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نشانهشناسی تقابلهای دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهینامة عطار
(با محوریت ترجیحی رمزگانهای «رازداری» و «افشاگری»)
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چکیده
نشاان شناسی تقابلهای دوگان  ،بررسی شبکة عناصر نشان ای حاضر یا غایب در متن است
کا ب وور ییدا و یناان در تقابل با یکدیرر قرار میگیرند و از وریق تقابل با یکدیرر قابل
تفسایر یا قابل هام میشاوند اگره این بررسای ،امری نسبی است و با قمررو هرهن

هر

خوانشااارر متن ارتباا دارد ،کشاااو روابه نافت در دق تقابلها حاکی از نظام ییچیدهتری
اسات کتران اسرار عشق در عرهان ،اصل بنیادینی است ک در تقابل با یردهدریهای عشق،
ما را ب تحمیل نشان شناختی تازه رهنرون میشود تحمیل نشان شناسی حکایت دختر کعب
از الاینامة عطار و درک نشاااان شاااناختی معانی این حکایت ،در گرو لحار کردن لای های
مختمو روایی و زباانی آن اسااات محور تر یحی در بررسااای این حکاایت دو رم گان
«رازداری» و «اهشاگری» است در این یژوهش بر اساس دیدگاه انسانشناسی عرهانی عطّار،
تنش مدام بین این دو رم گان بر بنیاد یک ما رای عاشقان در متن منظوم عارهان  ،س گونة
تقابل شاخصایتی ،زیباییشاناختی و معنایی را ب تثبیت میرسااند و ور اسبا

استکراق

روحی و درونی و تحوق شاااخصااایت در عرهان ب ان ام میرساااد این مقال با روشااای
توصاایفی -تحمیمی و رویکرد ساااختگرا ب بررساای نشااان شااناساای «تقابلهای دوگان » و
واکاوی این تحوق بر شالودة سِرگرایی عرهان مییردازد
کلیدواژهها :نشان شناسی ،تقابل دوگان  ،دختر کعب ،رازداری ،اهشاگری
 -1دانش وی دکتری زبان و ادبیات هارسی دانشراه اصفاان
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شرارة دوم

ستارهای نوین ادبی (ادبیات و عموم انسانی سابق)

 -1مقدمه

تقابلهای دوگان  1با گسااترهای هراتر از مفاوم تضاااد 2و با کارکردهای دینی ،همساافی ،زبانی ،هرهنری و
غیره شاناخت میشود تقابلهای مو ود و هراگیر در ساختار ذهن و زبان بشر ن قابل انکارند و ن قابل
حاف؛ اماا سااایطره ،قادرت و دامنة تقابلها با آگاهی مخاوب ،اصاااالت نراه و اانبینی او متغیر و
متفاوت میشاود ت ار درونی انساان میتواند با استفاده از این تقابلها اهقی تازه ب ساحتهای تکثر
معنا برشاااید تقابلها در تعامل و ییوند با یکدیرر ،هون دو روی یک سااک اند ک و ود هر یک ،آن
دیرر را با دنباق خواهد داشااات با تغییر زاویة دید و هشااامانداز مخاوب ،بسااایاری از تضاااادها و
تفااوتها ،ک نتی ة نررش تقابمی و قطعی اسااات رن

میبازند و مفاهیم در یک ییوساااتار و در کنار

یکدیرر معنا میشوند
ااننرری و شاناخت انسان از حقیقت ،درک سم رو  ،عقل حس و غیره با کرک تقابلهای
دوگان صااورت گرهت اساات در بخش زبان نی کاربرد آن را در روساااخت و ر؛ساااخت ب خوبی
میتوان دریاهت ،ب خصاو

در ر؛سااخت زبان عرهان از این شاررد بارة بساایار برده شده است

آنچ در این حوزه از ساااختارگرایی اراده میشااود آن مفاومی اساات ک ب مو ب آن یک امر واحد
مرکن اسااات با صاااورتهای متنوع و متکثر یدیدار شاااود با این رویکرد ب هرونری تفاوت بین
روسااخت و ر؛ساخت در این زمین میتوان یی برد یعنی در ر؛ساخت زبانی آن ،مفاهیم مو ود
در وا گان یا ب تعبیری ساای های معنایی را ب شاکمی تحمیل کرد ک قابل تحویل ب یک اصل باشد ب
هرین دلیل ،هارغ از گشااتارهایی ک هنین تغییراتی را مو ب میشااوند بر مفاهیم ضاارنی مسااتخرج از
ایدة واحد میتوان تررک کرد
تقابلهای دوگانی ،محور اساااساای در نشااان شااناساای اساات ک خود «مطالعة نظاممند هرة عواممی
اساات ک در تولید و تفساایر نشااان ها یا در هرایند دلالت شاارکت دارند» (مکاریک )321 :1331 ،دلالت
(معنا) از اتی تفسایر و هام تولیدکنندة متن از متنهای ییشاین درون ذهن است ک محصوق ت رب و
تعامل در بستر سپار نشان ای هرهن

است و از اتی تفسیر خوانشرر متن است

1- binary opposition
2- antonyms

ساق ین اهم

نشان شناسی تقابلهای دوگان در حکایت «دختر کعب»

در روش ساااختارگرا ک از الروی رومن یاکوبساان متاسر اساات «هر
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ء تشااکیلدهندة یک نظام

زبانی بر اساااس تقابل دو متناقم منطقی ساااخت میشااود» (لچت )134 :1313 ،این روش ب وور
دیتر ن د کمود لوی اساتروس یاهت میشاود (هران )119 :سااختارگرایان زبان را هرچون نظامی از
روابه کاارکردی میدانند و «تقابل دوگانیِ عناصااار وا ی زبان را شاااالوده و الروی تحمیل خود قرار
میدهناد» (مکااریاک )93 :1331 ،آنهاا معتقدند زبان ب عنوان مامترین و ییچیدهترین رم گان ،هرة
رم گانهای دیرر ،از رم رم گانهای آدا  ،یوشاااک ،غفا ،رهتار ،اووار و اشااارات ،نظامهای حرکتی
و هواصال و غیره را ب واسطة خود زبان و از وریق انبوهی روایات و حکایات انباشت شده در هرهن ،
قابل توصیو و بیان میکند (س ودی)144 :1393 ،
نقد سااختگرا مطالعة اسر ادبی را تحمیل نظامهای نشاان شناختی مستقل از زبان نریداند و اسر ادبی
ب کرک نقد و وا گونی رم گان ارتباوی معروق تفساایر میشااود (کالر )113 :1333 ،هر گون تحمیل
نشاان شاناختی ،با تکی بر رابطة عناصر و بر اساس رم گانهای خا

 ،ب درک و کشو نظام حاکم بر

داستان ،نقشرندی و ارزشرندی نشان های مو ود در آن منتای میشود
 -1-1بیان مسأله

با نراه سااختارگرایان ب حکایت «دختر کعب» ب شبک ای از روابه غایب در متن میتوان دست یاهت
ک در یس الفار متقابل نافت اسات تماش برای کشو رابطة متقابل ضرنی در متن ،اسبات زیباییشناسی
عرهان عطّار و لفت حاصل از هام آن برای خوانشرر ،مسالة این یژوهش است
 -2-1روش تحقیق

این مقال با روشای توصایفی -تحمیمی و رویکرد ساختگرا ب بررسی نشان شناسی «تقابلهای دوگان »
و واکاوی این سایر بر شاالودة رم گانهای «رازداری» و «اهشاگری» در حکایت دختر کعب در الاینامة
عطّار مییردازد
 -3-1پیشینة تحقیق

