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چکیده

ساختارگرایان منطق ذهن و زبان انسان را بر پایۀ ساختاری دوقطبی تعریف

میکنند که بین دو سوی آن رابطۀ تقابلی حاکم است .منتقد ساختارگرا با

تکیه برر ایرن ایرد محروری کره میران کلیرت مرتن و اجراای آن رابطرهای

تنگاتنگ برقرار است ،تقابلهای خرد متن را جسرتوجرو مریکنرد ترا برا

درک آنها به تقابل کالنترر دسرت یابرد و بتوانرد داللرت ضرننی اثرر را
توضیح دهرد .در پرووه

حاضرر ،تقابرلهرای مثنروی و غالیرا شرن

بررسری و تحلیرل مریشررود .روش پرووه

برر سرره مرحلره اسرتوار اسررت:

 .1شناسه دیجیتال (10.22051/jml.2018.21707.1581 :)DOI

 .2استادیار پووهشگاه علوم انسانی و مطالعا

فرهنگی ،تهران ،ایران (نویسند مسئول)hayati.zahra@gmail.com .

 .3دانشجوی کارشناسی ارشد پووهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی ،تهران ،ایران.
jabbari.smy@gmail.com
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 .1تحدید حوز معنایی تقابلها با تأکید بر کالنننادها در مثنوی غالیرا

شن ؛  .2استخراج تقابلهایی که با کالنننادهای شیر و خورشید ساخته

شرردهانررد؛  .3فهررم رابطررۀ دوسررویۀ تقابررلهررا؛  .4تحلیررل معنررا و شرریو بیرران
تقابلهای بهدستآمده .مطابق نتایج ،در بیشتر موارد ،رابطههرای طبیعری و

منطقی تقابلها در مثنوی و غالیا شن

مشترک است .1 .هنجارشرکنی

در روابط تقابلی ،گاهی در مثنوی بیشتر است و گاهی در غالیا شرن .
در این میران ،بسرامد و تنرو هنجارشرکنی در رابطرۀ تقابرلهرای غالیرا

چشنگیرتر اسرت؛  .2در برخری مروارد ،هنجرار و هنجارشرکنی در رابطرۀ

تقابلی دوگانهها میان مثنوی و غالیرا شرن  ،مشرابه و مشرترک اسرت؛

 .3در مواردی اندک نیا تقابلهرا فقرط در یکری از دو مرتن مرورد مطالعره
پردازش شدهاند.

واژههای کلیدی :مثنروی ،غالیرا شرن  ،کرالنننراد ،تقابرل ،شریر،

خورشید.

مبانی نظری
در نگاه نخستین ،واژههای تقابل و تضاد در زبانشناسری ،تعریرفهرایی دقیرق و جا رینگرر

دارند ،اما درنهایت بهدشواری میتوان همپوشانی معنایی آنها را نادیرده گرفرت .مهراهینی

چررون مخالهررتکررردن ،ناهنتررابودن و جن ر نیامرردن دو امررر در یررع موضررو  ،از ایررن واژه

برمیآید ،اما در معنای اصطالحی ،تقابلهرای دوگانره یرا جهرتهرای متضراد 1کره در زبران

انگلیسی از  Binary Starگرفته شده و بهمعنرای سرتارگانی اسرت کره کنرار یکردیگر قررار
دارند ،از مهاهیم کلیدی در نقد ادبی است و ذیل رویکرد ساختگرایی 2تعریف میشود.

در حوزههای دستور ،بالغت و محتوا ،پووه های ادبی با موضو اضرداد ،ننونرههرای

متعددی دارد ،اما بررسی و تحلیل تقابل بهعنوان یکی از سازههای بنیادین مرتن ،برا شریوهای
روشنند و مبتنی بر نظریره ،دسرتاورد مطالعرا جدیرد ادبری اسرت کره از توسرعۀ مطالعرا

زبانشناسی سر برآورده است.

کاربرد رسنی اصطالح تقابرلهرا در دانر

3

زبرانشناسری برا آرای فردینران دوسوسرور

( )1913-1875و در کتاب زبانشناسی عنومی آغاز شد .وی بر این گااره تأکید داشت که
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یکی از قواعد حاکم بر ذهن و زبان ،فهم جهان از طریق سازوکار تقابرلهرایی اسرت کره از

ننودهایی ساده در طبیعت  -مانند آسنان و زمین یا مرد و زن -تا پیچیدهتررین ننونرههرا در

حوز فرهنگ  -مانند آرمان و واقعیت یا دین و اخالق -را دربرمیگیرد .برا تأثیرپرریری از

ایرد سرراختگرایانررۀ سوسررور ،پووهشررگران زبررانشناسرری ،مررردمشناسرری ،روایررتشناسرری،
نشررانهشناسرری و حرروزههررای مشررابه ،بررر ایررن اصررل تکیرره کردنررد کرره سرراختار تهکررر انسرران،

جهانشنول است و بشر با تقسیم پدیدهها به دو قطب مثبت و منهی ،به جهان معنا میبخشرد.
در روش تحلیل ساختگرایانۀ متن ،به دو پرس

بنیادین پاسخ داده میشود .1 :مرتن از چره

اجاا و عناصری تشکیل شده است؟  .2میان اجاای مرتن چره رابطرهای برقررار اسرت؟ منتقرد

ساختگرا با یافتن پاسخ این پرس ها در متن ،بره ابعرادی از نظرام معنرایی و سراختاری آن
دست مییابد (سلدن .)14-1 :1375 ،پ

از لوی استروس- 4که اصول زبانشناسی سوسور

را در گهتنان روایی فرهنرگ برهکرار بسرت (احنردی -)185 :1375 ،افررادی چرون رومرن

یاکوبسررن ،5روالن بررار  ،6کلررود برمررون ،7آلگرررداس گرینرراس ،8ژاک دریرردا ،9تاوترران

تودوروف ،10ژرار ژنت 11و دیگران ،کن های فرهنگی را چه در متون ادبی و هنری و چره

در سایر بسترهای اجتناعی ،بر پایۀ تقابلها تهسیر کردند و به این ترتیب ،تقابلهای دوگانره

به مههومی بنیادین در روشهای مطالعاتی تبدیل شد.

شرح نظریههای مبتنی بر عنصر تقابل ،عالوه بر کتابهای متعددی که ترجنره شرده ،در

مقدمۀ مقاالتی که طی دو دهۀ اخیر در این زمینه نوشته شدهاند ،قابلمشاهده اسرت .برهطرور

خالصه ،دریافت نهایی و اجنالی ساختگرایان این است که تقابلها در نظرام معنرایی مرتن
نق

اساسی دارند و منتقد میتواند با یافتن تقابلهای متن ،در وهلۀ نخست بره دغدغرههرای

اصلی نویسنده و اساس خیال و عاطهه و اندیشۀ او پی ببرد و در مرحلۀ بعد ،برا تحلیرل اینکره

نویسنده چه رابطهای میران قطربهرای مثبرت و منهری تقابرلهرا ایجراد کررده ،مریتوانرد بره

جنبههایی از جهاننگری او دست یابرد (احنردی398 :1371 ،؛ اسرکولا193-147 :1386 ،؛
برررتن  79-77 :1370 ،و  160-137و  182و 190؛ چنرردلر284-157 :1386 ،؛ سررجودی،

88-81 :1390؛ صرررهوی 108 :1390 ،و  117و  125-120و 135؛ گیرررررت -185 :1393 ،

197؛ لوی استروس160-135 :1373 ،؛ مقدادی171-168 :1378 ،؛ مکاریع 98 :1383 ،و

 166-165و  173و  .)181به عبار دیگر ،اگر تقابلهای مستخرج از متن ،برا توجره بره دو
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سویۀ مثبت و منهی آنها ذیل هم فهرست شود ،میتوان برای هریع از این سویههرا عنروان
عامی درنظرگرفت و این عنوان ،کلیدی برای درک بهتر داللتهای پنهان متن است؛ بررای

مثال ،اگر ننونۀ دوگانههای یع متن ،مواردی چون کل-جاء ،حقیقت-مجاز ،حق-باطرل،

کنال-نقص ،نهایت-بدایت ،عظنت-حقرار  ،غیرب-شرهاد  ،معنرا-صرور و ماننرد آن
باشد و نویسنده یا شاعر ،سویۀ نخست را بر سرویۀ مقابرل برترری داده باشرد ،تقابرلمحروری

متن ،مههومی نادیع به خدا-غیرخدا و در حوز ادبیا تعلینی عرفانی است.

بههرروی ،نحله های فکری و رویکردهای مطالعاتی گوناگون پریرفتهاند که فهم مهاهیم

متقابل ،به درک معنا و نظرام فکرری دسرتاوردهای بشرری کنرع مریکنرد ،امرا اینکره چره

پرس هایی بر تقابلشناسی متن ادبی مترتب است و چگونه میتوان تقابلها را تهسریر کررد
تا خوان

جدیدی از اثر به دست دهد ،به نو متن و مسئلهشناسی پووهشرگر وابسرته اسرت.

