت با رفتاري چنان که دیده می

او با . شودبوسعید شروع میآور از سويشگفت
تونی منکر اوست دستور سن داند ابوالحآنکه می

به . او برودردهد تا اسب زین کنند که به دیدامی
از هم ست آناآدمیردیدار کسی رفتن که منک

آید سوي بزرگان در نظر عرف عام غیرمنتظره می
:بازتافته استو این امر در این حکایت نیز

راه ۀدر میان» !کردندجمعی به دل انکار می«
طی آن شود که درحکایتی فرعی روایت می

شود و آن بوسعید براي مریدان آشکار میۀروحی
جهتی رفتارهايخیزد و ازانکار از دل آنان برمی

این حکایت براي دومین بار آیرونیک بوسعید در
واکنش بوالحسن و تندخویی او . شودتکرار می

ست تا رفتار آیرونیکااينسبت به بوسعید زمینه
درست آنجا . بوسعید به چشم بیاید و دیده شود

که همگان چشم دارند که بوسعید از شنیدن 
رشت بوالحسن به عتاب بیاید بوسعید دسخنان 
کند و به فرمان بوالحسن زده میا شگفتهمه ر

جالب این جاست که ۀنکت.رودبه کلیسا می
» او را به کلیسا باید رفت«سخن بوالحسن که 

آلود و مجازي که از سرِ خشم سخنی است طعنه
آید و معناي آن این است که بوسعید بر زبان می

اما بوسعید این سخن را . از نظر او مسلمان نیست
. شودکلیسا میۀکند و روانمییقجدي تل

بوسعید از آغاز حکایت ةرفتارهاي غیرمنتظر
حال وقوع است و زمینه یکی پس از دیگري در

اوج آیرونی زبانی او کامالً فراهم آمده ۀبراي نقط
پس از آنکه آن کرامت در کلیسا از او سر . است

کند کند، اضافه میزده میزند و همه را شگفتمی
این ! »همه از برکت اشارت آن پیر استاین«: که

تواند که کامالً براساس بافت کالم میجمله
اوج آیرونی حکایت ۀآیرونیک برداشت شود نقط

والحسن ـه بـچنان ک–ر بوسعید ـاگ. تـاس
مسلمان نیست و جایگاه او کلیساست -گویدیـم

زند پس این کرامات که تنها از اولیاء سر می
ۀآید؟ و اگر این کرامات نتیجیچگونه از او برم

بر این . عرفان اوست پس جایگاه او کلیسا نیست
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شود اما نکته این اساس سخن بوالحسن نقض می
جاست که آنکه این کرامت از او سرزده اتفاقاً آن 

. داند که بدو باور نداردکسی مینفسرا از برکت 
از سوي دیگر . براین سخن او آیرونیک استبنا

جه به حکایت فرعی داستان قبول کنیم اگر با تو
که هرکس کاري را براي خداي انجام دهد ولو 
آن کار انکار بزرگان باشد به رحمت خدا نزدیک 

توان نتیجه گرفت که سخن بوسعید است، می
در سطحی . ستاسخنی غیرآیرونیک و حقیقی 

تر همین حرکت میان این دوخوانش عمیق
ست که امیقی آیرونیک و غیرآیرونیک آیرونی ع

خواننده بدان دچار است و خوانش در پرتو این 
ست که ادو معناي متضاد از متن دقیقاً آن چیزي 

-از آن به نام آیرونیکآیرونیکولبروك در کتاب 

1.کندیاد می) reading ironically(خوانی

)Colebrook, 2004: 3(
هاي جالب توجه دیگر در ساختار نوشتهۀنکت
اي این است که در جهان معنایینویسانمقامات

هایی که در برابر اند شخصیتکه آنان آفریده
بالغت«دارند از عارفانی نظیر بوسعید قرار

یعنی سخنان بوسعید و . برخوردارند2»مخاطب
کنند و خوبی درك میفحواي آیرونیک آن را به

:چنین استآیرونیعین عبارات کولبروك در کتاب .1
Reading ironically means, in complex ways,
not taking things at their word; it means
looking beyond standard use and exchange to
what this or that might really mean (Colebrook
2004:3).