با موضااوع تقابلهای دوگان مقال های متعدد نراشاات شااده نظیر« :تقابلهای دوگان در غ لیات عطار
نیشاابوری» (روحانی و عنایتی قادیکمایی« ،)1391 ،سابکشناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل
نشااان ها» (داوودی مقدم« ،)1333 ،کارکرد تضاااد و تقابل در زیباییشااناساای تصاااویر غ لیات عطار ،بر
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شرارة دوم

اسااس آراء ر انی» (مشااهیریهرد و دیرران« ،)1391 ،بررسای تقابلهای دوگان در ساختار حدیقة
سانایی» (عبیدینیا و عمیدلایی« ،)1333 ،تحمیل تقابلها و تضاادهای وا گانی در شعر سنایی» (هاری
و دیرران« ،)1392 ،رویکرد ساانایی ب تقابلهای دوگانی» (آلرون

ونقانی« ،)1393 ،تحمیل ساااختاری

تقاابل نشاااان ای در غ لیات حاهظ شااایرازی با تکی بر نظریة رولان بارت» (باقری خمیمی و ذبیحیور،
 )1393و «بررساای تقابلهای دوگان در غ قهای حاهظ» (نبیلو )1392 ،دربارة حکایت «دختر کعب»
مقاال هایی با عنوان «بررسااای دو سااابک هکری در حکایت رابع و بکتاش» (قدیری یران  )1339 ،و
«کارکرد روایی نشاان ها در حکایت رابع از الاینامة عطار» (بتما اکبر آبادی و رضای )1392 ،نراشت
شاده ک مقالة اخیر ب تحمیل نشاان شناختی حکایت «دختر کعب» از وریق تباین در عناصر دو رم گان
قدرت و عشاق یرداخت اسات امّا تا ایی ک نرارنده سات و کرده اساات ،نشااان شااناسی تقابلهای
دوگان با موضوع این مقال ییشین ای ندارد
 -4-1ضرورت و اهمیت تحقیق

بر ساااتا شااادن برخی از ارزشها و معانی در سااااختار متن حکایت دختر کعب ،محصاااوق نراه
زیباییشاناسای ب تقابلها در آن اسات هرچنین از وریق مطالعة این تقابلها ب بساایاری از شبک های
هکری و زیربنایی ذهن عطّار نظیر سِرگرایی در عرهان میتوان یی برد
 -2دیدگاه تقابلی با نگرشی نشانهشناختی

در زبانشااناساای ساااختگرا معنای هر وا ه در نظام نشااان ای ،منوا ب روابه تقابمی اساات ب اعتقاد
ساوساور« ،هیچ نشااانة زبانیای هینفسا وا د معنا نیسات بمک معنای خود را ب واسااطة تقابمی ک با
دیرر نشاااانا ها در هارهو نظام زبان دارد ،ب دسااات میآورد» (مکاریک )323-321 :1331 ،و با
تحمیل تقابلها در متن میتوان ب ایدئولو ی و مدلوقهای ضارنی نویسنده یا شاعر دست یاهت بر این
اساااس ،تقابل دوگانی «اصااطماحی اساات ک در دق منطق دیالکتیکی ای دارد و ب وور گسااترده در
اساتدلاقهای نظری مورد اساتفاده قرار میگیرد» (هران )93 :ب این معنی ک در قرائت واسازانة متن ب
و ود عرمکرد تقابلهای دو

ئی در تفکرمان اذعان میکنیم (برسمر)111 :1331 ،

ساق ین اهم

نشان شناسی تقابلهای دوگان در حکایت «دختر کعب»

1

هردنیان دو ساوساور 1بنیانگفار زبانشناسی ساختگرا و ساختگرایی در نقد و نظریة ادبی« ،زبان
را یدیداری ا تراعی و نظامی ساااختمند میدانساات از دیدگاه او ،معنا حاصاال رابطة میان زبان و ابژة
بیرونی نیسات نشاان ها معنای خود ب خودی ندارند و معنای آنها در رابط با یکدیرر تعیین میشود»
(ن ومیاان )123 :1391 ،او بر روابه تقاابمی درون نظاامی کمی تکیا داشااات و با تاکید بر ترای های
تقابمی و سامبی میان نشان ها ،در تحمیل ساختگرایان  ،اصل را بر تقابلهای دوتایی گفاشت (س ودی،
)11 :1393
ساوساور معتقد بود« :مفاهیم ب گون ای اسباتی و ب مو ب محتوایشاان تعریو نری شوند بمک ب
گون ای ساامبی و از وریق تقابل با دیرر ا ا ارزش مییابند آنچ مشااخ

کنندة هر نشااان اساات ،ب

بیان دقیق ،بودن آن هی ی اساات ک نشااان های دیرر نیسااتند» (سااوسااور )111 :1331 ،او نظری ای را
مطر کرد ک ن تناا در هضاای زبان ،محدود نیسات بمک میتواند هر رهتار انسانی را شامل شود یعنی
برای هر رهتار انسانی یک دستور زبان میتوان ساخت (ن ومیان)11 :1391 ،
کمود لوی اساتروس 2نی متاسر از آرای سوسور بود و معتقد بود معنا مفاومی ذاتی و درونی ندارد و
تقابل ،عامل اصامی در شاکلگیری معناست ب نظر او این تقابلها نی «ب نوبة خود در روند نشانری ب
لحار نظری نامحدود با تقابلهای دیرری در ارتباااند» (هران)444 :
لوی اساااتروس تقابلهای دوگان را مارترین کارکرد ذهن رعی بشااار میدانسااات وی با دا
سااااختن دو حوزة زباان و گفتاار ،تقابلهای دوگان را ب یک هرهن

خا

محدود نکرد و برخی از

آنها را «ب عنوان نب های نامتغیر یا اان ذهن انسااان میدانساات ک هراتر از مرزهای هرهنری عرل
میکنند» (هندلر )113 :1331 ،یعنی ذهن انساان ،اان را بر اسااس تقابلها میشاناسد و ساختارهای
متقابل ن ذاتی اشیاء و یدیدهها ک بر اساس ساختة ذهن ماست
نشاان شاناسای بخشای از زبانشناسی است ک در آن نشان ها مانند زبان شناسایی میشوند (گیرو،
 )114 :1333و یک نشاان مرکن اسات زن یرهای از معناهای ضارنی داشات باشاد بدین صورت ک
نشاااان ای ک از رابط و یک داق و مدلوق شاااکل گرهت  ،در حکم دالی دید برای مدلولی دیرر قرار
گیرد دلالت ضارنی مخاوب را ب معناهای ساایاسای ،ا تراعی ،هرهنری و شااخصاای ار اع میدهد و
1- Ferdinand de Saussure
2- Claude Levi- Strauss
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هرونری اساتنباا این معانی ب

شرارة دوم

نسایت ،سن ،وبق و نژاد مخاوب بستری دارد البت معناهای ضرنی

در تقابلها «صارها معناهایی هردی نیساتند آنها توسه رم گانی ک تفسیرگر آن را ب کار میگیرد تعین
مییابند» (هندلر)219 :1331 ،
 -1-2تقابلهای دوگانه در عرفان و اندیشة عطّار