«در بیشتر پووه هایی که در زبان فارسی انجام شده است ،محققان بره تقابرلهرای آشرکار
متن توجه کردهاند که هننشین شدهاند و در سطوح مختلف اثر ،ننود دارند؛ مانند واژگران،
ساختارهای نحوی ،عناصر داستانی (رویداد ،شخصیت ،گهتوگو ،زمان و مکران) ،مهراهیم

و مضامین و ،...اما یکی از مهمترین شریوههرای خروان

تقابلهای پنهان است .در این شیوه ،فرض پووه

مرتن براسراس تقابرلهرا ،توجره بره

این است که مهاهینی که در متن آمرده،

خواننده را به مهاهیم متضادی ارجا میدهد که غایب است و از این طریق بر مهاهیم غایب

و اهنیت آن تأکید میشود» (حیاتی.)88-87 :1397 ،
پیشینۀ پژوهش
پیشینه را میتوان در دو بخ

عام و خاص بررسی کررد؛ زیررا تحقیقرا بسریاری در زمینرۀ

تقابل متون ادبی وجود دارند که نظنی ندارند و در مولویپووهی نیرا جایگراه خاصری پیردا

ننیکنند ،اما نقد اشعار مولوی براساس تقابلها ،خود بحثری مسرتقل اسرت و پیشرینۀ خراص
پووه

را شکل داده است.

الف) پیشینۀ عام پژوهش (نقد متون ادبی براساس تحلیل دوگانهها)
بررسی فهرست زیر -که از مرز سی پووه گرشرته -نشران مریدهرد بیشرتر نقردهایی کره
دربار آثار ادبری برا تأکیرد برر تحلیرل تقابرلهرا نوشرته شردهانرد ،در نگراه نخسرت از یرع
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پراکنرردگی در زمینررۀ گرراین

مررورد مطالعرره و آزمررون کاربسررت نظریرره در تحلیررل مررتن

برخوردارند ،اما درمجنو پایۀ پووه های منسجنی را ایجاد کردهاند .عنوان این نوشتههرا

عبررار اسررت از« :تقابررل عقررل و عشررق از دیرردگاه عطررار»« ،غررال حررافص عرصررۀ تقابررل دو
گهتنان»« ،بررسی تقابل رستم و اسهندیار در شاهنامه براساس نظریۀ لوی اسرتروس»« ،تقابرل

اینان و کهر در رباعیا خیرام»« ،بررسری تقابرلهرای دوگانره در سراختار حدیقرۀ سرنایی»،

«خوان

گلستان براساس نظریۀ تقابلهای دوگانه»« ،تقابلهرای دوگانره در شرعر احندرضرا

احندی»« ،سبعشناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشانهها»« ،بررسی تقابرل مهرر

و کین در شاهنامۀ فردوسی»« ،تقابل دوگانۀ نشانههرا در داسرتان ضرحاک»« ،بوسره برر روی

خداوند ،بررسی تقابل های دوگانه در رمران روی خداونرد را ببروس»« ،بررسری تقابرلهرای

دوگانرره در غررالهررای حررافص»« ،تحلیررل تقابررلهررا و تضررادهای واژگررانی در شررعر سررنایی»،
«تقابلهای معنایی در اشعار اقبال الهروری»« ،تحلیرل سراختاری تقابرل نشرانهای در غالیرا

حافص با تکیه بر نظریۀ روالن بار »« ،زیباییشناسی شعر نینایی براساس تقابلهرای دوگانره
با شعر قدیم»« ،کارکرد کالمی تقابل واژگانی در زبان فارسی»« ،گونههای تقابل واژگان در

کاربست قرآنی»« ،تقابلهای دوگانه و کارکرد آنها در متن با تأکیرد برر تقابرلهرای نرور و
ظلنررت در آثررار فارسرری شرریخ اشررراق»« ،تقابررل شخصرریت رنررد و صرروفی در دیرروان حررافص

شیرازی»« ،تقابل عشق و عقل در آثار امیرخسرو دهلروی»« ،تقابرلهرای دوگانره در غالیرا

عطررار نیشررابوری»« ،تقابررلهررای دوگانرره در بهارسررتان جررامی»« ،کررارکرد تضرراد و تقابررل در

زیباییشناسی تصاویر غالیا عطرار براسراس آرای جرجرانی»« ،بررسری اسرطور ضرحاک
براساس ساختار تقابلهای دوگانۀ کلود لوی استروس»« ،هنر حافص در ترسریم فرراز و فررود
ابیا بر پایۀ عنصر تقابل»« ،بررسی تقابل عشرق و مررد در سراختار شرعر فرروز فرخرااد»،

«واکراوی مسرایل مررد و زنردگی در نهرجالبالغره براسراس نظریرۀ تقابرلهرای دوگانرره در

ساختارگرایی»« ،نشانهشناسی تقابلهای ساختاری داستان بیون و منیوه»« ،تقابرلهرای دوگانره
در داستان رستم و سهراب» و «تحلیل تقابلهای بنیرادین مرتن در گهتنران ادبری و سریننایی،
مطالعۀ موردی :داستان آشغالدونی و فیلم اقتباسی دایر مینا».
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ب) پیشینۀ خاص پژوهش (مولویپژوهی با تحلیل دوگانهها)
پووه های زیر بهطور مشخص به بحث تقابلها در اشعار مولوی پرداختهاند و مورد اسرتناد

این تحقیقاند:

 .1کتاب «گونه های تقابل معنایی در اشعار موالنا و نظامی» ،فروز کراظنی :1395 ،در ایرن
کتاب ،نویسندگان تحلیلی آماری از  150شعر موالنرا و  150شرعر نظرامی ارا ره دادهانرد
که در محدود ش

مکنل) است.

 .2پایاننامۀ «نق

نو تقابل معنایی (مردرجج ،دوسرویه ،طبقرهای ،واژگرانی ،جهتری و

تقابلها در ساختار ،بالغت و زیباییشناسی مثنوی با تکیه برر دفترر اول و

دوم» ،الله معرفت :1395 ،در این تحقیق ،نویسنده براساس اصول علم بالغت بره ترسریم
الگوهای تقابلی پرداخته و با استهاده از نظریۀ نظم جرجانی ،به تقابلهای هنجوار توجره

کرده است (ر.ک :ش  ،7هنین بخ ).

 .3پایرراننامررۀ «بازترراب تضرراد و تقابررل در مثنرروی مولرروی» ،محندرضررا حصررارکی:1390 ،
نوی سنده در مباحث نظری خود به بررسی شرناخت حقیقرت و راه وصرول بره آن از نظرر
موالنا ،از طریق تضاد و تقابل می پردازد .او پ

از پرداختن به زندگی موالنا و آثرارش،

تقابل های مثنوی را در چهارده عنوان ،ذیل زوج تقابلی ذکر میکند و به شرح و تهصیل

هریع میپردازد.

 .4مقالۀ «تقابل مرد و زندگی در مثنوی» ،تهنینه عطایی :1386 ،نویسرنده انروا مررد را
از نظر موالنا بهطور مهصل ،شرح داده و در خرالل مرتن ،بره تقابرلهرایی چرون «تصرویر
مرد برای کافران-تصویر مرد برای صالحان» یا «تقابل روح و جسم» با ذکرر مثرال از

مثنوی ،بهاجنال اشاره کرده است ،اما بحث و نتیجهگیری از تقابل مررد و زنردگی در
مثنوی و در این تحقیق ،وجود ندارد.

 .5مقالۀ «تقابل معرفت و معیشت براساس قصهای از مثنوی معنوی» ،مهدی محبتری:1381 ،

نویسنده با بهرهگیری از داستانی از مثنوی (اعرابی و ریرگ در جروالکرردن و مالمرت-
کردن آن فیلسوف او را) ،ابتدا تحلیلی از اجاای هنری آن ارا ه میکند ،سپ

به تحلیل

محتوای قصه میپردازد و در مرحلۀ بعد ،از طریرق اشراره بره خاسرتگاههرای اجتنراعی و

تاریخی داستان و بررسی و شرح آنها ،تقابل بین فلسهه و اینان را نشان میدهد ،امرا در

بیان هیچیع از تقابلها توجهی به ساختار نشده و تنها به محتوا پرداخته شدهاست.
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 .6مقالۀ «بررسی نشانه شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار موالنا» ،زهررا حیراتی،
 :1388در این مقاله ،نویسنده با فهرستکردن تقابلهای بنیادین و سپ

تحلیل آنها ،به

این نتیجه می رسد که مهاهیم متقابل در اشرعار مولروی هنران مضرامین رایرج در مکترب

عرفانی است ،اما مولوی براساس نگرش عرفانی خود و برا شرگردهای زیبراییشرناختی،

آنها را به وحد میرساند.