براي آشنایی مفصل با بحث بالغت مخاطب رجوع شود به.2
از تقی » گو با متنوهاي گفتبالغت مخاطب و راه«ۀمقال

.1، شماره1نقدادبی، سالۀشده در فصلنامپورنامداریان چاپ 

این عنصر بالغت . گیرندقرار میتأثیرتحت 
گ شدن آیرونیِ بوسعید مخاطب در آنان به پررن

.کندبسیار کمک می

آیرونیکسکوت
تواند یکی از عناصر بالغی به شمارسکوت می

تواند همچون به سخن دیگر سکوت می.آید
کالم، معنادار باشد و از این جهت یک عنصر 

معنايِ سکوت با توجه به بافت قابل 3.زبانی باشد
گاهی سکوت فقط یک سکوت است . فهم است

اما گاهی سکوت با . معنایی جز سکوت نداردو 
ست که در اسکوتی. توجه به بافت، معنادار است

از این جهت . افتدگفتن اتّفاق میموضعِ سخن
در بنیادrhetorical silence ( (سکوت بالغی

یعنی گفتنِ چیزي. خود امري آیرونیک است
به همین دلیل در . چیزي ضد آنةست و ارادا
-ی طبقهـواع آیرونی زبانـلِ انـوهش ذین پژـای

هاي یکی از بهترین نمونه. بندي شده است
در این ) rhetoric of silence(بالغت سکوت

:شودحکایت از رفتار بوسعید دیده می
خلق را . داشتیک روز در طوس مجلس می

:خاست و گفتپايمعرِّفی بر. جاي نبود
ت یک قدم خدایش بیامرزاد که از آنجا که هس«

-چه انبیا و اولیا گفتههر«:شیخ گُفت» .فروتر نهد

پس ما چه. اند همه این مرد بگفت، در یک کلمه

کارکرد گفتمانی «ۀبراي تفصیل مطلب رجوع شود به مقال.3
صادقی و لیالۀنوشت» مندي داستان کوتاهسکوت در ساخت

.5ش.14.دمدرس علوم انسانی،ۀفصلنام. فرزان سجودي
.1389تابستان
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دست به روي خویش فروآورد و از منبر » گوییم؟
)90همان، حکایت(.آمدفرود

در این موضع، بوسعید با تأویلی شخصی از 
در -که کار همیشگی اوست-آن معرِّف سخن

همگان براي شنیدن سخنان او به حالتی که
خلق را جاي «هم به طوري که اند آنمجلس آمده

راندن گفتن و سخن، به جاي مجلس»نبود
نماید که لُب کند و اعالم میسکوت پیشه می

لُبابِ سخن انبیا و اولیا و نیز خود او را آن مرد 
این سکوت سکوتی معمولی نیست و .گفته است

او با ایجاد . استز کالمدر حقیقت سرشار ا
برد و میفکر فرواي بالغی مخاطب را بهوقفه

گذارد تا خویشتن این رفتار تنها میۀاو را با نتیج
خواست بگوید از چه دریابد که آنچه بوسعید می

اي دیگر از این نمونهاهمیتی برخوردار است؟
:استها در این حکایت آمدهسکوت

خلق بی قیاس . بر شدبار دیگر بر سر منو یک
:شیخ گفت، بیت. جمع بودند

رغی به سرِ کـوهی نشسـت و برخاسـت   
بنگر که از آن کوه چه افزود و چه کاست

جلس همین بود و دست به روي فرو آورد م
)91همان، حکایت(.و فرود آمد

خلق بی «که مسئلهنویسنده با اشاره به این 
شیخ به انبوه مشتاقان سخنان» قیاس جمع بودند