زبان عرهان از نراه زبانشاناختی «گونة خاصی از کاربرد زبان خودکار است ک بنا بر مقاصد و اغراضی
ک دارد ،از وا گان نحو و دلالتهای زبانی ب شاایوهای نشاااندار اسااتفاده میکند» (ح تیزاده:1394 ،
 )113بنیاد اانبینی عرهانی بر م روع ای از تضاادها و تقابلهای زبانی است زیرا در عرهان بسیاری
از مفاهیم ،مصااداب بیرونی ندارند و ب کارگیری تقابلها ساابب میشااود درک و دریاهت آنها آسااانتر
گردد (هاری و هرکاران )111 :1392 ،این مفاهیم با بررسااای و کشاااو روابه در شااابکة عناصااار
نشاااان ای حاضااار یا غایب در متن ک ب وور ییدا و یناان در تقابل با یکدیرر قرار گرهت اند ،آشاااکار
میشود در شعر «مرز هنر و غیر هنر را هرین ا باید تعیین کرد» (شفیعی کدکنی)113 :1391 ،
تناقمها و تقابلهای زندگی ،و ود ،اندیشا و زبان انسان در آهرینش شعر عطار ب عنوان یکی از
ب رگترین شااعران شعر تعمیری مثسر است و خریرمای ای برای قویتر شدن شعر او هم در لفظ و هم
در مضاارون اساات مارترین دلایل تو
دادن ب مسااائل اخماقی و دینی ،تو

عطار ب تقابلهای دوگان « ،ضااریر ناخودآگاه شاااعر ،اهریت

ب مفاهیم عرهانی ،تاسیر محیه ا تراعی و تو

شاااعر ب مسااائل

زیباییشناختی و موسیقایی» (روحانی و عنایتی قادیکمایی )211 :1391 ،است
حکایت عاشاقانة «دختر کعب» در مثنوی الاینامة عطار حاوی معانی ضارنی و مفاهیم باارزشی در
حوزة تقابل با محوریت رم گانهای «رازداری» و «اهشااای راز» اساات ک نوع نراه و درک نویساانده و
گوینده را ب ما منتقل میکند و ب القای باتر مفاوم تحوق شاخصایت در عرهان از مسایر کتران اسرار با
رویکرد ب بیاننایفیری ت ار عرهانی مییردازد
درحکایت دختر کعب ،عطار در عین اعتقاد ب کتران اسارار عشاق ب بیان هن ارشکنان ای از عشق
در شااکل م ازی متوساال میشااود و با قرار دادن کمرات و مفاهیم در حوزة ترثیل و نراد ،از عشااق
دختر کعب و بکتاش یمی برای بر سات ساازی مفاهیم حقیقی عشاق میساازد عشاب این حکایت در
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کنار یکدیرر یکی اسابا اساتکرالات درونی و بیرونی دیرری را هراهم میکند و عاوفة عشق ناسوتی
را روحانی ،عریقتر و لطیوتر میسازد
 -2-2پیرنگ داستان در «حکایت دختر کعب»

حکایت دختر کعب و عشاق او و شعر او با روایتی خطی از نقط ای آغاز و یس از گفار از ییچیدگیها
و گرهاهکنیهایی در میان  ،در یایان ب ها ع ختم میشااود وبق تقساایرات ارسااطو از ییرن  ،حکایت
دختر کعاب دارای ییرن

مرکب اسااات زیرا در آن با دگرگونی ،بازشاااناخت و واقعة دردانری موا

میشااویم (یرتویراد )12 :1391 ،ابتدا حکایت این عشااق در ساا گ ارة آغازین ،میانی و یایانی بیان
میشود
 -1-2-2گزارة آغازین

حکاایات با معرهی کعب ،یسااار و دختر او با ویژگیهایی مانند عدق ،داد ،لطو ،خوبی و زیبایی آغاز
میشاود ساپس وصایت یدر ب یسر برای محاهظت از خواهر و انتخا شوهری شایست برای اوست
عطار با گری ب موضااوع تقدیر ،ذهن مخاوب را ابتدا برای مرگ کعب و سااپس برای منتاای ها ع بار
داساتان آماده کرده و ب نوعی قدرت تحرل ب خواننده میبخشاد با ب تخت نشااستن حارر بر ای
یدر ،وصو غمام حارر با نام بکتاش آغاز میشود
 -2-2-2گزارة میانی

در م مس حاارر ،دختر کعاب با بکتاش ،غمام برادرش دق میبندد این عشاااق حاق او را هنان زار
میکند ک وبیب از درمان عا

میشاود با اصارار دای  ،راز عشق دختر بر زبان اری شده و نام های

عاشاقان ب وسااوت او بین آن دو ردّوبدق میشود در اولین مماقات ب دنباق ابراز عشق بکتاش ،دختر
کعب او را از خود میراند زیرا معتقد اسات سارّ ماری در ساینة اوست و بکتاش باان ای بیش نیست
زم مة اشاعار عاشاقان  ،حارر را نسابت ب خواهر بدبین میکند در نبرد سپاه حارر با دشرن ،بکتاش
زخم میبیند و دختر کعب ب صااورت ناشااناس بکتاش را از معرکة دشاارن خارج میکند هر مان با
نرارش نام های عاشاقان  ،دختر کعب اشاعار ساوزناکی در م ابات رودکی میسراید ک حاق عشق او
را بر رودکی هاش میکند

3
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 -3-2-2گزارة پایانی

گام آغازین در گ ارة ناایی این حکایت ،آگاهی حارر از عشااق خواهر ،در م مس شاااه بخارا از زبان
رودکی اسات اهشاای نام های این دو توسه رهیق بکتاش ک ب گران دستبرد ب صندوب یر از واهر
ب نام های این دو عاشاق دست مییابد و یقین حارر ب و ود رابط بین آن دو ب انداختن بکتاش در
هاه و زدن رگ دختر کعب میان امد زمانی ک بکتاش از مرگ رابع آگاه میشاااود ،از زندان هاه هرار
میکند و خود را شابان ب خوابراه حارر میرسااند و سار از بدن او دا میکند ساپس با حضور بر
سر قبر رابع  ،خود را ب وسیمة دشن میکشد
 -3-2بررسی انواع تقابلهای دوگانه در حکایت «دختر کعب»

گون های مختمو از تقابلهای دوگان در حکایت دختر کعب قابل بررسای اساات اما باید تو

داشت

ک این یژوهش بر تقابلها با محوریت رم گانهای «رازداری» و «اهشاای راز» متررک شده است با این
دیدگاه ،تقابلهای ذیل معرهی میشود ،نظیر:
 -1-3-2تقابل شخصیتی

این نوع از تقابل در دو شااخة تقابل انساانی و تقابل حیوانی قابل ور است در بخش انسانی اگر این
حکایت با هد؛ تحوق و تغییر بررسای شاود ،مصداب شخصیتهای متحوق ک با کشرکش درونی و
بیرونی ب سااوی خو یا بد شاادن حرکت میکنند در س ا شااخصاایت دختر کعب ،حارر و بکتاش
خماصا میشاود دیرر اشخا

داستان نظیر رودکی یا رهیق بکتاش در حکم ض ّد قارمان و عامل شر

محسااو میشااوند در بخش تقابل حیوانی ،نام دو حیوان ک یکی لالم و دیرری مظموم اساات و در
این داسااتان گاه از گون ای اساات ک دو وا ه در معنی ضاارنی خود در تقابل با یکدیرر قرار گرهت اند
نظیر میش گرگ ( ،)1121روباه شیر ( )1924و گاو خر ()1911
 -2-3-2تقابل معنایی