 .7مقالۀ «تقابلهای هنجوار ،عنصر بالغی و معنیساز در مثنوی» ،تقی پورنامرداریان و اللره
معرفت :1395 ،این نوشتار براساس نظریۀ نظرم (سراخت) جرجرانی و علرم معرانی نحرو،

ساختهای گوناگون تقابلهای هنجوار را بررسی و تحلیل کرده است.

 .8مقالۀ «نشانهشناسی تقابل های دوگانۀ ننادهای حیوانی در غالیا شن » ،علری صرهایی

و رقیه آلیرانی :1396 ،در ایرن نوشرتار ،نویسرندگان بررای دریافرت داللرتهرای ضرننی
غالیا شن  ،به روابط تقابلی ننادهای حیوانی توجه و بر دو حروزه تأکیرد کرردهانرد:
گاین

ننادها و هنجارشکنی در روابط تقابلی.

به این فهرست می توان موارد زیر را اضافه کرد که نویسرندگان آن بره بررسری مروردی

تقابررلهررا (ماننررد عشررق-جنررون یررا برراد-کرروه) پرداختررهانررد و گرراه برره نظریرره و رویکرررد
ساختگرایی توجه نداشتهاند و متن را براساس محتوا تحلیل کردهاند:

 .9حکنت اضداد در مثنوی مولوی ،محندصادق بصیری.1386 ،

 .10عقل و تقابل آن با عشق و جنرون در مثنروی و غالیرا شرن  ،هرادی خردیور ،رجرب
توحیدیان.1389 ،

 .11مقابلۀ ننادین باد و کوه ناد موالنا و سنت اگاوپری ،بهنن نامور 1379

 .12تقابل و تشابه انسان و کوه در آثار مولوی ،طاهره کرینی و مهدی نیعمن .1391 ،

 .13تحلیلی از مبانی نظریۀ تقابل در هستی در مثنوی موالنا ،مهدی دهباشی.1378 ،

 .14بررسی عقل و عشق در مثنوی معنوی ،غالمعلی آریا و زینب قاضی طباطبایی.1387 ،
نوآوری پژوهش و روش تحقیق
چنانکه از فهرست پیشینۀ عام و خاص پرووه

برمریآیرد ،تنهرا مقایسرۀ متنری کره تراکنون

براساس تحلیل تقابل ها صور گرفتره ،میران دو گهتنران ادبری و سریننایی بروده اسرت .در
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نوشتار پی رو ،پرس

اساسی این است که اگر ذهنیت واحدی در دو نو ادبی به خالقیت

پرداخته باشد ،دوگانههایی که در جهانبینی او از سازههرای بنیرادین تهکرر هسرتند ،چگونره

پردازش میشوند؛ برای مثال ،اگر در تصویرهای خیالانگیا ذهن موالنا ،شیر و آهو دو نناد
برای دوسویۀ تقابل خدا و بنده (خدا-غیرخدا) هستند ،آیا رابطۀ میان آنهرا ،در مثنروی کره

در شنار ادبیا تعلینی است ،و غالیا شن
یکسان تعریف شده است؟

که از ننونههای عالی ادبیا غنرایی اسرت،

روش تحقیق ،توصیهی است .چنانکه گهته شد ،مهاهیم دوگانۀ یرع مرتن را مریتروان از

دو سطح کالن روساخت و ژرفساخت اثر بهدست آورد .سطح روساختی شرامل مرواردی

چون عناوین فصلها ،واژگان ،نحو ،شخصیتها ،توصیفهای مستقیم و ماننرد آن اسرت ،و
سررطح ژرفسرراختی در پررردازش رویرردادها ،نررو شخصرریتپررردازیهررا ،نحررو پررردازش

رویدادها ،تنثیلهای داستانی و ...دیده میشود .در این پرووه  ،برهتناسرب مرورد مطالعره،
واحد بیت و سطح واژگانی بر سطوح دیگر غالب است.

بررسی کالننمادهای تقابلساز
باور به وحد گرایی در جهانبینی عرفان اسالمی اقتضا مریکنرد تضراد در هسرتی بره یرع
مسئله تبدیل شود .واکاوی ریشههای فلسهی این موضو و بازتراب آن در مثنروی ،در مقالرۀ

«تحلیلی از مبانی نظریۀ تقابل در هستی در مثنوی موالنا» آمده است .کن

نیروهرای متضراد

و در عین حال وحد گرا در عرصۀ عالم ،در جهانبینی کیهرانی ایرانری و یونرانی و نیرا در
اندیشۀ حکنای ایرانی و فالسهۀ اسالمی وجود دارد و موالنا از این نظریه با تعابیر گونراگون

و زیبا سخن گهته است .خالصۀ بحث این است که مهمترین تقابل آفرین  ،تقابل هسرتی و

نیستی یا وجود و عدم است .کثرا عالم هستی که از اضداد پدیرد آمردهانرد ،برهنحروی برا
مههوم وحد ارتباط پیدا میکنند .هستی کثرا در جهان خارج ،حقیقی نیست و صرور

ظاهری دارد .موالنا از این نظر به «عدمهای هستیننا» تعبیر میکند :ما عردمهراییم هسرتیهرا
ننا/تو وجود مطلقی فانیننا (دفتر اول« .)601 ،اصل تنام این مقوال متقابل ،هسرتی اسرت
و مقوال دیگر چون نیستی ،کثر  ،غیر  ،اینهنانی ،ایننهآنی و تباین ،هنه از اعتبرارا

مختلف هستی سرچشنه می گیرند و چون هریع از این مهاهیم از هستی نشرئت گرفترهانرد،
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بهنحوی با هستی ،وحد و بهلحاظی با آن تهاو دارند .از جنله عرفرایی کره نیسرتی را در

تقابل با هستی بهکار بردهاند ،ابنعربی و پ

از او مولوی است کره در تعبیررا مختلهری از

نیستی بهطور مبسوط سخن گهتهاند» (دهباشی .)16 :1378 ،درنهایت ،این نظریه به افالطرون
و تنثیل خورشید و نور او بازمیگردد و هنچنین از آرای فلوطین و ابنعربی تأثیر میپریرد

که هردو ،حقتعالی را باطن ،و عالم را ظاهر هستی مریداننرد کره تقابرل واقعری میران آنهرا
وجود ندارد و ظاهر ،بازتابدهند باطن است .به تعبیر دیگر ،نیستی آنها جلوه و ننودی از

هستی است (هنان .)21-20 :ننونۀ ابیا موالنا که بهعنوان شاهد این موضو آمدهانرد ،در

ادامه نقل میشود:

رنرررج و غرررم را حرررق پررری آن آفریرررد

تررا برردین ضررد ،خرروشدلرری آیررد پدیررد

که نظرر برر نرور برود آنگره بره رنرگ

ضد به ضد پیدا بود چرون روم و زنرگ

نررور حررق را نیسررت ضرردی در وجررود

ترررا بررره ضرررد او را تررروان پیررردا ننرررود

پرر

نهررانیهررا برره ضررد پیرردا شررود

پرر

برره ضرردج نررور دانسررتی تررو نررور

چونکه حق را نیست ،ضد پنهران شرود
ضرررد ،ضرررد را مررریننایرررد در صررردور

(دفتررررر اول)1134-1130 ،

براساس هنین الگوی خوان  ،یعنی فهم سنت فکری و فلسهی متن« ،حکنت اضداد در

مثنوی مولوی» نوشته شده و دریافرتهرا و نترایج آن در نره گرااره خالصره مریشرود؛ طبرق

آموزههای مثنوی .1 :این عالم محل اضداد است و جهان دیگر ،جهان باقی و یعرنگی؛ .2
جنگ و تضاد در اجاای وجود آدمی نیا جریران دارد و انسرانهرا دچرار تضرادهای درونری

هستند؛  . 3تنام هستی مظهر جنرال و جرالل خداونرد اسرت و هنرواره میران ایرن دو قطرب،
کشنک

برقرار است؛  .4براساس نظریۀ نظام احسن الهی ،هنۀ اضداد ،اعم از حسن و قربح

یا خیر و شر ،حکینانه است؛  .5اضداد در کنار یکدیگر و در تقابل با هم موجب شرناخت و

معرفت میشوند؛  .6بسیاری از مظاهر هسرتی ،در حقیقرت یکرنرگ و واحرد هسرتند ،امرا از

دیدگاه انسانها متضاد میننایند؛  .7بسیاری از امور ،با موازین اینجهانی خروب و دلپسرند
هستند ،اما برای رسیدن به بهر حقیقی ،باید در تقابل یا تضاد آنها قدم برداشت؛  .8اجراای

جهان از اضداد تشکیل شده است و رسیدن به کل ،مستلام مطالعۀ اضداد است؛  .9طبق ایرن

اصل فلسهی که جن اضرداد محرال اسرت ،روح عرارف برا دنیرا و جسرنی کره در آن قررار

گرفته ،ناسازگار است (بصیری.)139-103 :1386 ،
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اما در این خوان های محتوایی و اندیشگانی ،یرع نکتره قابرلتوجره اسرت« :موالنرا در

مثنروی برره ایررن مهررم اشرار هررا کرررده و تعبیرررا و توجیهرا برردیعی ارا رره ننرروده اسررت»

(دهباشی .)11 :1378 ،این اشار های مهم و تعبیرا و توجیها بدی  ،ساختاری را شرکل
میدهند که در حوز تحلیل زیباییشناسی متن است.

