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 نامة عطارالهی« دختر کعب»های دوگانه در حکایت شناسی تقابلنشانه

 («افشاگری»و « رازداری»های با محوریت ترجیحی رمزگان)
 

 1زادانیآناهید نصر 

 2حسینیدکتر حسین آقا

 3دکتر سعید شفیعیون

 4دکتر سیده مریم روضاتیان

 چکیده

 ای حاضر یا غایب در متن استهای دوگان ، بررسی شبکة عناصر نشان شناسی تقابلنشاان 

ابل گیرند و از وریق تقابل با یکدیرر قکا  ب  وور ییدا و یناان در تقابل با یکدیرر قرار می

رسای، امری نسبی است و با قمررو هرهن  هر شاوند  اگره  این برتفسایر یا قابل هام می

ری تها حاکی از نظام ییچیدهکشاااو روابه نافت  در دق تقابل ،خوانشااارر متن ارتباا دارد

شق، های عدریاسات  کتران اسرار عشق در عرهان، اصل بنیادینی است ک  در تقابل با یرده

عب شناسی حکایت دختر کان شود  تحمیل نشما را ب  تحمیل نشان  شناختی تازه رهنرون می

های شاااناختی معانی این حکایت، در گرو لحار کردن لای نامة عطار و درک نشاااان از الای

ی در بررسااای این حکاایت دو رم گان مختمو روایی و زباانی آن اسااات  محور تر یح

شناسی عرهانی عطّار، است  در این یژوهش بر اساس دیدگاه انسان «اهشاگری»و « رازداری»

نش مدام بین این دو رم گان بر بنیاد یک ما رای عاشقان  در متن منظوم عارهان ، س  گونة ت

تکراق رسااند و ور  اسبا  اسمیب  تثبیت  شاناختی و معنایی راتقابل شاخصایتی، زیبایی

رساااد  این مقال  با روشااای روحی و درونی و تحوق شاااخصااایت در عرهان ب  ان ام می

و  « های دوگانتقابل»شااناساای ا ب  بررساای نشااان گرساااختتحمیمی و رویکرد  -توصاایفی

 یردازد گرایی عرهان میواکاوی این تحوق بر شالودة سِر

 شناسی، تقابل دوگان ، دختر کعب، رازداری، اهشاگری : نشان هاکلیدواژه

                                                           
 nasrfa.n688@ltr.ui.ac.i                                     دانش وی دکتری زبان و ادبیات هارسی دانشراه اصفاان  - 1

 h.aghahosaini@ltr.ui.ac.ir                         مسئوق(  )نویسندةاستاد زبان و ادبیات هارسی دانشراه اصفاان  - 2

 stolu@ltr.ui.ac.ir                                                           دانشیار زبان و ادبیات هارسی دانشراه اصفاان  - 3

 sm.rozatian@ltr.ui.ac. ir                                                دانشیار زبان و ادبیات هارسی دانشراه اصفاان - 4

بی
ن اد

نوی
ی 

رها
ستا

 
، 

رة 
شرا

ی، 
هش

ژو
 ا ی

ری
 عم
 مة

م
19
1

ان 
ست
 تاب
،

13
91

 



 ادبی )ادبیات و عموم انسانی سابق(                             شرارة دوم نوین   ستارهای                                       2

 

 مقدمه -1

و با کارکردهای دینی، همساافی، زبانی، هرهنری و  2ای هراتر از مفاوم تضااادبا گسااتره 1های دوگان تقابل

های مو ود و هراگیر در ساختار ذهن و زبان بشر ن  قابل انکارند و ن  قابل شود  تقابلغیره شاناخت  می

بینی او متغیر و ها با آگاهی مخاوب، اصاااالت نراه و  اانحاف؛  اماا سااایطره، قادرت و دامنة تقابل

ای تکثر هها اهقی تازه ب  ساحتتواند با استفاده از این تقابلانساان میشاود  ت ار  درونی متفاوت می

 اند ک  و ود هر یک، آنها در تعامل و ییوند با یکدیرر، هون دو روی یک سااک معنا برشاااید  تقابل

ها و انداز مخاوب، بسااایاری از تضااااددیرر را با  دنباق خواهد داشااات  با تغییر زاویة دید و هشااام

بازند و مفاهیم در یک ییوساااتار و در کنار ک  نتی ة نررش تقابمی و قطعی اسااات رن  میها، تفااوت

 شوند  یکدیرر معنا می

های رو ، عقل  حس و غیره با کرک تقابل نرری و شاناخت انسان از حقیقت، درک  سم  اان

 خوبیساااخت ب دوگان  صااورت گرهت  اساات  در بخش زبان نی  کاربرد آن را در روساااخت و  ر؛

 سااخت زبان عرهان از این شاررد بارة بساایار برده شده است خصاو  در  ر؛توان دریاهت، ب می

شااود آن مفاومی اساات ک  ب  مو ب آن یک امر واحد آنچ  در این حوزه از ساااختارگرایی اراده می

های متنوع و متکثر یدیدار شاااود  با این رویکرد ب  هرونری تفاوت بین مرکن اسااات با  صاااورت

ساخت زبانی آن، مفاهیم مو ود برد  یعنی در  ر؛ توان ییساخت در این زمین  میوسااخت و  ر؛ر

های معنایی را ب  شاکمی تحمیل کرد ک  قابل تحویل ب  یک اصل باشد  ب  در وا گان یا ب  تعبیری ساای 

خرج از مساات شااوند بر مفاهیم ضاارنیهرین دلیل، هارغ از گشااتارهایی ک  هنین تغییراتی را مو ب می

 توان تررک  کرد ایدة واحد می

مند هرة عواممی مطالعة نظام»شااناساای اساات ک  خود های دوگانی، محور اساااساای در نشااان تقابل

(  دلالت 321: 1331)مکاریک،  «ها یا در هرایند دلالت شاارکت دارنداساات ک  در تولید و تفساایر نشااان 

های ییشاین درون ذهن است ک  محصوق ت رب  و از متنکنندة متن معنا( از  اتی تفسایر و هام تولید)

 ای هرهن  است و از  اتی تفسیر خوانشرر متن است تعامل در بستر سپار نشان 

                                                           
1- binary opposition 

2- antonyms 
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دهندة یک نظام هر   ء تشااکیل»در روش ساااختارگرا ک  از الروی رومن یاکوبساان متاسر اساات 

وور  (  این روش ب 134: 1313 )لچت،« شااودزبانی بر اساااس تقابل دو متناقم منطقی ساااخت  می

زبان را هرچون نظامی از  (  سااختارگرایان119 شاود )هران:لوی اساتروس یاهت می تر ن د کمود دی

تقابل دوگانیِ عناصااار وا ی زبان را شاااالوده و الروی تحمیل خود قرار »دانند و روابه کاارکردی می

ترین رم گان، هرة ترین و ییچیدهعنوان مامهاا معتقدند زبان ب  (  آن93: 1331)مکااریاک، « دهنادمی

های حرکتی های آدا ، یوشاااک، غفا، رهتار، اووار و اشااارات، نظامهای دیرر، از  رم  رم گانرم گان

و هواصال و غیره را ب  واسطة خود زبان و از وریق انبوهی روایات و حکایات انباشت  شده در هرهن ، 

 (   144: 1393 ،)س ودی کندقابل توصیو و بیان می

اسر ادبی  داند وشناختی مستقل از زبان نریهای نشاان ا مطالعة اسر ادبی را تحمیل نظامگرسااختنقد 

گون  تحمیل  (  هر113: 1333 شااود )کالر،ب  کرک نقد و وا گونی رم گان ارتباوی معروق تفساایر می

ر ا ، ب  درک و کشو نظام حاکم بهای خشاناختی، با تکی  بر رابطة عناصر و بر اساس رم گاننشاان 

 شود های مو ود در آن منتای میداستان، نقشرندی و ارزشرندی نشان 

 بیان مسأله -1-1

ت یاهت توان دسای از روابه غایب در متن میب  شبک « دختر کعب»با نراه سااختارگرایان  ب  حکایت 

شناسی باییابل ضرنی در متن، اسبات زیک  در یس الفار متقابل نافت  اسات  تماش برای کشو رابطة متق

 عرهان عطّار و لفت حاصل از هام آن برای خوانشرر، مسالة این یژوهش است  

 روش تحقیق -1-2

« های دوگان قابلت»شناسی ا ب  بررسی نشان گرساختتحمیمی و رویکرد  -این مقال  با روشای توصایفی