این نوع از تقابل ،تقابل مکرل ،هعل ،اتی ،وا گانی ،زمانی و مکانی را شااامل میشااود البت تقابل هعل
در تداخل با تقابلهایی مانند وا گانی یا اتی نی هسااات برخی وا هها مثل هعل و صااافت ب کرک
تکوا منفیساااز در تقابل وا گانی با یکدیررند (صاافوی )119 :1333 ،و برخی اهعاق نی بدون این ک
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ریشااة مشااترک داشاات باشااند و با تکوا  ،منفی شااوند تناا تقابل معنایی دارند نظیر :گوی خاموش
( ، )1194آمد و شااد ( ،)1119برخاسااتی نشااسااتی ( ،)1919آیی میروم ( ،)1394میدانم میندانم
( ،)1311دیادم نادیدم ( ،)1393اساااتاده اهتاده ( ،)1324حبیبان غریبان ( ،)1143دنیی عقبی (،)1131
ه ران وصاااق ( ،)1132مرد زن ( ،)1331ال خرد ( ،)1111شااب روز ( ،)1921دوزخ باشاات
( ،)1113بیااداری خوا

( ،)1313و ود عاادم ( ،)1332اوق آخر ( ،)1923زمین آسااارااان (،)1911

کفر ایران ( ،)1391تیغ گل ( ،)1911راحت مرهم ( ،)1141راز آشااکارا ( ،)1112شااریو وضاای
( ،)1311خاک اهماک ( ،)1143زمین آسران ( ،)1912ایوان الای دیوان شاهی ()1113
 -3-3-2تقابل زیباییشناختی

ک در آن دو وا ه در معنی ضاارنی خود در تقابل با یکدیرر قرار میگیرند و در لای های یناانی ب تقابل
رم گان رازداری یا اهشااای راز در آنها میرساایم نظیر شاااه ییاده ( ،)1914یریشااان رعیت (، )1311
شااب شاار ( ،)1121غایب حاضاار ( ،)1333آتش اشااک ( ،)1193یای هرب ( ،)1191زنری ماه
( ،)1994صاااد؛ درّ ( ،)1319آهتا قرر ( ،)1139گل غنچ ( ،)1191ام شااارا

( ،)1111کوه

زمین ( ،)1911درد درمان ( ،)1341ان انان ( ،)1341آتش آ ( 1123و  1313و  1913و )1133
 -3تقابلها با محوریت رمزگانهای رازداری و افشای راز

تقابل عشاق و عقل شاالودة شکلگیری تقابلهایی از نوع ضرنی یا صریح در اغمب متون عارهان است
در حکاایات دختر کعاب تقابل عشاااق زمینی و آسااارانی ،زمین را برای کاربرد وسااای انواع تقابل،
ب خصاو

تقابلهای شاخصایتی ،معنایی و زیباییشناختی با محوریت رم گانهای رازداری و اهشای

راز هراهم کرده است در ذیل ب هند نرون از آن یرداخت میشود
 -1-3شخصیتهای انسانی متقابل

در این داسااتان ،عطار ،از شااخصاایتهای محوری و غالب اسااتفاده کرده اساات نظیر دختر کعب ،ک
اسابا اساتکرالات روحی و درونی را برای غمام برادرش با نام «بکتاش» هراهم میکند در این داستان
دو شاااخصااایات باا نام حارر (برادر دختر) و بکتاش (غمام حارر) با کشااارکش درونی با خود و
کشارکش بیرونی با دیرران ،متحوق شاده و یکی ب سارت بد شادن و ضدّقارمان شدن و دیرری ب
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ساوی مطمو و قارمان شادن ییش میرود رابطة عاشق و معشوقی و بررسی تقابلهای دوگانة دختر
کعب و بکتاش نشاااندهندة این اساات ک نریتوان انسااانها را هارغ از محیه هرهنری و ا تراعی در
نظر گرهت قارمان اصاامی در این داسااتان ،دختر کعب ب نام (زینالعر ) اساات ک شااخصاایتهای
متقابمی را در حکایت دارد
 -1-1-3تقابل «دختر کعب و بکتاش»

رازداری ،رم گانی اسات ک هویت نسابی شاخصایتها ب عنوان یک نشاان  ،در ضرن آن و از وریق
ارتباا با یکدیرر شااکل میگیرد خمق شااخصاایت دختر کعب ب عنوان قارمان عشااق در هاارهو
سانتهای رایج در ادبیات عاشقانة هارسی است ک در آن ح ب و حیای زنان و ترس از عصیبتهای
قومی ،قبیم ای ،نژادی ،وبقاتی نی از عوامل رازداری اساات در این داسااتان« ،شااخصاایت دختر کعب
اگره در ویّ ابیات زیادی ب عنوان یک شاخصایت عاوفی و احسااسی شخصیتیردازی میشود ،اما
بناا با دختر یادشااااه بودن ،کارکردی وبقاتی و اقتدارگرایان ییدا میکند» (بتما اکبرآبادی و رضااای،
 )19 :1392و لازم اساات یوشاایدگی ،در یرده ماندن و دور از نراه هرودساات بودن در مورد او رعایت
شاود ساپردن مسائولیت حفظ و نراداری از دختر ب برادرش ب تقاضاای کعب ،از نشان های اهریت
این موضوع است
نشاان های کتران اسارار عشاق از آغاز داستان در شکل بیراری ،تب ،اشک ،لاغری ،زردی رخسار،
رنج و آه و تیرار دختر کعب لاور میکند و او لب ب سااخن نریگشاااید وبیب نی درد او را بیدرمان
میداند اصاارار بساایار دای برای کشااو راز عشااق دختر کعب و واسااط گری او برای رساااندن نام از
نشان های کوشش دختر کعب بر کتران اسرار عشق است
دختر کعب اگره در موضاوع عشاق با بکتاش ب اشتراک رسیده است و از خماق نام های این دو
ساابت میتوان کرد ،اما رهتار اولیة او در اولین مماقات بکتاش با وی ،حکایت از تفاوت نراه دختر کعب
و بکتااش ب عشاااق اسااات گویی عطار ییوسااات در این حکایت برای حفظ «یارادوکس هرانندی و
تفاوت» گام برمیدارد و با این شااررد بر معناگرایی حکایت تاکید میکند در گام نخساات ،محصااوق
تناقم اندیشاا در ابراز عشااق بکتاش ب دختر کعب ساارزنش و تحقیر اوساات این تقابل از دیدگاه
نشاان شاناسی رازداری در عرهان یادآور اصل حیرت است رازدانی و حیرت ،دو حقیقت لازم و مم وم
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در ساموک عرهانی اسات اصال حیرت در واق موا اة عقل آدمی با حیطة رازهاسات ک در آن عقل،
میدان ولان ندارد دختر کعب شایر بیشاة عشاق حقیقی است «کار» عشق ،در حکم «سرّی» است ک
در ساینة دختر کعب اهتاده اسات و بکتاش« ،باان »ای بیش نیسات (عطار نیشابوری )319 :1392 ،این
رهتار ،وبیعیترین نشانة تقابل حقیقت و م از عشق است
از دیدگاه عرهانی نی حکایت «دختر کعب» در سااختار یک عشاق م ازی اسرار نافتة خود را تناا
بر محرمان و رازآشانایان گشاوده و زمینة تفسایرهای متعدد را بر این حکایت هراهم کرده است عطار،
از زبان ابوساعیدابوالخیر ،کار عشاق دختر کعب را هنان کاری میداند ک هراتر از درک صد غمام است
و اگره ب لاهر این عشاق ،بر بکتاش بیرون اهتاده اسات ،دختر کعب ،عار؛ کاممی است ک سرودن
اشاعار و اری شادن ابیات بر زبانش ،نشاانة کراق او در عالم عرهان است زیرا غیرمرکن است کسی
ب خاور معشوقی م ازی این گون اشعار بسراید (هران)319 :
در این حکاایات« ،عشاااق رابعا ب عنوان یک زن متروّق ب غمام برادرش ،امتناع رابع از برقراری
ارتباا با بکتاش در دهمی  ،کرک رابع ب وور ناشاااناس ب بکتاش در میدان نبرد بی آن ک کسااای از
هویت او آگاه شااود ،نوشااتن اشااعارش با دسااتهای بریده بر دیوارهای حرام و از رم رهتارهایی
اساات ک هون با عرمکرد انسااان عادی در واقعیت متفاوت اساات» (یرتوی راد و دیرران،)11 :1391 ،
بر حقیقت کتران و رازداری حقیقی و ایراه عرهانی عشق صح میگفارد
 -2-1-3تقابل «حارث و دختر کعب»