از این نگاه ،تقابلهای اشعار موالنا را می توان در تصویرهای ادبی یا بالغت متن تحلیرل

کرد .برخی پووهشگران برای واکاوی این شگرد به علم بالغت توجره کرردهانرد« :تقابرل از
میان سه علم بالغت قدیم (معانی ،بیان و بدی ) در علم بدی معنروی جرای مریگرفرت و بره

نامهای طباق و مطابقه نیا خوانده میشد .علنای بالغت به ذکر تقابلهای واژگانی و تقابرل
جنال با شواهدی اغلب تکراری بسنده کردهاند .آنان تقابل را جن میان دو لهص متقابل و
متعلق به یع رشتۀ معنایی دانسته و به تقسیمبندیهایی چون تقابل در لهص و معنرا ،تقابرل در

تعداد و محض و غیرمحض قا ل بودهاند (ابنمعترا46-36 :1935 ،؛ ابرناثیرر292-280 :1939 ،؛

خطیب قاوینی260-259 :2003 ،؛ خهاجی .12)203-199 :1982 ،به باور ارسطو ،عناصرر متقابرل
هرگاه در یع بافت قرار گیرند ،رونق یکدیگر را در پی دارنرد؛ زیررا بره ظهرور هرم منجرر

میشوند» (پورنامداریان و معرفت.)39 :1395 ،

برایناساس ،نویسندگان مقالۀ «تقابل های هنجوار ،عنصری بالغی و معنی ساز در مثنوی»

معتقدند موالنا براساس تقابل ها ،الگوهای نحوی متنو و متعددی را در مثنوی می آفریند و یکی

از این الگوها ،هنجواری یا هننشینی دو رکن متقابل است (هنان) ،مانند ننونههای زیر:
ای خداوند ،آن توست

آب دریررا جنلرره در فرمرران توسررت

آب و آت

هنچو نی ،زهری و تریراقی کره دیرد

هنچو نی ،دمساز و مشتاقی که دیرد

هریکرری قررولی اسررت ضررد هنرردگر

چون یکی باشد یکری زهرر و شرکر

(دفترررر اول)1335 ،
(دفترررر اول)12 ،

(دفترررر اول)496 ،

اما چنانکه پی تر گهته شد ،منتقدانی که نظریهها و رویکردهای جدید را در نقرد ادبری

دنبال میکنند ،به پیروی از نظریهپردازان ساختگرا ،تقابل را جا ی از ساختار متن میدانند

و باور دارند که شناخت نو تقابلهایی که شاعر برای بیان مهاهیم مورد نظر خود گراین ،
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و رابطه ای که میان دوسویۀ تقابل تعریف کرده است ،کلید درک داللتهرای ضرننی مرتن

است .برایناساس« ،بررسی نشرانهشرناختی عناصرر متقابرل در تصرویرپردازی اشرعار موالنرا»

( )1388و «نشانهشناسی عرفرانی تقابرلهرای دوگانرۀ ننادهرای حیروانی در غالیرا شرن »

( )1393دوگانههای اشعار موالنا را بهمثابرۀ عنصرری سراختاری بررسری کرردهانرد .در مقالرۀ
نخست ،این نتیجه حاصل شده است« :عناصر متقابرل ذهنری و عینری در تصرویرپردازیهرای

موالنا که گاه با شگردهای بیرانی و بالغری هنرراه اسرت ،جهرانبینری عرفرانی او را بازتراب

میدهد؛ زیرا عالم ماده را در برابر عالم روح قرار میدهد و میان آنها رابطرۀ عرالی و نرازل

برقرار میکند ،اما گرر از فهرست دوگانهها و تحلیرل نحرو برخرورد شراعر برا آنهرا نشران

میدهد تقابلهای دوتایی از دیدگاههای متهاو و برا شریوههرای گونراگون در نقطرهای بره

وحد میرسند و سرشت تقابلیشان از میان میرود .رف ماهیت تقابلی دوگانهها از طریرق

تنثیلهای استداللی و اقناعی ،تشبیههای جن (تشبیه معشوق به تقابلهرای دوترایی متعردد)،

تکرار تقابلهای همتراز و ایجاد موسیقی معنوی ،قرینهسازی تقابلهای عارفانه و عاشرقانه و

توصیف تبدیل طرفین تقابلها به یکدیگر تحقق میپریرد» (حیاتی.)23-22 :1388 ،
در مقالۀ دیگر این دریافت ارا ه شده است« :آنچه در بخ

نحو گاین

تقابلی حرا ا اهنیرت اسرت،

ننادها و هنجارشکنی در روابط تقابلی است .مطابق نتایج ،رابطرههرای تقرابلی

در غا لیا شن  ،در چهار دستۀ سرلبی ،ایجرابی ،دووجهری و میانره ننرود یافتره اسرت کره

تقابلهای میانه و دووجهی ،نشرانگر هنجارشرکنی و پویرایی در جهرتهرای تقرابلی هسرتند»

(صهایی و آلیانی .) 162 :1393 ،نویسرندگان هنچنرین روابرط تقرابلی را از سره منظرر الگرو،

کن

و دگردیسی بررسی کردهاند.

اکنون کنارهمگراری تقابلهای مشترک مثنوی و غالیا شن

میتواند افق تازهترری

در برابر مولویپووهان ایجاد کند .آیا تقابلهای واحدی که در تصویرهای ادبی این دو نو

ادبی وجود دارنرد ،از یرع رابطرۀ تقرابلی تبعیرت مریکننرد؟ کرالنننادهرایی ماننرد آفتراب

(خورشید/شن  ،نور) و شیر ،چه تقابلهایی در دو متن مورد مطالعه ساختهاند؟
 .1تقابلسازی با کالننماد شیر

شیر یکی از کالن ننادهای مثنوی و غالیا است که در تقابل با حیوانا دیگر مانند سگ،
روباه ،آهو ،گربه و مانند آن ،برای تههیم و تعلیم تقابلهای مههومی ،تصویرهایی گونراگون
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ساخته شده اسرت« .شریر در اسراطیر اقروام گونراگون ،ننرادی از دالوری ،سرلطنت ،غررور،

قدر و پیروزی است تا آنجاکه نهتنها پادشاهان و دالوران ،بلکه بسیاری از بارگان دیرن و

مرهب نیا از پیروان خود به دریافت لقب شریر متصرف شردهانرد؛ از جنلره عیسری ( ) شریر

یهودا ،کریشنا شیر بودیسم و علی ( ) شیر خدا» (قبادی .)171 :1388 ،در ادبیرا حناسری،

شیر بی

از هر نو ادبی به چشم میآید« .در ادبیا عرفانی کره از حیرث تأویرل ننادهرای

برجامانده از مواریث ملی و اساطیری و تحول مدلولهای آنها درواقر روی دیگرر ادبیرا

حناسی است ،شیر با هنران خصرایل قدرتننردی ،دالوری ،رزمآوری و شکسرتناپرریری،
ننادی است از جهانپهلوان عرصۀ عشق و معرفت ،یعنی انسران کامرل( »...هنران .)173 ،در
این بخ  ،به برخی از ننونههای تقابلسازی با کالننناد شیر پرداخته میشود.
شیر و آهو

در مثنوی ،تقابل شیر-آهو برای تههیم دوگانرۀ قروی-ضرعیف یرا چیرره-نراتوان و ماننرد آن

به کار رفته است .تصویر غالب و تکرارشونده این است که شیر شکار بر آهوی لنگ پیرروز
است و بر آهوست که جانب پرهیا نگاه دارد .بااینحال ،این رابطۀ تقرابلی در بافرت معنرایی

دیگری شکسته میشود و سویههای ارزشی جابهجا میشوند؛ چنانکه شیر منکن است پی
آهو سرنهد.

هین از او بگریا چرون آهرو ز شریر

سرررروی او مشررررتاب ای دانررررا دلیررررر

ای رفیقررران راههرررا را بسرررت یرررار

آهرررروی لنگرررریم و او شرررریر شررررکار

آهررو سررر نهررد

بررراز اینجرررا نررراد تیهرررو پرررر نهرررد

شرریر ایررن سررو پرری

(دفترررررر سررررروم)2569 ،

(دفترررررر ششرررررم)576 ،

(دفترررررر ششرررررم)1631 ،

در غالیا شن  ،مانند مثنوی ،نخستین رابطۀ تقابلی شیر-آهو هنان صیاد-صید اسرت.