ة نامدر حکایت دختر کعب در الای« اهشاگری»و « رازداری»های و واکاوی این سایر بر شاالودة رم گان

 یردازد  عطّار می

 تحقیق پیشینة -1-3

های دوگان  در غ لیات عطار تقابل»های متعدد نراشاات  شااده نظیر: های دوگان  مقال با موضااوع تقابل

دیدگاه تقابل شناسی حکایت شیخ صنعان از سابک» (،1391و عنایتی قادیکمایی،  )روحانی« نیشاابوری

شااناساای تصاااویر غ لیات عطار، بر کارکرد تضاااد و تقابل در زیبایی» (،1333)داوودی مقدم، « هانشااان 
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 های دوگان  در ساختار حدیقةبررسای تقابل» (،1391هرد و دیرران، )مشااهیری« اسااس آراء  ر انی

)هاری « عر سناییوا گانی در شها و تضاادهای تحمیل تقابل» (،1333دلایی، نیا و عمی)عبیدی« سانایی

تحمیل ساااختاری » (،1393)آلرون   ونقانی، « دوگانی هایرویکرد ساانایی ب  تقابل» (،1392و دیرران، 

یور، بیحذ )باقری خمیمی و« یات حاهظ شااایرازی با تکی  بر نظریة رولان بارتای در غ لتقاابل نشاااان 

« دختر کعب»حکایت  (  دربارة1392لو، )نبی« ظهای حاههای دوگان  در غ قبررساای تقابل» ( و1393

( و 1339)قدیری یران ، « بررسااای دو سااابک هکری در حکایت رابع  و بکتاش»هایی با عنوان مقاال 

( نراشت  1392رضای،  )بتما  اکبر آبادی و« نامة عطارها در حکایت رابع  از الایکارکرد روایی نشاان »

گان از وریق تباین در عناصر دو رم « دختر کعب»شناختی حکایت شاده ک  مقالة اخیر ب  تحمیل نشاان 

ای هشااناسی تقابلنشااان  ،قدرت و عشاق یرداخت  اسات امّا تا  ایی ک  نرارنده  سات و کرده اساات

 ای ندارد  دوگان  با موضوع این مقال  ییشین 

 ضرورت و اهمیت تحقیق  -1-4

متن حکایت دختر کعب، محصاااوق نراه  ها و معانی در سااااختاربر ساااتا  شااادن برخی از ارزش

های  ها ب  بساایاری از شبکها در آن اسات  هرچنین از وریق مطالعة این تقابلشاناسای ب  تقابلزیبایی

 برد   توان ییگرایی در عرهان میری و زیربنایی ذهن عطّار نظیر سِرهک

 شناختیدیدگاه تقابلی با نگرشی نشانه -2

ای، منوا ب  روابه تقابمی اساات  ب  اعتقاد نای هر وا ه در نظام نشااان گرا معشااناساای ساااختدر زبان

نفسا  وا د معنا نیسات بمک  معنای خود را ب  واسااطة تقابمی ک  با ای هیهیچ نشااانة زبانی» ،ساوساور

و با  (323-321: 1331 )مکاریک، «آوردها در هارهو  نظام زبان دارد، ب  دسااات میدیرر نشاااانا 

 ینا های ضارنی نویسنده یا شاعر دست یاهت  برتوان ب  ایدئولو ی و مدلوقدر متن میها تحمیل تقابل

اصااطماحی اساات ک  در دق منطق دیالکتیکی  ای دارد و ب  وور گسااترده در »اساااس، تقابل دوگانی 

ب  این معنی ک  در قرائت واسازانة متن ب    (93 :)هران« گیردهای نظری مورد اساتفاده قرار میاساتدلاق

 ( 111: 1331کنیم )برسمر، های دو   ئی در تفکرمان اذعان میو ود عرمکرد تقابل
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زبان »گرایی در نقد و نظریة ادبی، گرا و ساختشناسی ساختگفار زبانبنیان 1هردنیان دو ساوساور

 دگاه او، معنا حاصاال رابطة میان زبان و ابژة  از دیدانسااتمند میرا یدیداری ا تراعی و نظامی ساااخت

« ودشها در رابط  با یکدیرر تعیین میها معنای خود ب  خودی ندارند و معنای آنبیرونی نیسات  نشاان 

(  او بر روابه تقاابمی درون نظاامی کمی تکیا  داشااات و با تاکید بر ترای های 123: 1391)ن ومیاان، 

ت )س ودی، گفاشهای دوتایی ایان ، اصل را بر تقابلگرساختتحمیل  ها، درتقابمی و سامبی میان نشان 

1393 :11 ) 

ای اسباتی و ب  مو ب محتوایشاان تعریو نری شوند  بمک  ب  مفاهیم ب  گون »ساوساور معتقد بود: 

  کنندة هر نشااان  اساات، بچ  مشااخ یابند  آنای ساامبی و از وریق تقابل با دیرر ا  ا ارزش میگون 

ای را (  او نظری 111: 1331)سااوسااور، « های دیرر نیسااتنددقیق، بودن آن هی ی اساات ک  نشااان بیان 

 تواند هر رهتار انسانی را شامل شود یعنیمحدود نیسات بمک  می طر  کرد ک  ن  تناا در هضاای زبان،م

 ( 11: 1391توان ساخت )ن ومیان، برای هر رهتار انسانی یک دستور زبان می

نی  متاسر از آرای سوسور بود و معتقد بود معنا مفاومی ذاتی و درونی ندارد و  2تروسکمود لوی اسا

انری ب  خود در روند نش ب  نوبة»ها نی  ب  نظر او این تقابل  ستگیری معناتقابل، عامل اصامی در شاکل

 ( 444)هران: « نداهای دیرری در ارتباامحدود با تقابللحار نظری نا

دانسااات  وی با  دا های دوگان  را مارترین کارکرد ذهن  رعی بشااار میلوی اساااتروس تقابل

های دوگان  را ب  یک هرهن  خا  محدود نکرد و برخی از سااااختن دو حوزة زباان و گفتاار، تقابل

دانساات ک  هراتر از مرزهای هرهنری عرل های نامتغیر یا  اان ذهن انسااان میب  عنوان  نب »ها را آن

شاناسد و ساختارهای ها مییعنی ذهن انساان،  اان را بر اسااس تقابل  (113: 1331 ،)هندلر« کنندمی

 ها ک  بر اساس ساختة ذهن ماست متقابل ن  ذاتی اشیاء و یدیده

 گیرو،شوند )ها مانند زبان شناسایی میشناسی است ک  در آن نشان شاناسای بخشای از زباننشاان 

بدین صورت ک    ای از معناهای ضارنی داشات  باشادیره( و یک نشاان  مرکن اسات زن 114 :1333

ای ک  از رابط  و یک داق و مدلوق شاااکل گرهت ، در حکم دالی  دید برای مدلولی دیرر قرار نشاااان 

دهد و گیرد  دلالت ضارنی مخاوب را ب  معناهای ساایاسای، ا تراعی، هرهنری و شااخصاای ار اع می

                                                           
1- Ferdinand de Saussure 

2- Claude Levi- Strauss 
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 وبق  و نژاد مخاوب بستری دارد  البت  معناهای ضرنی هرونری اساتنباا این معانی ب   نسایت، سن،

یرد تعین گها توسه رم گانی ک  تفسیرگر آن را ب  کار میصارها  معناهایی هردی نیساتند  آن»ها در تقابل

 ( 219: 1331 )هندلر، «یابندمی

 عرفان و اندیشة عطّار ی دوگانه درهاتقابل -2-1

غراضی بر مقاصد و ا ونة خاصی از کاربرد زبان خودکار است ک  بناگ»شاناختی زبان عرهان از نراه زبان

: 1394زاده، )ح تی« کنددار اسااتفاده میای نشااانهای زبانی ب  شاایوهک  دارد، از وا گان نحو و دلالت

ی های زبانی است  زیرا در عرهان بسیارها و تقابلای از تضاادبینی عرهانی بر م روع (  بنیاد  اان113

تر نها آساااشااود درک و دریاهت آنها ساابب میکارگیری تقابلمفاهیم، مصااداب بیرونی ندارند و ب از 