در چنین . کنداند اشاره میکه در آنجا گرد آمده
- طابهـکند که سخنور خحالتی موقعیت ایجاب می

اي مبسوط و پرآب و رنگ براي خیل شنوندگان 
مشتاق خویش ارائه دهد تا حس خطابه دوستی 

در چنین شرایطی شیخ برعکس . آنان را ارضا کند
کل مجلس خویش را به خواندندیگر خطیبان 

کند و با ختم سخنان خویش تی منحصر میبی
. برددیگران را شگفت زده و به اندیشه فرو می

نویسنده که خود از زدگی مخاطبان و شگفت
و «آنان است از این جمله پیداست که ۀجمل

ۀخطابةسکوت شیخ دربار.»مجلس همین بود
خویش و تقلیل آن به تنها یک بیت شعر که در 

آن روزگار بی سابقه ۀفیانگویی صوساختار خطابه
بوده است در حقیقت واجد سخنان عمیق بلندي

.ست و یک سکوت عادي نیستا

آیرونیکاعتناییبی
)Ironical understatement(

اعتنایی یا دست کم گرفتن حقیقت از بی
رفتار هايروزگاران باستان یکی از مشخصه

ویلسون و . شده استآیرونیک برشمرده می
زبانی خود آن را ذیل آیرونیۀر نیز در مقالاسپرب
-در این نوع آیرونی، آیرونی. اندبندي کردهطبقه

کند که به واقعیت پیرامون خود پرداز وانمود می
ا حقیقت ما. اعتناستحال وقوع است بیکه در

اعتنایی در حقیقت بلکه این بی. امر چنین نیست
اي ست که به گونهااز سر یک اعتناي جدي 

اي گفتن یا یعنی به گونه. استوارونه نمایان شده
انجام دادن چیزي یا کاري در معناي مخالفش 

هاي صوفیان از این از دیرباز در آموزه. است
شده است اما ها بسیار دیده میاعتناییجنس بی

هاي آن در این حکایت یکی از بهترین نمونه
:فاق افتاده استتمنقول از بوسعید ا

اي را در بچهنقل است که رئیسو چنانک 
مجلس او گردش اُفتاد و درد این حدیث دامنش 
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مبالغی زر و سیم و اسباب که داشت . بگرفت
ن روز آتا شیخ هم در. همه در راه شیخ نهاد

جمله بر درویشان نفقه کرد، که هرگز شیخ هیچ 
دوام و ذکر بربرةو روز. راننهادي از براي فردا

دوام فرمودش و سالی برشب دوام و نماز
خدمت مبرز و کلوخ راست کردن و یک سال 
دیگر خدمت درویشان کردن و حمام تافتن و 

سال دریوزه فرمود و مردمان، به رغبتی تمام، یک
تا یک . کردند که معتَقَدفیه بودزنبیل او پر می

. چشم مردمان خوار شدبعد از آن بر. سال برآمد
سال بود تا یخ یکدادند و شهیچ بدو نمی

و کردنداصحاب را گفته بود تا بدو التفات نمی
اما شیخ با او . رنجیدیشان میاروز ازاو همه

و را رنجانیدن گرفتآن شیخ اوازبعد.نیک بود
و زجر کرد و بِراند و او بر سرِ جمع سرد گفت

روز پس چنان اتّفاق افتاد که سه.بودهمچنان می
بودندشُد و مویزي بدو ندادهوزه میمتواتر به دری

روز به شب هیچ نخورده بود و و او در این سه
روزه نگشاده بود، که شیخ در خانقاه گفته بود تا 

شبِ چهارم در خانقاه سماعی .هیچش ندهند
شیخ مطبخی را . هايِ لطیف پخته بودندطعام. بود

را هیچ ندهد و اهل سفره را گفت اگر گفت تا او
پس شب چهارم آن .بیاید او را راه مدهیداو