یکی میدرد و دیگری میدود .در این معنی ،تقابل میان شیر و آهو رف نشدنی است و آهرو

هندم شیر ننیشود.

صننا تو هنچو شیری من اسریر ترو چرو آهرو

به جهان که دید صیدی کره بترسرد از رهرایی
()2839

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 43 /

آهوی لنگ چون جهد از کف شیر شررزهای

چون برهد ز باز جران ،قالرب چرون سرنانهای
()2486

اما در رابطۀ تقابلی شیر-آهو به این هنجار بسنده ننیشرود و گراه سرویۀ منهری برهسروی

مثبت عاشرق و مایرل اسرت؛ بررای ننونره ،اگرچره جنلرۀ آهروان ز شریران گریراان هسرتند،

حنلههای شیر شکاری چنان بر آهوان خوش است که صحرا پر از آهو میشود .در سراحت
عشق و عرفان ،آهو جویای شیر است و برای آهوی شکسته ،لحظهای خوش است کره شریر

بر شکار عایا خود پنجه مینهد و در برابر چنین شیری ،جهان گلۀ آهوست.
ز شیران جنله آهویان گریاان دیردم و پویران

دال جویای آن شیری ،خدا داند چه آهویی

کجاست شیر شکاری و حنلرههرای خوشر

کرره پررر کننررد ز آهرروی مشررع صررحرا را

چو شیر پنجه نهد بر شکسرته آهروی خروی

که ای عایا شکارم ،چه خوش بود به خردا

یکی شیری هنی بینم جهان پیش

گلره آهرو

()2553
()233
()219

که من این شیر و آهو را ننیدانم ننیدانرم
()1439

چنانکه رسم موالناست ،گونهای از رف ضدیت اضداد ،جن شدن آنها (یرا جنر برودن

آن ها) در یع وجودِ واحد است .معشوق عرفانی غالیا شن

هرم شریری مریکنرد ،هرم

آهویی و گاه شیر غرندهای است که در صور آهو پنهان شده است.
نی که تو شیرزادهای در تن آهروی نهران

من ز حجاب آهروی یرع رهره بگررراننت

هرررررین ز خوهرررررای او یکررررری بشرررررنو

گررررراه شررررریری کنرررررد گررررره آهرررررویی

()322

()3143

شیر و سگ
در ننونرههرای یافرتشررده از مثنروی معنروی ،شرریر ،شریر و سرگ ،سررگ اسرت .ایرن تقابررل

رف ناشدنی است .سگ ،مردارخوار ،صور پرسرت ،بریشررم و حرریص اسرت .در مقابرل،

شیر ،حقپرست و دارای شرم و طب بلند است (دفتر اول .)3964 ،هیچ سرگی ننریتوانرد در
برابر شیر ،خوشتگی کند و در پوستین او پنهان شود.
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دمررری مرررردار و دیگرررر دم ،سرررگی

چررون کنرری در راه شرریران خرروش تگرری

پر ر

شرررم ،شرریران راسررت نرری سررگ را ،برردان

کرررره نگیرررررد صررررید از هنسررررایگان

ای سگ گرگین زشت از حرص و جوش

پوسرررتین شررریر را برررر خرررود مپررروش

در غالیا شن

(دفترررررر اول)2875 ،

(دفترررر سررروم)2438 ،

(دفترررر سررروم)788 ،

هم رابطۀ تقابلی غالب میان این دو قطب ،هنان سویۀ ارزشی شریر در

برابر سویۀ بیارزش سگ اسرت .سرگ ،ننراد نهر

و ترن اسرت؛ مردارخرواری اسرت کره

خوردنی خود را از هر کوی میجوید .در رزم با شیر ،الغری است که برانگی ضرعیف دارد
و از فن و مکر چارهگرانه بیبهره است .در برابر آن ،شیر نناد روح پاک است؛ به هر کروی

پای ننیگرارد و با ز یر و غرشی ،پیروز میدان است.
ای نه

شیر شیر رد چون یافتی زان عشق تگ

انداز تو در پی

سگ ،این لرو و خروان را سراعتی
()2441

سگسررراری

چگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سرنگی

چگونررره شررریر حرررق باشرررد اسررریر نهرر

هرچرره کنررد شرریر نررر ،سررگ بکنررد هررم سررگی

هرچررره کنرررد روح پررراک ،ترررن بکنرررد هرررم تنررری

بگیرررررررر ای شررررررریرزاده خررررررروی شررررررریران

سررررررررررگان نررررررررررامعلم را رهررررررررررا کررررررررررن

زانکررره دشرررنام ترررو بهترررر ز ثناهرررای جهررران

ز کجررررا بانررررگ سررررگان و ز کجررررا شرررریر ز یررررر

تررررو گنرررران مرررریبررررری کرررره شرررریران نیررررا

چررررررررون سررررررررگان از برررررررررون در میرنررررررررد

شررریرمردا ترررو چررره ترسررری ز سرررگ الغرشررران

آن تیرررو چرررو پررروالد و بررران برررر سرشررران

()2528

()3020

()1905

()1090

بررررک

()972

()2004

و درنهایت ،انتظار مولویشناسان از چرارچوبشرکنی ،در ایرن رابطرۀ تقرابلی نیرا بریپاسرخ

ننیماند .جابهجایی سویههای ارزشی در بافرت دیگرری از معنرا ،ننونرههرایی دارد و موالنرا

جایگاهی را نشان میدهد که در آن ،سگ از شیر به است .شیر گردون ،خراک پرای سرگی
را می بوسد که صیاد شاه است؛ یا اگر معشوق عرفانی غالیا شن

بر سرگی زنجیرر نهرد،
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آن سگ شاه هنۀ شیران عالم می شود و اگر او حنلره بررد ،هنرۀ شریران چرون سرگ لنرگ

می شوند .سگ اگر پیرو اصحاب کهف باشرد ،از شریر شررزه افراون اسرت و شریران ،پری
سگان کوی دوست ،دُم بر زمین میزنند.

مرررررررا مرررررریگهررررررت دوش آن یررررررار عیررررررار

سررررررگ عاشررررررق برررررره از شرررررریران هشرررررریار

شرررررریر گررررررردون

بررررردان لرررررب کررررره نیاالیرررررد بررررره مرررررردار

چو زنجیری نهری برر سرگ ،شرود شراه هنره شریران

چو زنگی را دهی رنگی ،شود رومری و روم آری

سگ کههی که مجنون شد ،ز شیر شرزه افراون شرد

خن ر

کررردم کرره سرمسررتم نبایررد بسررکلد ترراری

شرراهان هنرره مسررکین او ،خوبرران قراضرره چررین او

شرریران زده دم بررر زمررین ،پرری

ببوسررررررد خرررررراک پررررررای

()1174

()1174

()2532

()2534

سررگان کرروی او
()2130

شیر و روباه

در مثنوی معنوی ،دوگانۀ شیر-روباه برای بیان تقابل مکر و حیلۀ ضرعیف برا قردر واقعری

بهکار میرود.

بررر سررر اغیررار چررون شنشرریر برراش

هررین مکررن روبرراهبررازی ،شرریر برراش

در پنررراه شررریر کرررم نایرررد کبررراب

روبها ،ترو سروی جیهره کرم شرتاب

(دفتررر دوم)125 ،

(دفتر سروم)2242 ،

اما مواردی هم دیده می شود که روباه و شیر ،دو ضدی هستند کره ماننرد بسریاری از دو

قطب مخالف دیگر ،ضدیت خود را در برابر خالق اضداد از دست میدهند:
خصررم هررر شرریر آمررد و هررر روبرره او

کررررل شرررریء هالررررع اال وجهرررره
(دفتر ششرم)2238 ،

و ننونۀ درهمشکستن رابطۀ تقابلی شیر و روباه ،زمانی است که با دو چهرر پنهران و پیردا از

ذا واحد روبهرو هستیم و باید قدر تنییا داشته باشیم؛ چنانکه منکن است شیر در نق

روباه رفته باشد.
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هسررت انرردر نق ر

ایررن روبرراه ،شرریر

سرروی ایررن روبرره نشرراید شررد دلیررر
()3126

و ننونهای از رف تقابل و تبدیلشدن سویۀ منهی به سویۀ مثبت را در این بیرت مریبینریم کره

روبهان مرده میتوانند با هدایت یع سخن ،به شیر بدل شوند.
عررالنی را یررع سررخن ویررران کنررد

روبهررررران مررررررده را شررررریران کنرررررد
(دفتررررر اول)1597 ،

اما در غالیا شن  ،قریب به اتهاق ننونههای یافتشده بر چیرگی شیر و زبونی روبراه

داللت میکند و رابطۀ منطقی تقابلی میان این دوسویه حهص میشود .حتی ایرن تصرویر کره
روباه لنگ ،خود را عاشق شیر نشان میدهد ،برای بیان این معنی بهکار مریرود کره عاشرقی
به های و هوی نیست و درنتیجه ،هیچ رابطۀ عاشقانهای میان این دوگانه تعریف ننیشود.
روبرراه لنررگ رفررت کرره بررر شرریر عاشررقم

گهتم که این به دمدمه و های و هروی نیسرت

ولیررع آن برره کرره آن هررم شرریر گویررد

کجرررررا اشرررررکار شررررریر و صرررررید روبررررراه

()459

()2339

صهاتی که برای شیر بهکار میرود ،سرتیایکردن ،پنجهزدن ،دریدن ،نوادهبودن و مانند

آن اسرررت .در برابرررر ،ویوگررری روبررراه ،دزدیکرررردن ،دمجنبانررردن ،شسرررت نشررراندادن،

ازمیانگریختن و به حیله و دستان رویآوردن است .درنهایت میتوان تقابل شیر و روبراه را
با دوگانۀ عشق و حیله (عقل) برابر دانست .مههوم دیگری هم که در این رابطه نهران اسرت،

تقابل خیرالناکرین و مکرکنندگان است.