(  این مفاهیم با بررسااای و کشاااو روابه در شااابکة عناصااار 111: 1392گردد )هاری و هرکاران، 

شاااکار د، آانای حاضااار یا غایب در متن ک  ب  وور ییدا و یناان در تقابل با یکدیرر قرار گرهت نشاااان 

 ( 113: 1391)شفیعی کدکنی، « مرز هنر و غیر هنر را هرین  ا باید تعیین کرد»در شعر  شود می

کی از ین در آهرینش شعر عطار ب  عنوان های زندگی، و ود، اندیشا  و زبان انساها و تقابلتناقم

و هم  هم در لفظتر شدن شعر او ای برای قویمای ترین شااعران شعر تعمیری مثسر است و خریرب رگ

ضااریر ناخودآگاه شاااعر، اهریت » های دوگان ،در مضاارون اساات  مارترین دلایل تو   عطار ب  تقابل

دادن ب  مسااائل اخماقی و دینی، تو   ب  مفاهیم عرهانی، تاسیر محیه ا تراعی و تو   شاااعر ب  مسااائل 

 ( است 211: 1391عنایتی قادیکمایی،  و )روحانی« شناختی و موسیقاییزیبایی

ر ارزشی دنامة عطار حاوی معانی ضارنی و مفاهیم بادر مثنوی الای« دختر کعب»حکایت عاشاقانة 

اساات ک  نوع نراه و درک نویساانده و « اهشااای راز»و « رازداری»های حوزة تقابل با محوریت رم گان

ان اسرار با مسایر کترکند و ب  القای باتر مفاوم تحوق شاخصایت در عرهان از گوینده را ب  ما منتقل می

 یردازد نایفیری ت ار  عرهانی میرویکرد ب  بیان

عشق  ای ازشکنان درحکایت دختر کعب، عطار در عین اعتقاد ب  کتران اسارار عشاق ب  بیان هن ار

شااود و با قرار دادن کمرات و مفاهیم در حوزة ترثیل و نراد، از عشااق در شااکل م ازی متوساال می

در  ساازد  عشاب این حکایتساازی مفاهیم حقیقی عشاق مییمی برای بر سات دختر کعب و بکتاش 
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اسوتی کند و عاوفة عشق نکنار یکدیرر یکی اسابا  اساتکرالات درونی و بیرونی دیرری را هراهم می

 سازد  تر میتر و لطیورا روحانی، عریق

 «حکایت دختر کعب»پیرنگ داستان در  -2-2

ا های آغاز و یس از گفار از ییچیدگیشعر او با روایتی خطی از نقط حکایت دختر کعب و عشاق او و 

شااود  وبق تقساایرات ارسااطو از ییرن ، حکایت هایی در میان ، در یایان ب  ها ع  ختم میاهکنیو گره

دختر کعاب دارای ییرن  مرکب اسااات زیرا در آن با دگرگونی، بازشاااناخت و واقعة دردانری  موا   

(  ابتدا حکایت این عشااق در ساا  گ ارة آغازین، میانی و یایانی بیان 12: 1391اد، رشااویم )یرتویمی

 شود می

 گزارة آغازین -2-2-1

هایی مانند عدق، داد، لطو، خوبی و زیبایی آغاز حکاایات با معرهی کعب، یسااار و دختر او با ویژگی

ت  سایست  برای اوو انتخا  شوهری ش شاود  ساپس وصایت یدر ب  یسر برای محاهظت از خواهرمی

ار بعطار با گری  ب  موضااوع تقدیر، ذهن مخاوب را ابتدا برای مرگ کعب و سااپس برای منتاای ها ع 

بخشاد  با ب  تخت نشااستن حارر بر  ای داساتان آماده کرده و ب  نوعی قدرت تحرل ب  خواننده می

 شود  یدر، وصو غمام حارر با نام بکتاش آغاز می

 گزارة میانی -2-2-2

بندد  این عشاااق حاق او را هنان زار در م مس حاارر، دختر کعاب با  بکتاش، غمام برادرش دق می

ی هاشاود  با اصارار دای ، راز عشق دختر بر زبان  اری شده و نام کند ک  وبیب از درمان عا   میمی

ختر ز عشق بکتاش، دشود  در اولین مماقات ب  دنباق ابرابدق میوعاشاقان  ب  وسااوت او بین آن دو ردّ

ت  ای بیش نیسراند زیرا معتقد اسات سارّ ماری در ساینة اوست و بکتاش باان کعب او را از خود می

 ر نبرد سپاه حارر با دشرن، بکتاشکند  دزم مة اشاعار عاشاقان ، حارر را نسابت ب  خواهر بدبین می

کند  هر مان با دشاارن خارج میبیند و دختر کعب ب  صااورت ناشااناس بکتاش را از معرکة زخم می

سراید ک  حاق عشق او های عاشاقان ، دختر کعب اشاعار ساوزناکی در م ابات رودکی مینرارش نام 

 کند را بر رودکی هاش می
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 گزارة پایانی -2-2-3

گام آغازین در گ ارة ناایی این حکایت، آگاهی حارر از عشااق خواهر، در م مس شاااه بخارا از زبان 

های این دو توسه رهیق بکتاش ک  ب  گران دستبرد ب  صندوب یر از  واهر اهشاای نام  رودکی اسات 

ر ن دو ب  انداختن بکتاش دیابد و یقین حارر ب  و ود رابط  بین آهای این دو عاشاق دست میب  نام 

هرار  شاااود، از زندان هاهان امد  زمانی ک  بکتاش از مرگ رابع  آگاه میزدن رگ دختر کعب میهاه و 

ساپس با حضور بر   کندرسااند و سار از بدن او  دا میب  خوابراه حارر میشابان  کند و خود را می

 کشد ب  وسیمة دشن  میخود را سر قبر رابع ، 

 «دختر کعب»های دوگانه در حکایت بررسی انواع تقابل -2-3

داشت   اساات اما باید تو کایت دختر کعب قابل بررسای های دوگان  در حهای مختمو از تقابلگون 

متررک  شده است  با این « اهشاای راز»و « رازداری»های ها با محوریت رم گانک  این یژوهش بر تقابل

 شود، نظیر: های ذیل معرهی میتقابل ،دیدگاه

 تقابل شخصیتی -2-3-1

ی اگر این انساناین نوع از تقابل در دو شااخة تقابل انساانی و تقابل حیوانی قابل ور  است  در بخش 

های متحوق ک  با کشرکش درونی و حکایت با هد؛ تحوق و تغییر بررسای شاود، مصداب شخصیت

کنند در ساا  شااخصاایت دختر کعب، حارر و بکتاش بیرونی ب  سااوی خو  یا بد شاادن حرکت می

 رقارمان و عامل ش شاود  دیرر اشخا  داستان نظیر رودکی یا رهیق بکتاش در حکم ضدّ خماصا  می

شااوند  در بخش تقابل حیوانی، نام دو حیوان ک  یکی لالم و دیرری مظموم اساات و در حسااو  میم

ند  ادر معنی ضاارنی خود در تقابل با یکدیرر قرار گرهت  ای اساات ک  دو وا هاین داسااتان گاه از گون 

 ( 1911) گاو خر ( و1924)(، روباه  شیر 1121)میش  گرگ نظیر 

 معناییتقابل  -2-3-2

بل هعل شااود  البت  تقانوع از تقابل، تقابل مکرل، هعل،  اتی، وا گانی، زمانی و مکانی را شااامل می این

ها مثل هعل و صااافت ب  کرک هایی مانند وا گانی یا  اتی نی  هسااات  برخی وا هدر تداخل با تقابل

نی  بدون این ک  و برخی اهعاق  (119: 1333ی با یکدیررند )صاافوی، ساااز در تقابل وا گانتکوا  منفی
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اموش نظیر: گوی  خ فی شااوند تناا تقابل معنایی دارند مشااترک داشاات  باشااند و با تکوا ، من ریشااة

 ندانمدانم می(، می1394) روم(، آیی می1919) برخاسااتی نشااسااتی(، 1119) آمد و شااد( ، 1194)

(، 1131)(، دنیی  عقبی 1143)(، حبیبان غریبان 1324) (، اساااتاده  اهتاده1393)(، دیادم نادیدم 1311)

وزخ  باشاات (، د1921)(، شااب  روز 1111)(،  ال  خرد 1331) مرد  زن(، 1132) ران  وصاااق ه