حارر امیرزادهای اسات «ک در خوبی ب عالم در مسارمر بود» (عطار نیشابوری )311 :1392 ،ب عدق و
داد کردن شاارة آهاب شاد و در درمبخشای و مبارزه با بیدادگران ییروز شد او اگره ابتدا «ب خوبی و
نیاز و نیک نامی» (هران ،)313 :خواهر را گرامی میدارد ،با اهشااای راز عشااق دختر کعب ،در تقابل با
او قرار میگیرد حارر این تقابل با خواهر را ابتدا ب صااورت ناانی و رازگون در دق نر میدارد و ب
دنباق باان برای ریختن خون خواهر اسات (هران )334 :رهیق بکتاش نامحرم عالم اساارار عشااق ،س ِر
دُرج اسرار را ن د حارر باز کرده و مقدمات مرگ دختر کعب هراهم میشود (هران)331 :
حارر ناآشانایی است ک از میانة داستان ب عنوان ب رگترین مان در راه این عشق با صفاتی سرشار
از خشااونت و بیرحری و لمم و ساانردلی هرراه اساات حارر از ابتدا امیرزاده و انشااینی مقتدر و
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تاسیرگفار در سارنوشات خواهر است ،او با غیرت و تعصب ترام بدون این ک بارهای از محبت داشت
باشاااد تناا از نیکنامی باره دارد او با این ویژگیهای مردان و ن هندان لطیو از خواهر خود مراقبت
میکند انشاینی او بر ای یدر و رسیدن ب منصب امیری ،او را در تقابل با خواهری قرار میدهد ک
سااراساار و ودش احساااس و عاوف و عشااق اساات و با دیدن بکتاش ،غمام برادر ،آتشاای بر ان او
میاهتد ک هیچ وبیبی درمان آن نریداند دختر کعب ،آشانا و محرم عشق ،در تقابل با برادری است ک
ناآشاانا ب اساارار عشااق اساات ل وم کتران اساارار از نااهمان و ناآشاانایان عشااق یکی از اساااساایترین
آموزههای این عشق است
 -3-1-3تقابل «حارث و بکتاش»

رابطة (امیری و غمامی) بین حارر و بکتاش اولین نشاانة تقابل بین این دو اسات توصیو وولانی (11
بیتی) عطاار از زیباایی بکتااش در برابر توصااایو نااهی ( 2بیتی) از رخساااار حارر بر این تقابلها
میاه اید
اگره حارر تا مدتها از راز عشاق خواهر ب بکتاش بیخبر و ناآگاه است ،شنیدن اشعار عاشقان
از زبان خواهر مدتها حارر را نساابت ب خواهر بدگران کرده اساات تا این ک نقل رودکی از اشااعار
دختر کعب در م مس شاااه بخارا در حضااور حارر و بیان داسااتان عشااق دختر کعب بر غمام حارر،
ان او را ب

وش میآورد و با اهشااای نام های بکتاش و خواهرش ،اولین اقدام حارر ب بند اهکندن

بکتاش و گرهتار کردن او در هاه اسات از نیرة دوم داستان ،تقابل حارر و بکتاش آشکارتر میشود و
این تقاابال با قتال دختر کعاب و هرار کردن بکتاش از هاه و بریدن سااار حارر میان امد بکتاش،
قارماانی اسااات کا با بیصااابری بر دوری از معشاااوب و دق کندن از دنیای هانی یا ب مرحمة هنایی
میگفارد ک اساتاد ب رگ عشاق ب وور یوشایده و یناانی او را با آن آشانا و محرم کرده است در این
مرحم  ،رازداری او ب رازدانی منتای شده و او ب کراق انسانی ن دیکتر میشود
 -2-3شخصیتهای حیوانی متقابل
 -1-2-3تقابل «روباه و شیر»

روباه و شایر ،نراد (عاشاقان و بیخبران) و (محرم و نامحرم) در ادبیات عرهانی است شیران عاشق ،ب
دلیل برخورداری از عنصااار عشاااق ،صااااحب شااا اعت و بیباکیاند و اما نامحرمان عشاااق هونان
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روباهیاند ک ب خاور ساام ب هوای نفس بساانده کردهاند و از عشااق حقیقی بیبارهاند دختر کعب،
نراد شایری اسات ک شاکاری هون بکتاش دارد اما این شاکار هونان روباهی اسیر مکر و حیم گری
نفس اسات و دلیری و گساتاخی او در هرنشاینی با شیر بیشة حقیقت ،سارتی است ک عتا دختر
کعب را برمیانری د دختر کعب عاشاقِ محرمی اسات ک از مشاکمات و حقایق ساموک آگاه است اما
بکتاش در نظر او اسایر نفس اسات و با ناآگاهی و ب یکباره یا ب بیشة عشق گفاشت است او نریداند
«ک برای رهتن در بحر عشااق ،نفس و عقل ایراهی ندارند و برای ساایر در دریای عشااق باید روباه
نفس را منادم کرد» (ایمخانییور و آلیانی )114 :1394 ،عطار نیشاابوری در میانة داستان ،دربارة مماقات
بکتاش با دختر کعب در دهمی خان هنین گوید:
گاارهااتااش داماان و دخااتاار باارآشاااافاات

باراهشااااانااد آساااتین آن گ ا باادو گفاات

این ه دلیری اسااات

ای شااایری اسااات»

کا «هان ای بیاد

تو روباهی تو را ه

(عطار نیشابوری)319 :1392 ،
اد سااموک حکم میکند سااالک نویایی هون بکتاش با کتران راز این عشااق ،ب ساااحت شاایر
وریقتی مانند دختر کعب گستاخی نکند
 -2-2-3تقابل «گرگ و میش»