ز روبرررراه چرررره ترسررررید شررررنا شرررریرنوادید

خررر لنررگ چراییررد چررو از پشررت سررنندید

هسرررررت سررررررتیای ،شرررررعار شررررریر نرررررر

هسررررررت دمداری در ایررررررن ره روبهرررررری

پنجرۀ شریران

بدران شست اگر خواهی بر و در بحر پیوستی

حنلررره برررردم سررروی شررریران هنچرررو شررریر

هنچررررررو روبرررررره از میرررررران نگررررررریختم

چه باشد شست روباهان به پی

()638

()2915

()2518

()1658
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روبهکرری دنبرره برررد ،شرریر مگررر خهترره بررود

قاصرررد ره داد شررریر ورنررره کررره بررراور کنرررد

جرران نبرررد خررود ز شرریر ،روبرره کررور و کبررود
این چه کره روبراه لنرگ دنبره ز شریری ربرود
()887

ذیل تقابل شیر-آهو به یع هنجارگریای در رابطۀ تقابلی اشاره شرد و آن کشر

آهرو

به شکارشدن از سوی شیر بود .این رابطه میان شیر و روباه ،ننونههرایی نردارد کره بتروان بره

آنها استناد کرد ،اما در یع بیت ،جابهجایی دوسرویه دیرده مریشرود کره تصرویری بسریار
شاعرانه خلق کرده است .مولوی به مخاطب خود (معشوق) میگوید :یع بار تو روباه باش

و من شیر میشوم تا شکاری خوش کنم:

شها شیری تو ،من روبه ،تو من شو یع زمان ،من تو

چو روبه شیرگیر آمد ،جهان گوید خوش اشرکاری
()2534

درمجنو  ،احساس غالب در پردازش تصویرهای تقابلی با شیر-روبراه ،نهیرب و هشردار

است .مخاطب غال موالنا باید هوشیار باشد که میان دو بعد شیری و روباهی ،وجرود کردام

را انتخاب کند.

بررررررو در بیشرررررۀ معنررررری چرررررو شررررریران

چررررره یرررررار روبررررره و کهترررررار گشرررررتی

چو شیر مست بیرون جه نه اول دان و نه آخرر

که آید ننگ شیران را ز روبرهشرانگی کرردن

()2647

()1848

شیر/گربه و موش

در مثنوی ،ابهت و تررس آوری گربره بررای مروش ،مثرالی اسرت بررای آنران کره از قردر

باردتر بیخبرند؛ چنانکه اگر موش ،شیر را میشناخت ،گربره بررای او نراچیا برود؛ بررای
ننونه ،مولوی در ابیاتی میگوید عقل اینانی ،بر دل حاکم و پاسبان است و دل از او هرراس

دارد؛ هنانطور که موش از گربه و بلکه از شیر هراس دارد:
مرروش کرری ترسررد ز شرریران مصرراف

بلکرره آن آهوتکرران مشررع نرراف

ای گرفترره هنچررو گربرره ،مرروش پیررر

گر از آن می شیرگیری ،شیر گیرر

چررره خبرررر جرررران ملرررول سرررریر را

کرری شناسررد مرروش غررره شرریر را

(دفتر سروم)3006 ،
(دفتر سروم)712 ،

(دفتر چهارم)3428 ،
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خایرردن گربرره در انبرران یررا در خرراک بررهدلیررل ترررس و زبررونی ،تصررویری اسررت کرره در

خیالپردازیهای مولوی ننونههای فراوان دارد و این ضعف و بیچارگی ،معنروال در تقابرل
با شیربودن و جگرداشتن پرورش مییابد و پردازش میشود .از سوی دیگر ،گربه تصرویری

است که وجه مقابل خود -یعنی موش -را تداعی مریکنرد و در غالیرا شرن

هرم ماننرد

مثنوی ،این دو تقابل در یع تصویر ترکیبی بهکار رفته است؛ برای مثرال ،تهراو دلیرران و
زبونان صحنۀ عشق این است که آنان مانند شریرزادگان بره مصراف مریرونرد و اینران ماننرد

موشصهتان از ترس گربگان در خانه میمانند .بهعبرارتی ،تقابرل رفرتن-مانردن هرم در ایرن
دوسویۀ تقابل ،تعریف میشود.

در خانرره مانرردهایررم چررو موشرران ز گربگرران

گرررر شررریر زادهایرررم بررردان ارسرررالن رویرررم

شرررریری اسررررت کرررره غررررم ز هیبررررت او

در گررررور مقررررریم هنچرررررو مررررروش اسرررررت

از بررررریم ترررررو گشرررررته شررررریر گربررررره

در خرررراک خایررررده صرررربر چررررون مرررروش

اگر مجنون زنجیری ،سر زنجیرر مریگیرری

وگر از شیر زادستی ،چپی چرون گربره در انبران

نه گربه ای که روی در جوال و بسرته شروی

تررو بررر ریررگ مرریزنررد دنبررال

()1713
()380

()1238

کرره شرریر پرری

()1844
()1354

شایان توجه است که گاه انباندریدن (با لحاظکردن معنای استعاری آن در ابیرا زیرر)

مالک ارزیابی ،ذا شیر یا گربه است:

هنچررو گربرره عطسررۀ شرریری برردم از ابترردا

ب

من چو انبان بردریردم ،گهرت آن انبران مررا

چون تویی را هر که گربه دید او بهتان نهاد

گهررت ار تررو زاده شرریری نررهای گربرره برررآ

شدم زیر و زبر کو گربه در انبران نهراد

بردر انبان ،شریر در انبران درون نتروان نهراد
()750

بههمریختن رابطۀ تقابلی و گاهی جابهجاشدن دوسویۀ ارزشری در تقابرل شریر-گربره در

غالیا شن

ننونههایی دارد؛ برای مثال ،نظر سلطان میتواند گربه را شریر کنرد و قردر
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عشق و سیاستکردن او می تواند شیر را مانند گربه در انبان زبون کند .هنچنین معشروق برر
جگر عاشقی که چون گربه پومرده است ،زخم میزند تا جگر شیران بستاند:
گهرررت ای گربررره بشرررار مرررر ترررو را

کرررره تررررو را شرررریری کنررررد سررررلطان تررررو

کند ایرن عشرق

زهرری گربرره در انبرران

اگر شیر ،اگر پیل ،چنان

چررو بینرری

بگررویی

()2223

()1887

طبررل سیاسررتی ببررین کررا فررا نهیررب او

شیر چو گربه مری شرود ،میرر چرو مرور مریرود

خستم جگر را من ،بستان جگری دیگرر

هنچرررون جگرررر شررریران ،ای گربرررۀ پومررررده

()552

()2304

نکتۀ پایانی این بخر  ،تقابرلهرایی اسرت کره برا کرالنننراد شریر سراخته شرده و برا اینکره

ننونههایی در غالیا شن

دارد ،در مثنوی کنتر مورد توجه ذهن مولروی بروده اسرت .از

جنلۀ این تقابلها میتوان به شیر-یوز و شیر-کهتار اشاره کرد.
شیر و یوز

یوز حیوانی است که در ادبیا و متون مورد مطالعۀ این تحقیرق ،بره تیاتکری و شرکارگری

شهره است؛ چنانکه عطار می گوید :هرکه او شاهباز ایرن سرر نیسرت /زیرن طریقرت جهنرده
چون یوز است؛ و مولوی در دفتر اول مثنروی مریگویرد :قرعره برر هرکره فترادی روز روز/
سوی آن شیر او دویدی هنچو یوز .اما ویوگی دیگر یوز در باور ایرانیان این است کره یروز

به پنیر عالقه دارد و گویا پنیر ،طعنهای بوده است که با آن ،این حیوان را رام میکرردهانرد.