(، 1911)(، زمین  آسااارااان 1923)(، اوق آخر 1332) (، و ود عاادم1313) (، بیااداری خوا 1113)

(، شااریو  وضاای  1112)(، راز  آشااکارا 1141)(،  راحت  مرهم 1911) (، تیغ گل1391)کفر ایران 

 ( 1113) (، ایوان الای  دیوان شاهی1912)(، زمین  آسران 1143) (، خاک اهماک1311)

 شناختیتقابل زیبایی -2-3-3

قابل های یناانی ب  تگیرند و در لای ک  در آن دو وا ه در معنی ضاارنی خود در تقابل با یکدیرر قرار می

( ، 1311)  رعیت (، یریشااان1914) شاااه ییاده  نظیر رساایممیها رم گان رازداری یا اهشااای راز در آن

ماه  زنری (، 1191) (، یای هرب1193)(، آتش  اشااک 1333)غایب  حاضاار (، 1121) شااب شاار 

کوه  (، 1111)  ام  شااارا (، 1191) (، گل غنچ 1139) آهتا  قرر(، 1319)درّ  (، صاااد؛ 1994)

 ( 1133 و 1913 و 1313 و 1123  آ  )آتش(، 1341)  ان  انان(، 1341) درد درمان(، 1911)زمین 

 های رازداری و افشای رازها با محوریت رمزگانتقابل -3

هایی از نوع ضرنی یا صریح در اغمب متون عارهان  است  گیری تقابلتقابل عشاق و عقل شاالودة شکل

 انواع تقابل،رای کاربرد وسااای  در حکاایات دختر کعاب تقابل عشاااق زمینی و آسااارانی، زمین  را ب

شای های رازداری و اهشناختی با محوریت رم گانشاخصایتی، معنایی و زیبایی هایخصاو  تقابلب 

 شود راز هراهم کرده است  در ذیل ب  هند نرون  از آن یرداخت  می

 های انسانی متقابلشخصیت -3-1

نظیر دختر کعب، ک    های محوری و غالب اسااتفاده کرده اسااتدر این داسااتان، عطار، از شااخصاایت

تان کند  در این داسهراهم می« بکتاش»اسابا  اساتکرالات روحی و درونی را برای غمام برادرش با نام 

دو شاااخصااایات باا نام حارر )برادر دختر( و بکتاش )غمام حارر( با کشااارکش درونی با خود و 

ب   دن و دیرریقارمان ششادن و ضدّ کشارکش بیرونی با دیرران، متحوق شاده و یکی ب  سارت بد
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ختر د های دوگانةرود  رابطة عاشق و معشوقی و بررسی تقابلساوی مطمو  و قارمان شادن ییش می

ها را هارغ از محیه هرهنری و ا تراعی در توان انساااندهندة این اساات ک  نریکعب و بکتاش نشااان

 هایک  شااخصاایتالعر ( اساات نظر گرهت  قارمان اصاامی در این داسااتان، دختر کعب ب  نام )زین

 متقابمی را در حکایت دارد  

 «دختر کعب و بکتاش»تقابل  -3-1-1

ها ب  عنوان یک نشاان ، در ضرن آن و از وریق رازداری، رم گانی اسات ک  هویت نسابی شاخصایت

گیرد  خمق شااخصاایت دختر کعب ب  عنوان قارمان عشااق در هاارهو  ارتباا با یکدیرر شااکل می

ای هعاشقانة هارسی است ک  در آن ح ب و حیای زنان  و ترس از عصیبت های رایج در ادبیاتسانت

شااخصاایت دختر کعب »، ای، نژادی، وبقاتی نی  از عوامل رازداری اساات  در این داسااتانقومی، قبیم 

اما  ،ودشیردازی میابیات زیادی ب  عنوان یک شاخصایت عاوفی و احسااسی شخصیت ه  در ویّاگر

رضااای،  و )بتما  اکبرآبادی« کندگرایان  ییدا مین، کارکردی وبقاتی و اقتداربناا با  دختر یادشااااه بود

در مورد او رعایت  یرده ماندن و دور از نراه هرودساات بودن( و لازم اساات یوشاایدگی، در 19: 1392

ریت های اهشاود  ساپردن مسائولیت حفظ و نراداری از دختر ب  برادرش ب  تقاضاای کعب، از نشان 

 این موضوع است  

های کتران اسارار عشاق از آغاز داستان در شکل بیراری، تب، اشک، لاغری، زردی رخسار، نشاان 

رمان دگشاااید  وبیب نی  درد او را بیکند و او لب ب  سااخن نریرنج و آه و تیرار دختر کعب لاور می

گری او برای رساااندن نام  از واسااط داند  اصاارار بساایار دای  برای کشااو راز عشااق دختر کعب و می

 های کوشش دختر کعب بر کتران اسرار عشق است نشان 

دو  های اینه  در موضاوع عشاق با بکتاش ب  اشتراک رسیده است و از خماق نام دختر کعب اگر

ب عاما رهتار اولیة او در اولین مماقات بکتاش با وی، حکایت از تفاوت نراه دختر ک ،توان کردساابت می

یارادوکس هرانندی و »و بکتااش ب  عشاااق اسااات  گویی عطار ییوسااات  در این حکایت برای حفظ 

 کند  در گام نخساات، محصااوقگرایی حکایت تاکید میدارد و با این شااررد بر معنامیگام بر« تفاوت

تناقم اندیشاا  در ابراز عشااق بکتاش ب  دختر کعب ساارزنش و تحقیر اوساات  این تقابل از دیدگاه 

شاناسی رازداری در عرهان یادآور اصل حیرت است  رازدانی و حیرت، دو حقیقت لازم و مم وم شاان ن
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در ساموک عرهانی اسات  اصال حیرت در واق  موا اة عقل آدمی با حیطة رازهاسات ک  در آن عقل، 

ک   است« سرّی»عشق، در حکم « کار»میدان  ولان ندارد  دختر کعب شایر بیشاة عشاق حقیقی است  

(  این 319: 1392ای بیش نیسات )عطار نیشابوری، «باان »ساینة دختر کعب اهتاده اسات و بکتاش،  در

   ترین نشانة تقابل حقیقت و م از عشق است رهتار، وبیعی

در سااختار یک عشاق م ازی اسرار نافتة خود را تناا « دختر کعب»از دیدگاه عرهانی نی  حکایت 

ی متعدد را بر این حکایت هراهم کرده است  عطار، هازمینة تفسایر آشانایان گشاوده وبر محرمان و راز

ک  هراتر از درک صد غمام است داند ابوالخیر، کار عشاق دختر کعب را هنان کاری میاز زبان ابوساعید

دختر کعب، عار؛ کاممی است ک  سرودن  ،ه  ب  لاهر این عشاق، بر بکتاش بیرون اهتاده اساتو اگر

مرکن است کسی ابیات بر زبانش، نشاانة کراق او در عالم عرهان است  زیرا غیر اشاعار و  اری شادن

 ( 319ب  خاور معشوقی م ازی این گون  اشعار بسراید )هران: 

عشاااق رابعا  ب  عنوان یک زن متروّق ب  غمام برادرش، امتناع رابع  از برقراری » ،در این حکاایات

  کسااای از آن ک ر ناشاااناس ب  بکتاش در میدان نبرد بیارتباا با بکتاش در دهمی ، کرک رابع  ب  وو

های بریده بر دیوارهای حرام و     از  رم  رهتارهایی هویت او آگاه شااود، نوشااتن اشااعارش با دساات

 ،(11: 1391)یرتوی راد و دیرران، « اساات ک  هون با عرمکرد انسااان عادی در واقعیت متفاوت اساات

 گفارد  ایراه عرهانی عشق صح  می بر حقیقت کتران و رازداری حقیقی و

 «حارث و دختر کعب»تقابل  -3-1-2

رمر بود»ای اسات امیرزاده حارر (  ب  عدق و 311: 1392 )عطار نیشابوری،« ک  در خوبی ب  عالم در سام

بی و ب  خو»ه  ابتدا ه با بیدادگران ییروز شد  او اگربخشای و مبارزداد کردن شاارة آهاب شاد و در درم

با اهشااای راز عشااق دختر کعب، در تقابل با  ،دارد(، خواهر را گرامی می313)هران: « نیک نامی نیاز و

ب   دارد واین تقابل با خواهر را ابتدا ب  صااورت ناانی و رازگون  در دق نر  می گیرد  حارراو قرار می