جوان از دریوزه رسید زنبیل تُهی و خجِل و سه 
.روز گرسنه بوده و ضعیف به غایت شدهه شبان

.راهش ندادند. خویشتن را در مطبخ انداخت
. را جاي نکردندچون سفره بنهادند اهل سفره او

او یک درشیخ و اصحاب هیچ.بودپاي میاو بر
چون نان بخوردند شیخ را چشم برو .ندننگریست

اي ملعونِ مطرود بدبخت چرا از «:افتاد گفت
چون افتادي به ما؟ شرم پسِ کاري نروي؟

این .اندرا ننهادهنداري؟ از تو هیچ نخواهد آمد تو
بار اگر بدین خانقاه درآیی بفرمایم تا چندان 

در حال » .عصا بر سرت زنند که کشته گردي
» .این شوم را بیرون کنید«ب زد که بانگ بر اصحا

غایت ضعف و شکستگی بیرون آن جوان را در
ۀجوان نقط. کردند و بزدند و درِ خانقاه دربستند

ها درد و شکستگی گشته و سیالب خون از دیده
گُشاده و اومید از خلق منقطع کرده مال و جاه و 
قبول نامانده، دین به دست نیاورده و دنیا پاك 

. ها شنیدهز شیخ و اصحاب چنان سخنرفته، و ا
ریزان در به هزار سستی و ضعف و عجز اشک

: مسجدي خراب شد و روي برخاك نهاد و گفت
بینی که چگونه رانده دانی و میخداوندا می«

پذیرد و کَس ندارم هیچ درم کَسم نمی.شدم
و از » تونماند الّا درِ تو و هیچ پناهی ندارم الّا به

زمین مسجد ۀکرد و جملزاري همیاین جنس 
همی ناگاه آن .به خون چشم آغشته گردانید

روي-طلبیدکه می-حدیث فروآمد و آن دولت 
برگرفتند و » .شمع برگیرید«شیخ گفت .نمود

جوان را دید در .رفت تا بدان مسجدشیخ می
.سجده روي برپایش نهاد و اشک باریدن گرفت

صحاب را دید، ست شیخ و ایجوان از پس نگر
- ما را چه می! اي شیخ«: گفت.شمع آورده

»بایدت که خوري؟تنها می«شیخ گفت » شولی؟
همه داد که مرا آنآخر دلَت می! اي شیخ«: گفت

خلق امید ۀاز جمل«: شیخ گفت» جفا گفتی؟
بریده بودي و از اصحاب خوي باز کرده و لکن 
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حجاب میان تو و .به مراعات ما زنده بودي
داي، بوسعید بود و جز این یک بت در راه تو خ

توانست گرفتن و آن حجاب چنین بر.نمانده بود
اکنون برخیز .توانست شکستنآن بت چنین می

)24همان، حکایت(».!که مبارکت باد
اعتناییِ شود حکایت با بیچنان که دیده می

و گماشتن او به کارهایی » بچهرئیس«بوسعید به 
هرچه حکایت به پیش . شودمیسخیف آغاز

اعتناییِ بوسعید روي در تزاید رود میزانِ بیمی
گوید به او التفات بعد از آن به اصحاب می.دارد

دهد که به او غذا بعد به مطبخ دستور می. نکنند
کند و سپس خود بوسعید با او عتاب می.ندهند

اعتنایی به گسلد و بیپیوند را میۀآخرین حلق
د ـپس از آن که مرید از همه امی. رسدمیاوج 

آورد بوسعید به برَد و روي به درگاه خدا میمی
اعتنایی وي رود و ماهیت آیرونیک بیدیدار او می
.شودزده میو مخاطب شگفتگرددآشکار می

اعتناییِ آیرونیک که در نظرِ بوسعید یک این بی
ز هدف تربیتی در پیش دارد براي مخاطبی که ا

نگرد و همزمان با جریان داستان به پیش دور می
ۀرسد تا در لحظآور به نظر میرود شگفتمی