گرگ مظار درندگی و بمعندگی اساات با شاانیدن اساام گرگ معرولا شااخ

یرزور و هپاوقگری را

ت ساام میکنیم گاهی تقابل نرادهای حیوانی مانند گرگ و میش تداعی (وراع و ساااده) یا (زورگو و
ضاعیو) میکند معرولا برای میش دلسوزی کرده و نسبت ب گرگ ،احساس خصومت بسیار میکنیم
اگرها خواننده منتظر اسااات تا گرگ ب خاور بمعیدن میش خف شاااود و بریرد اما این اتفاب نریاهتد
بمک میش در دق گرگ ای میگیرد و این حاصاال نتی ة اخماقی اساات ک مورد نظر گوینده اساات
یعنی یناان شادن میش در دق گرگ ،یناان شادن سایاهی و سفیدی در دق یکدیرر یناان شدن اسرار
در دق و مبام ماندن آن برای ناآشانایان وریق و نامحرمان اسات هران گون ک سیاهی شب و سپیدی
صاابح در هم میآمی د و تشااخی
بودن هوا» ب هرین مفاوم باشد

روز از شااب را دشااوار و مبام میکند شاااید تعبیر «گرگ و میش
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هرهند گرگ در ادبیات و هنر ایران ب ویژه در دورههای متاخر نقش و هارة منفی دارد ،اسااتفاده از
وا ة گرگ در نام شاارها ،و ود بنمایة اساطورهای -حراسی کودک و گرگ ک در کنار او و با شیر او
رشااد کرده و یرورش مییابد در قصااة زندگی زردشاات یا کورش ،شااکمی از نقش مثبت حرایتی و
کتران اسارار گرگ را بیان میکند (عابدینی )143-141 :1391 ،در بررسای شاخصایتهای داساتان و
هرونری ای اد تقابل بین آنها از این منظر ،گرگ نرایشااارر کتران راز و میش اهشااااگر راز اسااات و
دیرر ب تقابل معروق و رایج (وراع و سااده) و یا (زورگو و ضاعیو) در این دو وا ه تو

نریشود

بکتاش میشای اسات ک نرادی از عشاق م ازی است او در ادامة این راه ،سالک نویای عرهان است و
دختر کعب هونان گرگی با یناان کردن عشاااق او در دق ،عشاااق م از او را تعالی میبخشاااد و او را
محرم اسرار میگرداند
 -3-3تقابلهای زیباییشناختی
 -1-3-3تقابل «شاه و پیاده»

از منظر نشاان شاناسای ،کاربرد اصاطماحات شطرنج در شکل تناسب یا تقابل دوگان در بیان ادغام و یا
اختما؛ بین گوینده و مخاوب ،عاشاق و معشوب ،رایج است در شعر ب رگان اد هارسی ب خصو
عارهان ها ب منظور بیان ع

یا برتری عاشق و معشوب نسبت ب یکدیرر ب کار رهت است

دختر کعب با یای گفاشاتن ب میدان نبرد و کتران هویت خود ،مردانری در عشاق را غنا بخشیده و
با یادشااهی قیاس میکند کتران اسارار و شا اعت او ک محصوق عشق نی هست او را هونان شاهی
در صافحة شطرنج روزگار قدرت میبخشد ک ماه و مار در برابر آن ییادهای ناتوان بیش نیست آسران
از گفشاات های دور محل منا ات و بیان اساارار درونی بشاار اساات و تشاابی آن ب هرزین تداعیکنندة
اعتراد و اتکای یادشاه در حفظ اسرار است
من آن شااااهم کا هرزینم ساااپار اسااات

یاایاااده در رکاااباام ماااه و مااااار اساااات
(عطار نیشابوری)331 :1392 ،

 -2-3-3تقابل «پریشانی و جمعیت»
هاانااان زلاافااش یااریشااااان کاارد حااالاام

کاا آمااد ماامااک اارااعاایاات زوالاام
(هران)311 :

ساق ین اهم
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زلو م ر اضاداد اسات هم گرراه کننده و یوشااننده است هم راهبر و آشکارکنندة عشق زلو
یریشااان در دلالت ضاارنی میتواند موه و اذبة عشااق باشااد و نراد عشااق و زیباییهای صااورتی و
سایرتی معشوب قرار گیرد لیکن ن تناا از دیدگاه تصو؛ خانقاهی در دلالتهای ضرنی ،بمک حتی در
دلالت صااریح عاشااقان نی «زلو» ،تابو ب شاارار میآید در آسار عرهانی ،زلو نراد کثرات عالم ،لمرت
کفر و ح ا حق اساات ،از این رو گاه شاااعر برای رهایی از هرة ح ا ها و دامها ب زلو معشااوب
یناه میبرد
ر و تفرق نی دو اصاطما متقابل عرهانی اسات «مراد ب لفظ تفرق  ،مکاسااب است و ب

ر ،

مواهب یعنی م اهدت و مشاااهدت یس آنچ بنده از راه م اهدت بدان راه یابد ،رم تفرق باشااد و
آنچا صااار؛ عنایت و هدایت حق تعالی باشاااد ،ر بود» (ه ویری )321 :1311 ،یریشاااانی و
رعیت ک در اصااطما عرهانی با عنوان دیرر تفرق و ر بیان شااده اساات از مقامات عار؛ اساات
مقام تفرق یا یریشاانی ،حاق کسای است ک در واعت ب کسب خود نررد دق هنین عارهی ب واسطة
تعمق ب امور متعدد یراکنده اسات و محرم و آشانای بر حقیقت اسارار نشاده است و مقام ر هی ی
اساات ک از انب حق و لطو و احسااان اوساات و ناایت آن مقام ر ال ر اساات و حاقِ عار؛ِ

مساتامک در مقام هناسات ک محرم اسرار الای شده است (هرهن

اصطماحات عرهانی ،ذیل «تفرق » و

« ر »)
 -3-3-3تقابل «شمس و قمر» یا «آفتاب و قمر»
در تقابل آهتا و قرر ،آهتا ب عنوان ب رگترین کوکب آساااران و زمین ک هر صااابح ،وموع و روی
زمین را روشان میکند و شابانراه هرو میشود صاحب ویژگی هویدایی و ییدایی و اهشاگری است اما
قرر ،م فو آهتا اساات و نور خود را وامدار خورشااید اساات قرر ب

ات رن

و می ان نور و

زمان ییدایی آن یعنی شاااب از ویژگیهای کتران و رازداری بیشاااتری برخوردار اسااات نور سااافید
کررنرش در شب ک بازتا نورانیت بسیار آهتا در روز است بر تقابل دوگانة آن گواهی میدهد
بر هرین اساااس ،عنصاار نور با دو کارکرد تقابمی یکی از اصاامیترین نشااان ها در متون عرهانی،
محرمی مناسااب برای تبیین ت رب های عرهانی اساات یکی نور حق ک با تابش ب دق عار؛ یا لباس و
خرقة او با آن ع ین شااده و ب نوعی مسااتحیل میشااود و قدرت صاابر و تحرل را بالا میبرد ،دیرر
نوری ک با درخشاااش انف اری میتواند قدرت تحرل را از انساااان بریرد و او را نابینا کند این نور ب
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کساانی صابر عطا میکند ک دمسااز و هرراه آن شدهاند و تحرل را از کسانی میگیرد ک از هرراهی با
آن نور بازماندهاند
اغمب سام اولیا ب مشکات و دق آنها ب لر؛ ز ا ی تبدیل میشود تا بتواند نور را ب صورت
متکثر در هضا یراکنده کند و هرة یدیدهها از آن استفاده کنند (کنعانی و دیرران)133 :1393 ،
رخای هاون آهاتااابای آن یسااار داشاااات

کا کاراتر بنااده ییش خود قرر داشاااات
(عطار نیشابوری)311 :1392 ،

 -4-3-3تقابل «حاضر و غایب»
الااا ای حاااضاااار غااایااب کاا ااایاای

ن ا در هشاااام مااناای آخاار ک ا ااایاای
(هران)311 :