م اساارار عشااق، سرِ محرم عال(  رهیق بکتاش نا334دنباق باان  برای ریختن خون خواهر اسات )هران: 

 (   331شود )هران: دُرج اسرار را ن د حارر باز کرده و مقدمات مرگ دختر کعب هراهم می

حارر ناآشانایی است ک  از میانة داستان ب  عنوان ب رگترین مان  در راه این عشق با صفاتی سرشار 

و  انشااینی مقتدر و لمم و ساانردلی هرراه اساات  حارر از ابتدا امیرزاده  و رحریاز خشااونت و بی
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ت  ای از محبت داشگفار در سارنوشات خواهر است، او با غیرت و تعصب ترام بدون این ک  بارهتاسیر

های مردان  و ن  هندان لطیو از خواهر خود مراقبت نامی باره دارد  او با این ویژگیباشاااد تناا از نیک

هد ک  داو را در تقابل با خواهری قرار میکند   انشاینی او بر  ای یدر و رسیدن ب  منصب امیری، می

سااراساار و ودش احساااس و عاوف  و عشااق اساات و با دیدن بکتاش، غمام برادر، آتشاای بر  ان او 

داند  دختر کعب، آشانا و محرم عشق، در تقابل با برادری است ک  اهتد ک  هیچ وبیبی درمان آن نریمی

ترین آشاانایان عشااق یکی از اساااساایاهمان و ناز ناب  اساارار عشااق اساات  ل وم کتران اساارار ا ناآشاانا

 های این عشق است آموزه

 «حارث و بکتاش»تقابل  -3-1-3

 11رابطة )امیری و غمامی( بین حارر و بکتاش اولین نشاانة تقابل بین این دو اسات  توصیو وولانی )

ها ر بر این تقابلبیتی( از رخساااار حار 2بیتی( عطاار از زیباایی بکتااش در برابر توصااایو نااهی  )

 اه اید می

شنیدن اشعار عاشقان   ،خبر و ناآگاه استها از راز عشاق خواهر ب  بکتاش بیاگره  حارر تا مدت

ها حارر را نساابت ب  خواهر بدگران کرده اساات تا این ک  نقل رودکی از اشااعار از زبان خواهر مدت

ان عشااق دختر کعب بر غمام حارر، دختر کعب در م مس شاااه بخارا در حضااور حارر و بیان داساات

های بکتاش و خواهرش، اولین اقدام حارر ب  بند اهکندن آورد و با اهشااای نام  ان او را ب   وش می

ود و شتقابل حارر و بکتاش آشکارتر می ،بکتاش و گرهتار کردن او در هاه اسات  از نیرة دوم داستان

، ان امد  بکتاشاز هاه و بریدن سااار حارر می این تقاابال با  قتال دختر کعاب و هرار کردن بکتاش

صااابری بر دوری از معشاااوب و دق کندن از دنیای هانی یا ب  مرحمة هنایی قارماانی اسااات کا  با بی

گفارد ک  اساتاد ب رگ عشاق ب  وور یوشایده و یناانی او را با آن آشانا و محرم کرده است  در این می

 شود تر میو او ب  کراق انسانی ن دیک رازداری او ب  رازدانی منتای شده ،مرحم 

 های حیوانی متقابلشخصیت -3-2

 «روباه و شیر»تقابل  -3-2-1

محرم( در ادبیات عرهانی است  شیران عاشق، ب  خبران( و )محرم و ناروباه و شایر، نراد )عاشاقان و بی

عشاااق هونان اند و اما نامحرمان باکیدلیل برخورداری از عنصااار عشاااق، صااااحب شااا اعت و بی
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عب، اند  دختر کبارهاند و از عشااق حقیقی بیاند ک  ب  خاور  ساام ب  هوای نفس بساانده کردهروباهی

 گرینراد شایری اسات ک  شاکاری هون بکتاش دارد اما این شاکار هونان روباهی اسیر مکر و حیم 

تا  دختر ع نفس اسات و دلیری و گساتاخی او در هرنشاینی با شیر بیشة حقیقت،  سارتی است ک 

 آگاه است اما ی اسات ک  از مشاکمات و حقایق ساموکانری د  دختر کعب عاشاقِ محرممیکعب را بر

اند دباره یا ب  بیشة عشق گفاشت  است  او نرییکاسایر نفس اسات و با ناآگاهی و ب  بکتاش در نظر او

ریای عشااق باید روباه ک  برای رهتن در بحر عشااق، نفس و عقل  ایراهی ندارند و برای ساایر در د»

(  عطار نیشاابوری در میانة داستان، دربارة مماقات 114: 1394آلیانی،  یور و)ایمخانی« نفس را منادم کرد

 بکتاش با دختر کعب در دهمی  خان  هنین گوید:
 

 باارآشاااافاات دخااتاار و داماان گاارهااتااش
         

 گفاات باادو گاا  آن آساااتین باراهشااااانااد 
 

 اسااات دلیری ه  این اد بی ای هان» کا 
 

 «اسااات شااایری  ای ه  راو ت روباهی تو 
 

 (319: 1392)عطار نیشابوری،                                                                      
 

کند سااالک نویایی هون بکتاش با کتران راز این عشااق، ب  ساااحت شاایر اد  سااموک حکم می 

 وریقتی مانند دختر کعب گستاخی نکند 

 «گرگ و میش»تقابل  -3-2-2

ا ر یگرشااخ  یرزور و هپاوق ندگی و بمعندگی اساات  با شاانیدن اساام گرگ معرولا گرگ مظار در

 )زورگو و د گرگ و میش تداعی )وراع و ساااده( یاکنیم  گاهی تقابل نرادهای حیوانی ماننت ساام می

نیم  کخصومت بسیار می برای میش دلسوزی کرده و نسبت ب  گرگ، احساس کند  معرولا ضاعیو( می

هتد اها  خواننده منتظر اسااات تا گرگ ب  خاور بمعیدن میش خف  شاااود و بریرد اما این اتفاب نریاگر

گیرد و این حاصاال نتی ة اخماقی اساات ک  مورد نظر گوینده اساات بمک  میش در دق گرگ  ای می

 یرر  یناان شدن اسراریعنی یناان شادن میش در دق گرگ، یناان شادن سایاهی و سفیدی در دق یکد

گون  ک  سیاهی شب و سپیدی  هرانناآشانایان وریق و نامحرمان اسات   در دق و مبام ماندن آن برای

گرگ و میش »شاااید تعبیر  کند آمی د و تشااخی  روز از شااب را دشااوار و مبام میصاابح در هم می

 ب  هرین مفاوم باشد  « بودن هوا
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اسااتفاده از  دارد،های متاخر نقش و هارة منفی ویژه در دوره ند گرگ در ادبیات و هنر ایران بهره

حراسی کودک و گرگ ک  در کنار او و با شیر او  -ایمایة اساطورهوا ة گرگ در نام شاارها، و ود بن

یابد در قصااة زندگی زردشاات یا کورش، شااکمی از نقش مثبت حرایتی و رشااد کرده و یرورش می

های داساتان و (  در بررسای شاخصایت143-141: 1391د )عابدینی، کنکتران اسارار گرگ را بیان می

 اهشااااگر راز اسااات و ظر، گرگ نرایشااارر کتران راز و میشها از این منهرونری ای اد تقابل بین آن

  شود)زورگو و ضاعیو( در این دو وا ه تو   نری قابل معروق و رایج )وراع و سااده( و یادیرر ب  ت

از عشاق م ازی است  او در ادامة این راه، سالک نویای عرهان است و  بکتاش میشای اسات ک  نرادی

بخشاااد و او را دختر کعب هونان گرگی با یناان کردن عشاااق او در دق، عشاااق م از او را تعالی می

 گرداند  محرم اسرار می

 شناختی های زیباییتقابل -3-3

 «شاه و پیاده»تقابل  -3-3-1

اصاطماحات شطرنج در شکل تناسب یا تقابل دوگان  در بیان ادغام و یا شاناسای، کاربرد از منظر نشاان 

اختما؛ بین گوینده و مخاوب، عاشاق و معشوب، رایج است  در شعر ب رگان اد  هارسی ب  خصو  