گردد و مخاطب از پایانی ماهیت آن آشکار می
درك .گردداین کشف خرسند و خشنود بازمی

این حقیقت که بی اعتنایی و ناسزاگویی و 
محروم کردن دیگران از التفات و خوراك که در

ي ناخوشایند و غیرانسانی به شمار ظاهر امور
تواند از جهتی خوشایند و انسانی آیند میمی

باشد برايِ مخاطب همراه با حیرت و تامل 
خواهد بود و از سویی آیرونیِ حکایت را شکل

.دهدمی

اعتناییِ آیرونیکبیش
)Ironical overstatement(

اعتناییِ بیش اعتناییِ آیرونیک دقیقاً خالف بی
پرداز در این نوع آیرونی، آیرونی.آیرونیک است

امري اعتناي فراوان دارد درکند که بهوانمود می
. صورتی که حقیقت امر چیزي خالف آن است

گویی شود دوباره مفهومِ وارونهچنان که دیده می
شود و آن را در در این نوع آیرونی نیز دیده می

در .دهدمیعداد انواعِ آیرونیِ زبانی قرار 
حکایات منقول از بوسعید یکی از بهترین 

:شودهاي این نوع آیرونی دیده میهـنمون
و گویند که استاد درویشی را خرقه برکشید و 
بسیاري برنجانید و از شهر بیرون کرد؛ به سبب 
.آنکه آن درویش را به برادرِ قومِ استاد نظري بود

. کلُّفیشیخ که این بشنید دعوتی ساخت با همه ت
شَکَر فرمود کردن و اُستاد را بخواند بهۀو لوزین

آمدند و بوطاهر پسرِ شیخ و جمعی انبوه گرد
کار او جمالی عظیم داشت و آن درویش که در

سوخته بود شیخ در میانِ جمع بر سرِ سفره جامی
یک به یک «:لوزینه به دست بوطاهر داد و گفت

دهان فالن دیگر درۀخور و نیماي مینیمه
بوطاهر طبق برداشت و پیشِ » .نهدرویش می

اه ـمع نگـمله جـد و جـدرویش به زانو درآم
اي به خورد و نیمهي میاکردند و او نیمهمی

آن .نهاددست خویش در دهان درویش می
فریاد برکشید و جامه پاره . درویش خَجِل شد

.زد و از خانقاه روي به در نهادکرد و نعره می
را وقف آن درویش تو«: یخ بوطاهر را گُفتش

کُن و را مغمزي میآید اوکه فرودهرجا. کردیم
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پس بوطاهر » .آور تا به کعبهجاي میخدمت به
.رفتوي میاـعصا و ابریقِ درویش برگرفت و ب

: گفت.بوطاهر را دید. درویش بازپس نگریست
تو وقف کردهشیخ مرا بر«: گفت» آیی؟کجا می«

درویش بازگشت و ».ت و چنین و چنین گُفتهاس
را بازگردان او«پیش شیخ در زمین افتاد که در

شیخ پسر را بازخواند و درویش » .رومکه من می
چون درویشی به «و شیخ استاد را گفت برفت
شکر از شهر بیرون توان کرد و به حجازۀلوزین

افکند چه باید چندان رنجانیدن و خرقه برکشیدن 
را از برايِ تو پیش آمد و سوا کردن؟ این ماو ر

کارِ بوطاهر بود الّا چهارسال بود تا آن درویش در
به سبب تو کردیم و اگر نهاو آشکار نمیو ما بر

کرد و استاد استغفار» .بودي هم با کس نگفتمی
باید را صوفیی از تو میهر روز به نو ما«: گفت