«حضاور» در معنای عرهانی آگاهی بر اسرار و قرار گرهتن در مقام شاود در واق حضور در ییشراه
حق اسااات باا غیبت از خمق و غیبت ،عکس آن اسااات غیبت در لغت ب معنی نایدیدی و نبودن در

ایی اسات و در اصطما عرها ،غایب بودن دق از ماسوی الم است (هرهن

اصطماحات عرهانی ،ذیل

«غیبت»)
حاضااار و غایب از تقابلهای دوگان ای اسااات ک در آن امور متناقم در یک شااایء ب وحدت
میرساند و آن هران نقطة اعمای عرهان اسات حضاور در عالم غیب از آگاهی بر اساارار نشان دارد و
معشاوب ،با داشاتن این تقابل یارادوکسای ،صااحب رازی اسات ک عاشق برای دستیابی ب رازهای
و ود او هشم انتظار است و ییوست در ست وی اوست
 -5-3-3تقابل «شمع و شب»
هرا شااااب هرچو شااارعم ساااوز در بر

هو شاااب برافشااات مرگ روز بر سااار
(عطار نیشابوری)333 :1392 ،

شاب با تداعی تاریکی و سایاهی و یوشانندگی در ادبیات عرهانی محل ارزش بسیاری است اشارة
قرآن با شاااب قدر ،و

و وقت و ار رندی آن را در نظر عار؛ ،ماورای روز قرار میدهد از ور؛

دیرر ،اصاطما شابِ ه ران بیانرر گمای های عاشاقانة اد هارسی از سختی و تاریکیها و دلتنری از

ساق ین اهم
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دوری معشاوب هرراه با اهشااگری اسات ن آن هی ی ک در عرهان زمین ساز لحظات خمو

عاشقان

محب و محبو و ناانراه اسرار الای عرهاست
شار در ادبیات عاشاقان نشاانة اهشااگری اسارار عشاق اسات کشتن شر با هد؛ کتران اسرار
معشوب ان ام میشود:
خندة شار ک حاصال سوختن شر است ،شاهدی بر یردهدری و اهشاگری اوست (هران)333 :
شار در عرهان یرتو نور الای اسات ک دق عار؛ را میساوزاند ،منوّر میکند و او صاااحب کشو و
شااود میگردد و از این منظر نی اهشاای اسرار میکند قرار گرهتن نشان هایی هون «شب و روز» و یا
«آ و آتش» ب نشان شناسی کتران و اهشای اسرار عشق در این ابیات کرک میکند
 -6-3-3تقابل «درّ و صدف»
وا ة «درّ» با مترادهاتی هون مروارید و لثلث ،ترثیمی از ان یر از اسارار و وا ة صاد؛ یوسات ای است
یوشاننده و اغمب ترثیمی از سم انسان ک

ان را هون مرواریدی در درون خود دارد

صااااد؛ را دیاادهبااان درّ غااباایاانااش

باا دناادان باااز مااالااد کااعاابااتاایاانااش
(هران)311 :

وا ههاایی ماانند «غبین» ک لاهرا عطّار در معنای گرانباا ب کار برده اسااات و «دیدهبانی» ب تقابل
معنای این دو وا ه اه ودهاند دیدهبانی ک از مشااغل کمارزش و ب منظور حفظ و نراداری و یوشیدن
اساارار شااخصاای یا وبق ای خا

اساات در تقابل با غبین ک این ا ب مفاوم گرانبااساات ،قرار گرهت

اسات صد؛ نشان ای از رازداری و ناان کردن اسرار در دق عار؛ و مروارید ،آن حقیقت نافت در دق
عار؛ اسات ک اگر ب دست غوّا

(محرمان اسرار) کشو شود ،مطمو است و از ارزش آن هی ی

نریکاهد
 -7-3-3تقابل «گل و غنچه»
در زبان هارسای هر ا گل بدون اضااه ای ذکر شده است ،گل سرخ منظور بوده است و شکل ییال ای
و کاسا ای گل ،محمی برای ناان داشاتن غنچ است حالت بازشدة غنچ را با نام دیرر گل میتوان از
نوع تقابل دانسات زیرا غنچ یر از هروبساتری و یوشایدگی و یناانی اسارار است و گل ،باز و آشکار
شادن اسرار درونی است در واق گل هرچون عروسی است ک اسرار زیبایی خود را در هر سپیدهدمی

ستارهای نوین ادبی (ادبیات و عموم انسانی سابق)
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هاش ساااخت اساات و غنچ نااد کودکی و یوشاایدگی و یناانی آن عروس زیباساات مفاوم کتران و
رازداری از وا ة غنچ در مقابم با وا ة گل تداعی میشود
گال از غنچا ب صاااد غنج و ب صاااد ناز

شاااکاار خاانااده بسااای ماایکاارد آغاااز
(هران)314 :

ییچیدگی و گردی و بسااتری و ناانی و تنری از ویژگیهای غنچ اساات ک میتواند از نشااان های
رازداری و کتران اسرار هم باشد
 -4-3تقابلهای معنایی
 -1-4-3تقابل «جراحت و مرهم»
حکایت دختر کعب ،ساراسر زخم و راحت سم و رو عشاب است و دختر کعب ،شب و روز را
در ساوز و زاری میگفارد بکتاش نی از ابتدای داساتان مورد عتا معشوب است و زخم زبان شیرین
و وعن های تمخ دختر کعب را ب

ان خریده اسات در میدان نبرد نی «سرش از زخم تیری سخت در

گشت» (هران)331 :
اکنون ک بکتاش ،راحت سااارانی و روحانی را تحرل کرده ،تناا مرهم او نام هایی اسااات ک
دختر کعب بر او مینویساااد و در ناایت ،مرهم حقیقی را با خاتر دادن ب زندگی هانی دنیا مییابد او
بقای باقی را در هنا میداند راحت ،نشانة اهشاگری عشق و مرهم ،نشانة کتران در عشق است
ساااار بااکااتاااش بااا هااناادان ااراحاات

ز ناااماا ماارهاام دق دیااد و راحاات
(هران)333 :

 -2-4-3تقابل «حبیبان و غریبان»
حبیب در معنی دوساات ،محبو  ،محب و دوسااتدار (لغتنامة دهخدا ،ذیل «حبیب») در عرهان هران
حقیقت صااحب اسارار اسات و گاه بر عارهی ک آشانا و محرم اسرار شده است نی اوماب میشود از
این دیدگاه ،غریبان در تقابل با آن ،منظور دوراهتادگان و ناآشنایان اسرار عشق است
باایااا ای نااازناایاان هاارااچااون حااباایاابااان

دماای باانشاااایاان ب ا بااالاایاان غااریاابااان
(هران)333 :

ساق ین اهم
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غریب ،محروم شااده از محبت محبو و دور شااده از عالم اساارار عشااق اساات و حبیب هران
نازنینی است ک صفت محبوبی او را بر دامان حقایق و اسرار نشانده است
 -3-4-3تقابل «خرد و جهل»« ،خرد و دیوانگی»
خرد و ال یا خرد و دیوانری از تقابلهای دوگانة دیرر در داستان است
خاارد در یاایااش او دیااواناا بااودی

ب ا خااوباای در اااااان اهسااااان ا بااودی
(هران)312 :