 ها ب  منظور بیان ع   یا برتری عاشق و معشوب نسبت ب  یکدیرر ب  کار رهت  است عارهان 

یدان نبرد و کتران هویت خود، مردانری در عشاق را غنا بخشیده و دختر کعب با یای گفاشاتن ب  م

نی  هست او را هونان شاهی کند  کتران اسارار و شا اعت او ک  محصوق عشق با یادشااهی قیاس می

ران ای ناتوان بیش نیست  آسک  ماه و مار در برابر آن ییاده بخشدشطرنج روزگار قدرت می در صافحة

نندة کو تشاابی  آن ب  هرزین تداعیمنا ات و بیان اساارار درونی بشاار اساات های دور محل از گفشاات 

   اعتراد و اتکای یادشاه در حفظ اسرار است 

 من آن شااااهم کاا  هرزینم ساااپار اسااات 
        

 یاایاااده در رکاااباام ماااه و مااااار اساااات 
 

 (331: 1392)عطار نیشابوری،                                                                                 

   «پریشانی و جمعیت»تقابل  -3-3-2

 هاانااان زلاافااش یااریشااااان کاارد حااالاام 
                           

 کاا  آمااد ماامااک  اارااعاایاات زوالاام  
 

 (311: هران)                                                                                                    
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کنندة عشق  زلو و یوشااننده است هم راهبر و آشکارهم گرراه کننده   م ر  اضاداد اسات زلو

 های صااورتی وتواند  موه و  اذبة عشااق باشااد و نراد عشااق و زیبایییریشااان در دلالت ضاارنی می

حتی در   بمک ،های ضرنیسایرتی معشوب قرار گیرد  لیکن ن  تناا از دیدگاه تصو؛ خانقاهی در دلالت

آید  در آسار عرهانی، زلو نراد کثرات عالم، لمرت ، تابو ب  شاارار می«زلو»ت صااریح عاشااقان  نی  دلال

ها ب  زلو معشااوب ها و دامرهایی از هرة ح ا  کفر و ح ا  حق اساات، از این رو گاه شاااعر برای

 برد یناه می

 ر ،  مکاسااب است و ب مراد ب  لفظ تفرق ، » ر  و تفرق  نی  دو اصاطما  متقابل عرهانی اسات  

راه یابد،  رم  تفرق  باشااد و  مواهب  یعنی م اهدت و مشاااهدت  یس آنچ  بنده از راه م اهدت بدان

(  یریشاااانی و 321: 1311)ه ویری، « چا  صااار؛ عنایت و هدایت حق تعالی باشاااد،  ر  بودآن

قامات عار؛ اساات   رعیت ک  در اصااطما  عرهانی با عنوان دیرر تفرق  و  ر  بیان شااده اساات از م

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 

حاقِ عار؛ِ  وال ر  اساات اساات ک  از  انب حق و لطو و احسااان اوساات و ناایت آن مقام  ر 

و  «ق تفر»، ذیل هرهن  اصطماحات عرهانیسات ک  محرم اسرار الای شده است )مساتامک در مقام هنا

   ( « ر »

 «آفتاب و قمر»یا « شمس و قمر»تقابل  -3-3-3

در تقابل آهتا  و قرر، آهتا  ب  عنوان ب رگترین کوکب آساااران و زمین ک  هر صااابح، وموع و روی 

شود صاحب ویژگی هویدایی و ییدایی و اهشاگری است  اما شابانراه هرو می کند وزمین را روشان می

قرر ب   ات رن  و می ان نور و  دار خورشااید اساات قرر، م فو  آهتا  اساات و نور خود را وام

های کتران و رازداری بیشاااتری برخوردار اسااات  نور سااافید زمان ییدایی آن یعنی شاااب از ویژگی

 هد دورانیت بسیار آهتا  در روز است بر تقابل دوگانة آن گواهی میکررنرش در شب ک  بازتا  ن

، ها در متون عرهانیترین نشااان هرین اساااس، عنصاار نور با دو کارکرد تقابمی یکی از اصاامی بر

های عرهانی اساات  یکی نور حق ک  با تابش ب  دق عار؛ یا لباس و محرمی مناسااب برای تبیین ت رب 

ر برد، دیرشااود و قدرت صاابر و تحرل را بالا میده و ب  نوعی مسااتحیل میخرقة او با آن ع ین شاا

تواند قدرت تحرل را از انساااان بریرد و او را نابینا کند  این نور ب  نوری ک  با درخشاااش انف اری می
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گیرد ک  از هرراهی با اند و تحرل را از کسانی میکند ک  دمسااز و هرراه آن شدهکساانی صابر عطا می

 اند ر بازماندهآن نو

شود تا بتواند نور را ب  صورت ها ب  لر؛ ز ا ی تبدیل میاغمب  سام اولیا ب  مشکات و دق آن

 (   133: 1393آن استفاده کنند )کنعانی و دیرران،  ها ازیدیده ده کند و هرةمتکثر در هضا یراکن
 

 داشاااات یسااار آن آهاتااابای هاون رخای
        

 داشاااات قرر خود ییش بنااده کاراتر کاا   
 

 (311: 1392 )عطار نیشابوری،                                                                                

 «حاضر و غایب»تقابل  -3-3-4
 

  کاا ااایاای غااایااب حاااضاااار ای الااا
 

 کاا ااایاای آخاار مااناای هشاااام در ناا   
 

 (311: هران)                                                                                                  
 

در معنای عرهانی آگاهی بر اسرار و قرار گرهتن در مقام شاود در واق  حضور در ییشراه « حضاور»

معنی نایدیدی و نبودن در حق اسااات باا غیبت از خمق و غیبت، عکس آن اسااات  غیبت در لغت ب  

یل ، ذهرهن  اصطماحات عرهانی ایی اسات و در اصطما  عرها، غایب بودن دق از ماسوی الم  است )

 ( «یبتغ»

ای اسااات ک  در آن امور متناقم در یک شااایء ب  وحدت های دوگان حاضااار و غایب از تقابل

نشان دارد و  آگاهی بر اساارار ر در عالم غیب ازرساند و آن هران نقطة اعمای عرهان اسات  حضاومی

ی یابی ب  رازهامعشاوب، با داشاتن این تقابل یارادوکسای، صااحب رازی اسات ک  عاشق برای دست

 و ود او هشم انتظار است و ییوست  در  ست وی اوست  

 «شمع و شب»تقابل  -3-3-5
 

  بر در ساااوز شااارعم هرچو شااااب هراا 
 

 سااار بر روز مرگ برافشااات شاااب هو 
 

 (333: 1392 )عطار نیشابوری،                                                                              
 

 رهانی محل ارزش بسیاری است  اشارةشاب با تداعی تاریکی و سایاهی و یوشانندگی در ادبیات ع

دهد  از ور؛ رار میقرآن با  شاااب قدر، و   و وقت و ار رندی آن را در نظر عار؛، ماورای روز ق

ری از ها و دلتنهای عاشاقانة اد  هارسی از سختی و تاریکیاصاطما  شابِ ه ران بیانرر گمای  ،دیرر
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ساز لحظات خمو  عاشقان  دوری معشاوب هرراه با اهشااگری اسات ن  آن هی ی ک  در عرهان زمین 

 ست حبو  و ناانراه اسرار الای عرهامحب و م

نشاانة اهشااگری اسارار عشاق اسات  کشتن شر  با هد؛ کتران اسرار شار  در ادبیات عاشاقان  

 شود: معشوب ان ام می

(  333: هراندری و اهشاگری اوست )خندة شار  ک  حاصال سوختن شر  است، شاهدی بر یرده

کند و او صاااحب کشو و ساوزاند، منوّر میشار  در عرهان یرتو نور الای اسات ک  دق عار؛ را می

و یا  «شب و روز»هایی هون کند  قرار گرهتن نشان از این منظر نی  اهشاای اسرار میگردد و شااود می

 کند شناسی کتران و اهشای اسرار عشق در این ابیات کرک میب  نشان  «آ  و آتش»

 «درّ و صدف»تقابل  -3-3-6

ست ای اد؛ یوسات با مترادهاتی هون مروارید و لثلث، ترثیمی از  ان یر از اسارار و وا ة صا« درّ»وا ة 

 یوشاننده و اغمب ترثیمی از  سم انسان ک   ان را هون مرواریدی در درون خود دارد 
 

  غااباایاانااشبااان درّ صااااد؛ را دیااده
 

  باا  دناادان باااز مااالااد کااعاابااتاایاانااش  
 

 (311)هران:                                                                                                    
   