)34همان، حکایت(» .آموخت
هایی اندك رِ این حکایت نیز با تفاوتساختا

تفاوت آن . ستاسانِ حکایت قبلیکم و بیش به
در این است که در حکایت پیشین بوسعید در 

آموزي به فرایند تربیتی خویشتن در حال درس
اما در این حکایت از است]بچهرئیس[یک تن 

کند و از سويِ دیگر به سویی درویش را ادب می
. آموزددرس می] م ابوالقاسم قشیرياما[استاد 

اما . دارندمریدان هم که در هر دو حکایت وجود
شباهت ساختاري دو حکایت در آهنگ تزایدي 

در این حکایت نیز ابتدا بوسعید با . آنان است
اعتناییِ آیرونیک خویش در مجلسی که بیش

اما . کندترتیب داده است درویش را شرمسار می
اعتنایی را شود و همچنان بیشنمیبدین حد قانع 

کند تا اینکه افزاید و بوطاهر را وقف او میمی
رسد که درویش از فرط کار به جایی می

مخاطب در . کندشرمساري شهر را ترك می
اعتناییِ عارف به شخصی ابتداي داستان با بیش

از این امر . شود که سزاوار اعتنا نیستمواجه می
تارهاي بوسعید همچنان رف. شودزده میشگفت

افزاید تا جایی که در زدگی مخاطب میبر شگفت
پایانِ داستان بوسعید ماهیت آیرونیک رفتار 

. کندآشکار می] بوالقاسم[خویش را بر استاد 
کشف علّت این وارونگی در رفتار و درك این 

بایست حقیقت که الزاماً براي تأدیب بدکاران نمی
توان از اعتنا بلکه د و میاعتنایی کربدانان بی

اعتنایی نیز در تأدیبِ آنان سود جست براي بیش
زدگی و تامل و اندیشه مخاطب همراه با حیرت

.خواهد بود

Irony as echoic(آیرونیِ تأویل پژواکی

interpretation(
نوع آیرونیِ ویلسون و اسپربر در این مقاله از دو

زبانی یاد یرونیِهایی از آپژواکی به عنوان شاخه
echoic(پژواکیةنخستینِ آن اشار. کنندمی

mention (ست و دومی تأویلِ پژواکی ا
)echoic interpretation .( چنان که در این

هاي پژواکی چیزي از است اشارهمقاله آمده
ست و به تکرار در فُرم ا) parody(جنس نقیضه

المثل دیوانِ سیبکفی. شودزبانی محدود می
نیشابوري یا بواسحق اطعمه سراسر پژواك فُرم 
شعر شاعرانی چون حافظ و سعدي و خواجو

شده است و گون ارائهست که به شکلی نقیضها



141غالمرضا اصفهانی                               / ابوسعید ابوالخیرمقاماتآیرونی زبانی در 

هدفی جز خنداندن و ) parodist(سرانقیضه
بازانه برايِ مخاطبان خود هايِ شعبدهکاريشگفت

هاي پژواکی در اگرچه این اشاره. نداشته است
ها ي مناسب خود مخصوصاً در داستانساختارها

خاصی به سبک و رتوریک تأثیرتواند می
هاي پژواکی پژواك اما تأویل. نویسنده ببخشد

پرداز ست با تأویلی که آیرونیاايسخنان گوینده
توان گفت تفسیري از این جهت می.کنداز آن می

معنا مربوط ةجدید در آن وجود دارد و به حوز
ممکن است پنداشته شود که این شکل .گرددمی

اما نباید . از آیرونی چیزي شبیه جناس تام است
فراموش کرد که تفاوت آیرونی با صناعات 
بالغی دیگر به ریشه در بافت داشتنِ آن و نیز 

یی )performance(ساختار دراماتیک و اجرا
ست که در آن وجود دارد در صورتی که فنون ا

صوري و در سطح گزاره بالغی دیگر به شکلی
.گیرندشکل می

حرب نشابور گویند یک روز به کويِ
گفتند » این چه جاي است؟«:گفت. بگذشت

کويِ حربت ! خداوندا«:گفت» .حربکويِ«
چنین خوش است کويِ صلحت چگونه خواهد 

)86همان، حکایت(»بود؟
اي در حرب بر رويِ هم نام محلّهکوي

بوسعید قرارداد .ده استنیشابور آن روزگار بو
میان دالّ و مدلولی را که براي همگان شناخته 