کسااای کا

ااااال خااود لااا؛ خاارد زد

اگاار زر زد ناا باار نااام تااو بااد زد
(هران)332 :

خرد ب عنوان گنج ت ربت و مرارساات در معدن و ود ،قوهای اساات ک ب حکم آگاهی و دانش،
نام دیرر آن یعنی عقل ،ییوسااات در تقابل با ال و دیوانری قرار گرهت اسااات نیرویی ک بازدارنده از
نفس غضابی و نفس اماره اسات و ب تعبیری باتر ،بازدارنده از خشم و خواهش دق است اگر ال را
باا معنای مطمق آن در نظر بریریم در عرهان نایساااند اسااات ولی در معنای ارادی و خودخواساااتة آن
یساندیده اسات و با لفظ ت اهل یا دیوانری در عرهان مشااور است عقمای م انین در عرهان با توسل
ب این ریساران توانسات اند بسیاری از اسرار و درونیات خود را کتران کنند و حقایق ا تراعی ،سیاسی
و عرهاانی را در لفااهاة ت ااهل خود بیان کنند دیوانری یا نون در عشاااق نی مرتبة تعالی آرزومندی
عار؛ و نقطة مقابل عقل و خرد اسات نون ک در لغت عر یوشیده و یناان شدن است ،در عرهان
آن شایدایی و شایفتری اسات ک بر خرد ،هشام تاریک کند تا دیدة عشاق روشان و نورانی و آشکار
شاااود عقمای م انین در ووق تاریخ ،برخی اسااارار را در این زبان بیان کردهاند ولی حقیقت این زبان
برای هر کس قابل هام نیست
 -4-4-3تقابل «گوی و خاموش»
«خاموشای» و «گفتن» از تقابلهای دوگان ای اسات ک ب صورت متداخل هم تقابل مکرل و هم تقابل
هعل میتوان محساو کرد با و ود تر یح عرهانی «خاموشای» ،عرهای ب رگ نی از دایرة هرنشینی و
ییوساتری این دو ب خصاو

در کمام خود نرسات اند گفتن از خاموشی خود دلیمی بر نقم خاموشی

اسات «خاموشای» آرزوی دساتنیاهتة عارهان شااعرییشا ای هون عطار و مولاناست ک عرری را در
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حسارتش ب سار بردهاند خاموشی ،معنادارترین نشانة کمام عرهان است و روشنتر از خاموشی هراغی
ت گفتن و سخن در
در بیان اسارار حقیقت و عشاق نیست اما گفتن هرین عبارات نی خود نشانة اهری ِ
این مقام اساات یایبندی ب خاموشاای از یک سااو مقدم ای بر حفظ ارزشها و شاارایه مام سااموک و
کتران اساارار اساات و از سااویی دیرر مقدمة محروم ماندن مخاوب از میرار ارزشاارند عرهانی این
شااعراس ات میتوان گفت این تقابل اگره با محور تر یحی خاموشاای در عرهان اهریت یاهت اساات،
گفتن این موضوع ک اسراری هست و باید در حفظ آن کوشید مقدمة لازم بر این اصل است
هااو یااوساااو بااود گااویاای در نااکااویاای

خااود از گااوی زنااخاادانااش ه ا گااویاای

ز گااویااش تااا ب ا کاای باایاااوش باااشااام

هااو در گااوی آماادم خااامااوش باااشاااام
(عطار نیشابوری)314-313 :1392 ،

نمودار انواع تقابل های دوگانه در حکایت دختر کعب
با محوریت رمزگان های رازداری و افشای راز

شخصیتی

انسانی

حیوانی

زیبایی
شناختی

معنایی

مکمل

فعل

ضمنی

 -4نتیجهگیری

در زبان ِساارگرای متون عارهان  ،یکی از شاارردهای هنری برای وسااعت بخشاایدن ب لای های هکری
ضارنی ،کاربرد تقابلهای دوگان است در این متون ،اغمب مفاهیم ب خصو

مفاهیم عاشقانة عرهانی

در سااختار تقابمی ارزشارند میشاوند و بازی نشاان ها در سطح متن باعث میشود متن در موا ا با
گفترانهای گوناگون ،معانی دید ب خود بریرد و هر گون قطعیت معنای واحد را ب هالش بکشاااند
از این رو بررسی تقابلهای دوگان در آسار ادبی باعث درک باتری از این آسار میشود

ساق ین اهم
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حکایت «دختر کعب» تمفیق ماهرانة مضااامین عاشااقان و عارهان اساات تا بتواند در دلالت سانوی با
معانی منظور نظر عرهانی عطار منطبق گردد و ترثیمی محسااوس برای بیان معار؛ نامحسااوس باشااد
موضاوع عشاق و عرهان با تقابلهایی هرراه اسات ک گویی دو روی یک سک هستند ک کمیت مفاوم
را ب اسبات میرساانند عشاقی ک از یک سو یا در دنیای م از دارد و ب دلیل محدودیت و قمّت عمم و
آگاهی معشااوب م اق بیان اساارار ب عاشااق نریدهد و از سااویی دیرر در دنیای عرهانی اساات ک
بیناایتی و کراق عمم و آگاهی معشوب ،راه بر اهشای اسرار بست است
این یژوهش با بارهگیری از موضااوع تقابلها در زبان ،ب بررساای تقابلها با محوریت رم گانهای
رازداری و اهشاااگری در زبان و بیان عطار در حکایت دختر کعب یرداخت اساات اگره عرها بر کتران
و بیاننایفیری اسارار عشق یایبندند ،در این حکایت ،تقابل رازداری و اهشاگری در س شکل تقابلهای
شاخصایت ،معنایی و زیباییشاناختی ،هر مان با ور موضاوع در قالب مصداب زمینی عشق ،درک و
دریاهت آن را آسااانتر کرده اساات در بررساای شااخصاایتهای انسااانی و گفتروی آنها برتری و
اهشاااگری غمب دارد ک این موضااوع در گری نایفیری از سااخن در عین اعتقاد ب خاموشاای و تحمیل
موضاوع در لفاهة کردار شاخصایتهای انسانی ریش دارد و در بررسی نرادهای حیوانی متقابل ،مظاهر
وبیعی و مفاهیم متقابل ،تساااوی تقابلهای رازداری و اهشاااگری ،سابت میشااود کاربرد عناصاار غیر
انسااانی ،صااامت بودن و هقدان قوة نطق ب این تساااوی مدد میرساااند حیرت عرهانی عطّار از تنش و
تعادق در تقابلهای مو ود در زبان او نشاان دارد صایرورت و تکامل شاخصایتهای داستان در کنار
غمبة کاربرد تقابلهای معنایی و زیباییشااناختی از شاارردهای هنری عطار در خمق داسااتانی اساات ک
هد؛ آن سِرگرایی عرهانی در عین بیان نظریة انسانشناسی اوست
کتابنامه
ایمخانی یور ،عمی آلیانی ،رقی (« )1394نشااان شااناساای عرهانی تقابلهای دوگان نرادهای حیوانی در
غ لیات شرس» ادبیات عرهانی ساق هفتم شرارة  12باار و تابستان .ص
بتما
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یژوهشنامة نقد ادبی و بماغت ساق هاارم شرارة  1باار و تابستان .ص

113-113

داوودی مقدم ،هریده (« )1333سابکشناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشان ها» باار اد
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31–13
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و نثر هارسی (باار اد ) دورة سوم شرارة  4زمستان .ص
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