ل ب  تقاب« بانیدیده»ک  لاهرا  عطّار در معنای گرانباا ب  کار برده اسااات و « غبین»هاایی ماانند وا ه

و ب  منظور حفظ و نراداری و یوشیدن  ارزشبانی ک  از مشااغل کماند  دیدهمعنای این دو وا ه اه وده

رهت  ساات، قرار گباا ا ب  مفاوم گرانک  اینخا  اساات در تقابل با غبین ای اساارار شااخصاای یا وبق 

ای از رازداری و ناان کردن اسرار در دق عار؛ و مروارید، آن حقیقت نافت  در دق اسات  صد؛ نشان 

عار؛ اسات ک  اگر ب  دست غوّا  )محرمان اسرار( کشو شود، مطمو  است و از ارزش آن هی ی 

 کاهد نری

 «گل و غنچه»تقابل  -3-3-7

ی اای ذکر شده است، گل سرخ منظور بوده است و شکل ییال ارسای هر  ا گل بدون اضااه در زبان ه

ان از توشدة غنچ  را با نام دیرر گل میی ناان داشاتن غنچ  است  حالت بازای گل، محمی براو کاسا 

 رنوع تقابل دانسات  زیرا غنچ  یر از هروبساتری و یوشایدگی و یناانی اسارار است و گل، باز و آشکا

ی دمدر هر سپیده شادن اسرار درونی است  در واق  گل هرچون عروسی است ک  اسرار زیبایی خود را
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هاش ساااخت  اساات و غنچ  نااد کودکی و یوشاایدگی و یناانی آن عروس زیباساات  مفاوم کتران و 

 شود رازداری از وا ة غنچ  در مقابم  با وا ة گل تداعی می
 

 ناز صاااد ب  و غنج صاااد ب  غنچاا  از گال
        

 آغاااز کااردماای بسااای خاانااده شاااکاار  
 

 (314: هران)                                                                                                     
   

های  تواند از نشااانهای غنچ  اساات ک  میییچیدگی و گردی و بسااتری و ناانی و تنری از ویژگی

 اسرار هم باشد  رازداری و کتران

 های معناییتقابل -3-4

 «جراحت و مرهم» تقابل -3-4-1

حکایت دختر کعب، ساراسر زخم و  راحت  سم و رو  عشاب است و دختر کعب، شب و روز را 

مورد عتا  معشوب است و زخم زبان شیرین  گفارد  بکتاش نی  از ابتدای داساتاندر ساوز و زاری می

سرش از زخم تیری سخت در »ا ب   ان خریده اسات  در میدان نبرد نی  های تمخ دختر کعب رو وعن 

 ( 331: )هران« گشت

هایی اسااات ک  تناا مرهم او نام  حت  سااارانی و روحانی را تحرل کرده،اکنون ک  بکتاش،  را

 ابد  اوینویساااد و در ناایت، مرهم حقیقی را با خاتر  دادن ب  زندگی هانی دنیا میدختر کعب بر او می

 داند   راحت، نشانة اهشاگری عشق و مرهم، نشانة کتران در عشق است بقای باقی را در هنا می
 

  ااراحاات هااناادان بااا بااکااتاااش ساااار
        

 راحاات و دیااد دق ماارهاام ناااماا  ز  
 

 (333)هران:                                                                                                    

 «حبیبان و غریبان»تقابل  -3-4-2

( در عرهان هران «حبیب»، ذیل دهخدا نامةلغتدوسااتدار )حبیب در معنی دوساات، محبو ، محب و 

ز شود  احقیقت صااحب اسارار اسات و گاه بر عارهی ک  آشانا و محرم اسرار شده است نی  اوماب می

 اهتادگان و ناآشنایان اسرار عشق است این دیدگاه، غریبان در تقابل با آن، منظور دور
 

 حااباایاابااان هاارااچااون نااازناایاان ای باایااا
        

 غااریاابااان بااالاایاان باا  باانشاااایاان دماای 
 

 (333)هران:                                                                                                     
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دور شااده از عالم اساارار عشااق اساات و حبیب هران  و غریب، محروم شااده از محبت محبو 

 نازنینی است ک  صفت محبوبی او را بر دامان حقایق و اسرار نشانده است 

 «خرد و دیوانگی»، «خرد و جهل» تقابل -3-4-3

 دیرر در داستان است  های دوگانةاز تقابل خرد و  ال یا خرد و دیوانری
 

 بااودی دیااواناا  او یاایااش در خاارد
        

 بااودی اهساااااناا   اااااان در خااوباای باا  
 

 (312)هران:                                                                                                    

 زد خاارد لااا؛ خااود  ااااال کاا  کسااای
        

 زد بااد تااو نااام باار ناا  زد زر اگاار 
  

 (332)هران:                                                                                                    
 

ای اساات ک  ب  حکم آگاهی و دانش، خرد ب  عنوان گنج ت ربت و مرارساات در معدن و ود، قوه

ارنده از ت  اسااات  نیرویی ک  بازدنام دیرر آن یعنی عقل، ییوسااات  در تقابل با  ال و دیوانری قرار گره

نفس غضابی  و نفس اماره اسات و ب  تعبیری باتر، بازدارنده از خشم و خواهش دق است  اگر  ال را 

آن  ی و خودخواساااتةباا معنای مطمق آن در نظر بریریم در عرهان نایساااند اسااات ولی در معنای اراد

یساندیده اسات و با لفظ ت اهل یا دیوانری در عرهان مشااور است  عقمای م انین در عرهان با توسل 

اند بسیاری از اسرار و درونیات خود را کتران کنند و حقایق ا تراعی، سیاسی ب  این ریساران توانسات 

ی تبة تعالی آرزومندمرو عرهاانی را در لفااهاة ت ااهل خود بیان کنند  دیوانری یا  نون در عشاااق نی  

مقابل عقل و خرد اسات   نون ک  در لغت عر  یوشیده و یناان شدن است، در عرهان  عار؛ و نقطة

عشاق روشان و نورانی و آشکار  ک  بر خرد، هشام تاریک کند تا دیدةآن شایدایی و شایفتری اسات 

د ولی حقیقت این زبان انشاااود  عقمای م انین در ووق تاریخ، برخی اسااارار را در این زبان بیان کرده

 برای هر  کس قابل هام نیست 

 «گوی و خاموش»تقابل  -3-4-4

ای اسات ک  ب  صورت متداخل هم تقابل مکرل و هم تقابل های دوگان از تقابل« گفتن»و « خاموشای»

، عرهای ب رگ نی  از دایرة هرنشینی و «خاموشای»توان محساو  کرد  با و ود تر یح عرهانی هعل می

اموشی خ اند  گفتن از خاموشی خود دلیمی بر نقمخصاو  در کمام خود نرسات ری این دو ب ییوسات

ای هون عطار و مولاناست ک  عرری را در نیاهتة عارهان شااعرییشا آرزوی دسات« خاموشای»اسات  
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ی تر از خاموشی هراغکمام عرهان است و روشن اند  خاموشی، معنادارترین نشانةحسارتش ب  سار برده

بیان اسارار حقیقت و عشاق نیست اما گفتن هرین عبارات نی  خود نشانة اهریتِ گفتن و سخن در در 

ها و شاارایه مام سااموک و ای بر حفظ ارزشاین مقام اساات  یایبندی ب  خاموشاای از یک سااو مقدم 

رند عرهانی این کتران اساارار اساات و از سااویی دیرر مقدمة محروم ماندن مخاوب از میرار ارزشاا

 ،ه  با محور تر یحی خاموشاای در عرهان اهریت یاهت  اسااتتوان گفت این تقابل اگرت  میسااشااعرا

 گفتن این موضوع ک  اسراری هست و باید در حفظ آن کوشید مقدمة لازم بر این اصل است  

 نااکااویاای در گااویاای بااود یااوساااو هااو
          

 گااویاای هاا  زنااخاادانااش گااوی از خااود  
 

 باااشااام باایاااوش کاای باا  تااا گااویااش ز
 

 باااشاااام خااامااوش آماادم گااوی در هااو  
 

 (314-313: 1392)عطار نیشابوری، 

 

 گیرینتیجه -4

رد  های هکریهای هنری برای وسااعت بخشاایدن ب  لای گرای متون عارهان ، یکی از شاارردر زبان سااِ