زند و قراردادي تازه وضع شده است به هم می
اي در نیشابورِ کوي حرب را که بر محلّه. کندمی

شود به معنايِ کويِ جنگ آن روزگار اطالق می
گیرد و آنان را چونان دیگر نقاط زمین در می

. ند نه در تملّک نیشابورداتملّک خداوند می

اینجاست که با این تأویل جدید خطاب به 
جنگ تو چنین خوش گوید اگر کويِخداوند می

بود؟ این است کويِ صلح تو چگونه خواهد
1.هاي زبانی عادت همیشگی بوسعید استبازي

گویی براي او هم چنان که در عالم معنا چیزها 
وند حاضر شآن چنانی که براي دیگران حاضر می

شود و حقیقتی دیگرگونه دارد در سطح زبان نمی
آن حقایق است کلمات آن ةنیز که بازنمایانند

او در . معنایی را ندارد که برايِ دیگران دارد
زید و الجرم زبان خویش میةجهانِ معنایی ویژ

اما تقابل این دو جهان، . خویش را نیز داردةویژ
م و تصادم یعنی جهان عارف و جهان عرف عا

آنان با یکدیگر موقعیتی آیرونیک براي مخاطبی 
کند در برد ایجاد میکه در عرف عام به سر می

صورتی که جهان معناییِ خود بوسعید جهانی 
. ستادست و به دور از اضداد و ایمانی یک

تفاوتی که آیرونی او با آیرونیِ کسانی چون 
چرا که براي . حافظ دارد نیز در همین است

حافظ آن جهانِ حقیقی نیز سراپا آیرونیک و 
.تناقض است

دیگري از این آیرونی در کلمات ۀنمون
:بوسعید این حکایت است

.نقل است که در نشابور به در دهی رسد«
» .دوستدرِ«: گفتند» این را چه گویند؟«: گفت
آنجا فرو» .از درِ دوست برنتوان گذشت«:گفت

)87، حکایتهمان(. آمد و جایگاهی بساخت

و 96تبراي نمونه رجوع شود به چشیدن طعم وقت، حکایا.1
139.
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گیرينتیجهبحث و 
ست که ریشه اآیرونیِ زبانی یکی از انواعِ آیرونی 

ار ـه شمـان بـان در روزگارِ باستـدارترین آن
توان گفت نخستین تعاریف بالغی می.آیدیـم

 آیرونی در روزگار باستان نزد دانشمندانِ رتوریک
تلیان به تعریف آیرونیِروم نظیر سیسرو و کویِن

تفاوت تلقّیِ کهن و مدرن . تر استزبانی نزدیک
.است» تأویل«و » معنا«ۀمسئلاز آیرونیِ زبانی در 

معناییِ در روزگار باستان با توجه به باور به تک
متن، آیرونی هرچه بود از یک معنايِ واحد 
برخوردار بود اما در روزگار مدرن با برجسته 

نارِ هم حفظ تأویل معانی متّضاد در کۀمسئلشدن 
هاي متفاوت از متن شود و مخاطب در تأویلمی

کلمات بازمانده و گزارش شده از .سهیم است
نویسان یکی از بهترین بوسعید در نگارشِ مقامات

هايِ آیرونیِ زبانی در انواعِ مختلف آن نمونه
است و شخصیتی که آنان از بوسعید به دست 

انی اند یک شخصیت آیرونیک با سخنداده
.ستاـبیشتر از جنسِ آیرونیِ زبانیـ آیرونیک 

قوت در بالغت ۀچنان که مشاهده شد نقط
مقامات ذکر شده از ابوسعید ابوالخیر وجود 

این . در شخصیت و گفتار او است» آیرونی«
هايِ گوناگون دست شخصیت آیرونیک در موضع

گشاید که زند و لب به سخنانی میبه اعمالی می
نماید و به طور د را غافلگیر میمخاطب خو