چنررین یرروزی دیگررر تیاتکرری و شررکارگری از خررود نشرران ننرریدهررد .در ذهررن مولرروی نیررا

هنانطور که «گربۀ درانبانخایرده» نشران دهنرد فررد زبرون و بیچراره اسرت و در تقابرل برا
جگرآوری شیر ،تصویرپردازی های متعددی از آن در مثنوی و غالیا آورده اسرت« ،یروز

دوستدار پنیر» هم یادآور فردی ضعیف و ناتوان است کره در تقابرل برا «جگرخرواری شریر»

تصویرپردازی شده است:

مررررا خررررون جگررررر خرررروریم چررررون شرررریر

چرررررون یررررروز نررررره عاشرررررق پنیرررررریم
()1573
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نخورم چون جگر و دل کره جگرگوشرۀ شریرم

نه چو یوزان خسیسم کره برود طعنره پنیررم

شرریر مسررتی و شررکار آهرروان شرریر مسررت

بررا پنیررر گنررد فررانی کجررا یرروزی کنرری

()1612

()2777

شیر و کفتار

مولوی در دفتر پنجم مثنوی ،ذیل «تشبیهکردن قطب کی عارف واصل است در اجرریدادن

خلق از قو مغهر و رحنت بر مراتبی که حق

الهام دهرد ،»...هنرانطرور کره از عنروان

برمیآید ،تقابل قطب-خلق را می شکافد .در این شعر برای بیران تهراو مرتبرۀ اجرریدادن

قطب و باقیخواربودن خلق از تقابل تصویری شیر-کهتار استهاده میکند .شیر صید میکنرد
و کهتار از باقی صید او میخورد.

قطرررب ،شررریر و صررریدکردن کر رار او

باقیررران ایرررن خلرررق بررراقیخررروار او

چرررون برنجرررد برررینررروا ماننرررد خلرررق

کا کف عقل است جنله رزق حلق

تررا ترروانی در رضررای قطررب کرروش

تا قروی گرردد کنرد صرید وحروش
(دفتر پنجم)2342-2340 ،

هنین معنی در چند غال مولوی بهکوتاهی و به یاری تشبیه و استعاره بیان میشود:

بررررو در بیشرررۀ معنررری چرررو شررریران

چرررررره یررررررار روبرررررره و کهتررررررار گشررررررتی

قد شیدوا ارکاننا واستوضحوا برهاننرا

حنردا علری سررلطاننا ،شریرم چرره کهتراری کررنم

()2647

()1376

ننونۀ بههمریختن رابطۀ تقابلی میان شیر و کهتار ،در غالی دیده میشود که سراسرر آن،

شرح ازمیانبرخاستن ضدیت اضرداد یرا جابرهجاشردن جایگراه آنهرا برهدلیرل وجرود یرار و
سببسوزی اوست .یکیشدن دوسویۀ تقابل از مصر اول (دلبرری و بیردلی اسررار ماسرت)

خود را نشان میدهد و در بیتهای بعد ،رابطۀ تقرابلی نرو-کهنره ،سرلطان-دزد ،جرالینوس-
بینار ،گاو گردون-قربانی ،زهر-تریاق ،شیر-کهتار ،خوی -غیر و اینان-انکار میشکند.
دعرروی شررریری کنرررد هرررر شررریرگیر

شرریر گیررر و شرریر او کهتررار ماسررت

()424
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تقابلهای دیگری نیا با کالننناد شیر در غالیا ساخته شده است که بهسبب انردکی و

پراکندگی ننونهها در دستهبندیهای پووه

قرار نگرفت ،مانند تقابل شریر برا خرر ،گراو و

گوساله ،گرد و شکال ،پشه ،خوک ،بوزینه ،فرس ،کرک  ،با ،بره ،زغن و. ...

 .2تقابلسازی با کالننماد آفتاب/خورشید و شمس

تصویرپردازی با خورشید ،آفتاب ،شن

و نور ،شربکهای از تنثیرلهرا و ننادهرا در مثنروی

ایجاد کرده که مورد توجه بیشتر مولویپووهان بوده اسرت ،امرا از منظرر تحلیرل تقابرلهرای
دوگانه ،تصویرهای مبتنی بر این کالننناد نشان میدهد سویههای منهی خورشید ،آفتراب و

شررن

عبررار انررد از :شررب ،اختررر ،برررف ،چررراز ،خهرراش ،ذره ،سررایه ،شررن  ،زمهریررر،

سواد/ظلنت ،ماه .در برابر نور نیا ،نار ،سایه ،دود ،دخان ،چاه ،جسم ،خاکستر ،تن و ظلنت

قرار دارد ...« .نق

کانونی خورشید در غالیا شن

بهعنوان ننرادی از عظنرت ،شرکوه،

بیکرانگی ،حیا آوری ،هردایتگری ،امیدبخشری و بخشر

بریدریرو معشروق ،زمینرهسراز

استخدام سلسلهای از اشیا و حاالتی است که در نظام عالم ،ارتباطی نادیرع و تنگاتنرگ برا

خورشید دارند ....ذره ،سایه ،ابر ،ستاره ،مشرق ،مغرب ،روز ،شب ،آفترابپرسرت ،خهراش،
گل آفتابگردان و برف از مهمترین عناصری هستند کره در پیونرد برا خورشرید ،شربکهای از

ننادهای عنوما معرف فناپریری ،بیاصالتی ،پوشیدگی ،کمفروغی ،نیاز و سیر درونری اشریا

و مظاهر عالم دربرابر جراودانگی ،ازلیرت ،ابردیت ،برینیرازی و نورانیرت آفریردگار اسرت»

(قبادی .)137 :1388 ،در ادامه به چند ننونه از تقابلهای مرکور پرداخته میشود.
آفتاب/خورشید/شمس و شب/سواد/ظلمت

در مثنوی ،آفتاب-شب دوگانهای است که هنواره میان سرویههرای آن ناسرازگاری وجرود
دارد و حضور یکی ،مستلام غیاب دیگری است.
چررون نرردارد روی هنچررون آفترراب
نوبت زنگری اسرت رومری شرد نهران

او نخواهررد جررا شرربی هنچررون نقرراب
(دفترررررر اول)2919 ،

ایررن شررب اسررت و آفترراب انرردر رهرران
(دفترررر ششرررم)1870 ،

 / 52بررسی و تحلیل کالننمادهای تقابلساز در مثنوی و غزلیات شمس

ناسازگاری و ناا میان نور و تاریکی ،آفتاب و ظلنت ،و خورشید و سریاهی ،کنترر در

مثنوی رف میشود و آدمیان یکی از این دو را برمیگایننرد و بره آن جلرب مریشروند .ایرن

تقابل برای مهاهیم دوگانۀ تن-جان یا غیب-شهاد نیرا برهکرار مریرود .هنچنرین ورود بره
یکی ،مستلام خروج از دیگری است.

ابردان قرو ظلنرت مریخرورد

حررر

جرررران از آفتررررابی مرررریچرررررد

ح

بعرررد نومیررردی بسررری امیدهاسرررت

از پرر

ظلنررت بسرری خورشیدهاسررت

که چره تقصریر آمرد از خورشرید داد

تررا تررو چررون خهرراش افترری در سررواد

(دفتررررررر دوم)51 ،

(دفترررر سررروم)2925 ،

(دفترررر ششرررم)3409 ،

اما این رابطۀ تقابلی طبیعی که تنثیلی برای تعلیم این آموزه است که «اضداد با یکردیگر

جن ننیشوند» ،استثنایی هم دارد و آن زمانی اسرت کره عرارف کامرل (نناینرد خردا) در
میان باشد .اوست که در شب ،آفتاب را رؤیت میکند یا به یاریاش ،آفتاب در شرب دیرده

میشود .در دفتر ششم آمده است:

درخواسرت کررد

کای رقیب ما تو انردر گررم و سررد

عارف از معروف ب

ای یرانرررررررا النرررررررراه روز و شرررررررب

چشرررمبنرررد مرررا شرررده دیرررد سررربب

ای مشررریر مرررا ترررو انررردر خیرررر و شرررر

چشررم مررن از چشررمهررا بگایررده شررد

از اشرررار هرررای دلنررران برررا خبرررر

تررا کرره در شررب آفتررابم دیررده شررد
(دفتر ششم)2892-2889 ،

حضور خورشید بهشرط غیبت شب ،تقابلی است که در دیوان شن

شب رفت صبوح آمد غرم رفرت فتروح آمرد

شن

هم دیده میشود.