های دوگان  است  در این متون، اغمب مفاهیم ب  خصو  مفاهیم عاشقانة عرهانی ضارنی، کاربرد تقابل

شود متن در موا ا  با ها در سطح متن باعث میشاوند و بازی نشاان سااختار تقابمی ارزشارند میدر 

های گوناگون، معانی  دید ب  خود بریرد و هر گون  قطعیت معنای واحد را ب  هالش بکشاااند   گفتران

 ود شهای دوگان  در آسار ادبی باعث درک باتری از این آسار میرو بررسی تقابل این از

نمودار انواع تقابل های دوگانه در حکایت دختر کعب

با محوریت رمزگان های رازداری و افشای راز

زیبایی 
شناختی

ضمنی

معنایی

فعل مکمل

شخصیتی

حیوانی انسانی



  21                            «کعب دختر» حکایت در دوگان  هایتقابل شناسینشان              ساق ین اهم          

تمفیق ماهرانة مضااامین عاشااقان  و عارهان  اساات تا بتواند در دلالت سانوی با « دختر کعب»حکایت 

  اشاادبمعانی منظور نظر عرهانی عطار منطبق گردد و ترثیمی محسااوس برای بیان معار؛ نامحسااوس 

وم اهایی هرراه اسات ک  گویی دو روی یک سک  هستند ک  کمیت مفموضاوع عشاق و عرهان با تقابل

رساانند  عشاقی ک  از یک سو یا در دنیای م از دارد و ب  دلیل محدودیت و قمّت عمم و را ب  اسبات می

دهد و از سااویی دیرر در دنیای عرهانی اساات ک  آگاهی معشااوب م اق بیان اساارار ب  عاشااق نری

 ناایتی و کراق عمم و آگاهی معشوب، راه بر اهشای اسرار بست  است  بی

ای هها با محوریت رم گانها در زبان، ب  بررساای تقابلگیری از موضااوع تقابلا بارهاین یژوهش ب

تران بر ک حکایت دختر کعب یرداخت  اساات  اگره  عرهارازداری و اهشاااگری در زبان و بیان عطار در 

های نایفیری اسارار عشق یایبندند، در این حکایت، تقابل رازداری و اهشاگری در س  شکل تقابلو بیان

شاناختی، هر مان با ور  موضاوع در قالب مصداب زمینی عشق، درک و شاخصایت، معنایی و زیبایی

ها برتری و   های انسااانی و گفتروی آناساات  در بررساای شااخصاایت تر کردهدریاهت آن را آسااان

اهشاااگری غمب  دارد ک  این موضااوع در گری نایفیری از سااخن در عین اعتقاد ب  خاموشاای و تحمیل 

بررسی نرادهای حیوانی متقابل، مظاهر های انسانی ریش  دارد و در ضاوع در لفاهة کردار شاخصایتمو

یر شااود  کاربرد عناصاار غهای رازداری و اهشاااگری، سابت میوبیعی و مفاهیم متقابل، تساااوی تقابل

و  تنشاز  عرهانی عطّاررساااند  حیرت انسااانی، صااامت بودن و هقدان قوة نطق ب  این تساااوی مدد می

های داستان در کنار های مو ود در زبان او نشاان دارد  صایرورت و تکامل شاخصایتتعادق در تقابل

  در خمق داسااتانی اساات کشااناختی از شاارردهای هنری عطار های معنایی و زیباییغمبة کاربرد تقابل

 شناسی اوست  گرایی عرهانی در عین بیان نظریة انسانهد؛ آن سِر

 کتابنامه

های دوگان  نرادهای حیوانی در شااناساای عرهانی تقابلنشااان (  »1394ایمخانی یور، عمی  آلیانی، رقی   )

  194-111ص   .  باار و تابستان12   ساق هفتم  شرارةادبیات عرهانی«  غ لیات شرس

 نامةالایحکایت رابع  از  رها دکارکرد روایی نشان (  »1392آبادی، محسان  رضی، احرد  )بتما  اکبر 

  ساق هال و ادبیات و عموم انسانی دانشراه اصفاان( ة)دانشاکد شاناسای اد  هارسایمتن«  عطار

  23-13ص   .(  باار11  )ییایی 1 نام  دورة  دید  ساق ین م  شرارة
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هرد  تاران: مصطفی عابدینی   تر رةهای نقد ادبیها و روشدرآمدی بر نظری (  1331)برسامر، هارل   

 نیموهر 

 ةنامالای« رابع ، دختر کعب»نرایش حکایت  هایبررسااای  نب (  »1391راد، ویبا  و دیرران  )یرتوی

-41صاا   .  باار1   دورة هاارم  شاارارةهای ادبیات تطبیقییژوهش«  عطار برای اقتباس تئاتری

13  

 مار  تاران: سوره تر رة مادی یارسا  شناسی مبانی نشان (  1331هندلر، دانیل  )

های یژوهش«  های وا گانی در شاعر سناییها و تضاادتحمیل تقابل(  »1392هاری، واهره و دیرران  )
  113-141ص   .  یایی  و زمستان21دوم  ییایی    ساق هفتم  شرارةاد  عرهانی )گوهر گویا(

  «الروی بررساای سااختار ارتباوی زبان در متون تعمیری ادبیات هارساای» ( 1394ح تی زاده، راضای   )

  113-113ص   .  باار و تابستان1   ساق هاارم  شرارةنقد ادبی و بماغت ةیژوهشنام

  باار اد «  هاشناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشان سابک(  »1333داوودی مقدم، هریده  )

  31–13ص   .  یایی 3 ساق دوم  شرارة

«  های دوگان  در غ لیات عطار نیشااابوریتقابل(  »1391روحانی، مسااعود  عنایتی قادیکمایی، محرد  )

  221-211ص   .  یایی  و زمستان31   شرارةزبان و ادبیات هارسی

  هاپ اوق  تاران: 1    مدهرهن  اصاااطماحات و تعبیرات عرهانی(  1311سااا ادی، ساااید  عفر  )

 واوری 

   هاپ سوم  تاران: عمری شناسی کاربردینشان (  1393س ودی، هرزان  )

  کوروش صفوی  تاران: هرمس   تر رةشناسی عرومیزبان دورة(  1331سوسور، هردینان  )

   هاپ اوق  تاران: سخن رستاخی  کمرات(  1391شفیعی کدکنی، محردرضا  )

 مار  دوم  تاران: سورة  هاپ شناسیدرآمدی بر معنی(  1392صفوی، کوروش  )

  3  شاارارة یژوهش در هنر و عموم انسااانی«  نقش گرگ از اسااطوره تا تاتو(  »1391عابدینی، گمناز  )ا

  111-131 ص  .ردیباشتا

  مقدم ، تصااحیح و تعمیقات محردرضااا نام الای(  1392عطار نیشااابوری، شاایخ هرید الدین محرد  )

 شفیعی کدکنی  هاپ ششم  تاران: سخن 

م شناسی نظسبک«  بررسی دو سبک هکری در حکایت رابع  و بکتاش(   »1339دیری یران ، شابنم  )ق

  111-143ص   .  زمستان4   دورة سوم  شرارةو نثر هارسی )باار اد (

 کوروش صفوی  تاران: مینوی خرد  ةتر ر گرا بوویقای ساخت(  1333کالر،  اناتان  )
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ای از معناشاناختی نور بر اسااس قص -های نشاان بررسای کارکرد(  »1393کنعانی، ابراهیم و دیرران  )

  149-122ص   .  یایی 3   ساق ین م  شرارةاد  یارسی ةنامکان«  مثنوی

 محرد نبوی  هاپ دوم  تاران: آگ     تر رةشناسینشان (  1333گیرو، ییر  )

یری  محسن حک   تر رةیسامدرنیت ین اه متفکر ب رگ معاصر از ساختارگرایی تا (  1313لچت،  ان  )

 هاپ دوم  تاران: خ ست  

محرد نبوی     تر رة ماران ماا ر وهای ادبی معاصاااردانشااانامة نظری (  1331مکاریک، ایرنا ریرا  )

 هاپ دوم  تاران: آگ  

   هاپ اوق  تاران: مروارید شناسینشان (  1391ن ومیان، امیرعمی  )

   هاپ ین م  تاران: واوری الرح و کشو(  1311عثران  ) بن عمی ه ویری، ابوالحسن

 

 