ر آب ـش بـاي انتظارات وي را نقغیرمنتظره
گیري در کلمات و این عنصر غافل. کندیـم

وجود آیرونی در رفتارهاي بوسعید پیامد اصلی
و این آیرونی که در مرکز مرکز شخصیت اوست

ۀشخصیت وي وجود دارد برآمده از نوع مواجه
بدین ترتیب . داردوجوديِ خاص وي با حقیقت 

وضعیت وجوديِ آیرونیک بوسعید شخصیت 
کند و این شخصیت آیرونیک او را ایجاد می

آیرونیک اعمال و سخنان آیرونیک او را موجب 
این اعمال و سخنان نوعی آیرونی را . شودمی

مشهور ۀگانسهاند که از میان انواعتولید کرده
. کندیآیرونی بیشتر با آیرونیِ زبانی مطابقت م

اي که در مرکز وجود او نهفته است آیرونیِ زبانی
هم شکستن عناصر و باورهاي رایج عرفان با در

حیرت ۀو تصوف روزگار او مخاطب را در لحظ
.شوددهد و موجد اندیشه میقرار می

- تواند به انواعی جزئیرونیِ زبانی خود میـآی

تر تر تقسیم شود که پنج نمونه از این انواع جزئی
در . در میان مقامات بوسعید قابل اشاره است

حقیقت حجم بیشتر اعمال و سخنان آیرونیک او 
نویسان ذیل این پنج نوع قرار در گزارش مقامات

بالغی این تأثیري از علّت گیرد و درصد زیادمی
.سخنان مرهون این عنصر بالغی و انواع آن است

منابع
حلیلی کنایه و مقایسه ت«).1387(حسینآقاحسینی،
- پژوهشیِ کاوش-فصلنامه علمی: یزد.»آیرونی

.17ش.نامه
ترجمه .اخالق نیکوماخوس). 1389(ارسطو 

.نشر طرح نو: تهران. چاپ سوم. محمدحسن لطفی
.ترجمه پرخیده ملکی.فنّ خطابه). 1389(ـــــــــ 

.نشر اقبال: تهران. چاپ دوم
حمدحسن ترجمه م.دوره آثار). 1380(افالطون

.انتشارات خوارزمی: تهران. چاپ سوم.لُطفی
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.45ش.پارسی
نگرش آیرونیک شمس «).1389(پورمظفّري، داوود

ها و نهادهايِ موجود عصرِ تبریزي به گُفتمان
پژوهشیِ ادبیات -دوفصلنامه علمی: رانته.»خود

.عرفانی دانشگاه الزّهرا
چشیدن طعم ). 1385(شفیعی کدکنی، محمدرضا

از میراث .)مقامات کهن و نویافته بوسعید(وقت
.نشر سخن: تهران.عرفانی ابوسعید ابوالخیر

کارکرد گفتمانی سکوت در «).1389(صادقی، لیال
فصلنامه : تهران.»منديِ داستانِ کوتاهساخت

.5ش.14د.مدرس علومِ انسانی
آیرونی در «).1388(زاده، غُالمحسینغُالمحسین

.فصلنامه مطالعات عرفانی: تهران.»مقاالت شمس
.9ش

آیرونی و کارکرد آن در «).1391(زاده، سیدعلیقاسم
فصلنامه : تهران.»خُسروفکريِ ناصردستگاه 

بهارِ (و ادب فارسیشناسی زبان تخصصی سبک
.2ش.5س).ادب
-دیدگاه.)2(سوفسطائیان().سی.کی.دبلیوگاتري،

ترجمه .هاي برجستههاي اخالقی شخصیت
.انتشارات فکر روز: تهران. حسن فتحی
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