خورشید درخشان شد ترا براد چنرین برادا
()82

اما هنجارشکنی غال وار مولروی در ایرن رابطرۀ تقرابلی ،ننونرههرای متعرددی در دیروان

دارد و مضنون تکرارشونده« ،دیدار خورشید در شب» اسرت .برهتعبیرری رابطرههرای

تقابلی منطقی که عقل و خرد خوانندگان مثنوی را خطاب قرار میدهند ،در غالیا شرن

و در سررراحت احسررراس و عاطهررره بررره هر رم مررریریانرررد .معنررری دیگرررری کررره از تقابرررل
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خورشید/آفتاب/شن -شب در تصویرهای ادبری غالیرا دیرده مریشرود ،ایرن اسرت کره
خورشید مورد نظر عاشقان ،شب طلو میکند .برهعبرارتی داللرت ضرننی ادبیرا غنرایی و
غلبۀ معانی استعاری در غال ،رابطۀ تقابلی را وارونه میکند:
اال ای روی تررو صررد مرراه و مهترراب

مررررا در سرررایها ای کعبرررۀ جررران
غلررط گهررتم کرره انرردر مسررجد مررا

مگو شب گشت و بیگه گشت بشتاب
به هر مسجد ز خورشید است محرراب

برررررون در بررررود خورشررررید بررررواب

()295

طبیعرری اسررت کرره در تصررویرپردازیهررای شرراعرانهتررر غالیررا  ،رابطررۀ منطقرری تقابررل

آفتاب/خورشید-شب ،قویتر پرداخته میشود و سویۀ مثبت با قدر بیشتری سویۀ منهی را

حرف میکند؛ برای مثال ،آفتاب شب را با تیو گهردار صبح میکشد یا آفتاب تیو میکشد
و گردن شب را میزند:

چون رخ آفتراب شرد دور ز دیرد زمرین

جامرره سرریاه مرریکنررد شررب ز فررراق الجرررم

مررا چررون شرربیم ظررل زمررین و وی آفترراب

شررب را برره تیررو صرربح گهررردار مرریکشررد

تیو زن ای آفتاب گردن شرب را بره تراب

ظلنت شب ها ز چیسرت؟ ترود خراک کردر

()1407
()872
()126

ستیا دو ناساز آفتاب-شب با انگیا عاطهی مولوی نسبت به شن  ،هنین رابطۀ تقرابلی

را برای شن -شب حهص میکند:

گرچه شب باز رهد خلق ز اندیشه بره خرواب

در آت

و در سوز من شب میبرم تا روز من

در رخ شن

ضحی دید بینا چه خوش است

ای فرخ پیروز من ،از روی آن شن

()414

الضحی
()5

آفتاب/خورشید/شمس و اختر/ستاره

رابطۀ تقابلی آفتاب-اختر در مثنوی متنو اسرت؛ گراه مطرابق هنجرار ،سرویۀ منهری در برابرر
سویۀ مثبت بیارزش است و گاه سرویۀ منهری مری توانرد برا سرویۀ مثبرت یکری شرود و براور
وحد گرای عرفانی را نشان دهد.
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گهت ای شه جنلگی فرمان تو راست

بررررا وجررررود آفترررراب اخترررر فناسررررت

اختران بسیار و خورشید ار یکی است

پرری

او بنیرراد ایشرران منرردکی اسررت

اختررری بررودی ،شرردی تررو آفترراب

شررررراد بررررراش اص اعلرررررم بالصرررررواب

در دیوان شن

(دفتررررر پررررنجم)2134 ،

(دفترررر ششرررم)3041 ،

(دفتررررر چهررررارم)3422 ،

نیرا اخترران در تقابرل برا آفتراب و خورشرید و شرن  ،تصرویرپردازی

شدهاند و در بیشتر موارد هنان رابطۀ غالب-مغلوب را نشان میدهند:
تبریررای برآمررد بررر افررق چررون آفترراب

شرررن هرررای اخترررران را بررریمحابرررا مررریکشرررد

شررن

عقررل و ترردبیر و صررها توسررت چررون اسررتارگان

زان مرری خورشرریدوش تررو محررو کررن اوصرراف را

تبریای تو خورشیدی و از تو چراره نیسرت

چونع بی ترو شرب برود اسرتارههرا بشرنرده گیرر

ای عاشرررق اال هرررو زاسرررتاره بگیرررر ایرررن خرررو

خورشرررید چرررو درتابرررد فرررانی شرررود اسرررتاره

شن

()729

()135

()1072
()2306

اما گاه رابطۀ تقابلی این دوسویه ،رابطۀ جاذب-مجروب یا مقتب -مقتبَ

برنشست آن شاه عشق و دام ظلنت بردرید

اختران در خدمت او صد هراار انردر هراار
جرران مررن بررا اختررران آسررنان

در فرررراق آفتررراب جررران ببرررین

است:

هنچو ماه ههت و هشت و آفتاب روز عیرد
هریکرری از نررور روی او مایررد انرردر مایررد
()746

رقص رقصان گشته در پهنای چرخ
از شهق پر خون شده سینای چررخ

()523

آفتاب/خورشید/شمس و برف/یخ/زمهریر

در مثنوی ،رابطۀ آفتاب/خورشید-بررف ،برابرر مههروم عرفرانی غالرب-مغلروب ذیرل خردا-
غیرخدا قرار دارد ،اما این رابطه گاه بهنحو دیگری تهسریر مریشرود و بررای مثرال ،حکنرت

الهی اقتضا میکند یخ از خورشید دور بناند تا اسباب جهان از دو ضد فراهم شود.
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بررررف را خنجرررر زنرررد آن آفتررراب

سرریلهررا ریرراد ز کررههررا بررر تررراب

قالبرررت پیررردا و آن جانرررت نهررران

راست شد زین هردو اسباب جهان

 ...گر بدیدی برف و یخ خورشید را

(دفتر ششم)99 ،

از یخرررری برداشررررتی اومیررررد را
(دفتر پنجم)3432-3425 ،

تقابل شن -زمهریر هم ننونۀ مشابه آفتاب/خورشید و برف/یخ است:
نهی ضد کررد از بهشرت آن برینظیرر

در غالیا شن

که نباشد شن

و ضدش زمهریرر
(دفتر ششم)58 ،

هم تقابلهای خورشید/آفتاب با برف/یخ/زمهریر/رویرارویی میرایری

عالم هستی را در برابر نامیرایی و حیا بخشی ذا خدا نشان میدهد .بررف فسررد وجرود
سالع در برابر خورشید وجود انبیا و عرفا (ننایندگان خدا) آب میشود تا به حیرا رسرد،

اما باز هم بر این رابطۀ قدر محور ،چیای دیگر سایه انداختره و آن رغبرت و عشرق اسرت.

آبشدن برف تن ،از جوشکردن خون حاصل میشود که آن هم نتیجۀ جهتری خورشرید و
حنل است .برف فسردهای که در برابر آفتاب کرم قرار میگیرد ،بهخوشری روان مریشرود.
درنهایت ،هنجار این رابطۀ تقابلی هم گاه میشکند و مولروی طری حسرنتعلیلری مریگویرد
صبح به هوای خورشید ،نه

سرد میزند:

ترررو آفتررراب جهرررانی کررره پرررردهشررران بررردری

جهان چو برف و یخی آمد و تو فصل تنوز

وقت بهار است و عنل ،جهتی خورشید و حنل

جوش کند خون دلرم آب شرود بررف ترنم

ای آفتاب خوش عنرل برازآ سروی بررج حنرل

نی یخ گرار و نی وحل عنبرفشان عنبرفشان

بسررررا یخرررری بهسرررررده کررررا آفترررراب کرررررم

فسررردگی

ببررردیم و خرروش روان کررردیم

صررربح دم سررررد زنرررد از پررری خورشرررید زنرررد

از پی خورشید تو است این نه

()3071
()1395

()1749
()1729

سررد مررا
()43
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آفتاب/خورشید/شمس و چراغ/شمع

دوگانۀ آفتاب-چراز یا خورشید-چراز در مثنوی ،برای یرادآوری رابطرۀ ضرعیف-قروی یرا

فانی-باقی میان خردا-بنرده یرا انبیرا-انسرانهرای عرادی یرا عرارف کامرل-سرالع مبتردی و

قیاس ناپریری دوسویۀ تقابل بهکار رفته است .دوگانۀ آفتاب/خورشید-شن نیا برای مقایسۀ

دو نوری که راهننا و هدایتگر است بهکار میرود؛ نور شن و چرراز ننریتوانرد ماننرد نرور

خورشید ،روشنایی ببخشد و راه را نشان دهد.
شرربچراغررت را فتیررل نررو بترراب

زآن هنه جنگند این اصحاب ما

پررراک دان زیرررنهرررا چرررراز آفتررراب
جنرررگ کررر

(دفترررررررر دوم)1846 ،
نشرررنید انررردر انبیرررا

زانکرره نررور انبیررا خورشررید بررود

نررور حرر

برررا حضرررور آفتررراب باکنرررال

روشرررنایی جسرررتن از شرررن و ذبرررال

بررا حضررور آفترراب خرروشمسرراز

در غالیا شن

مررا چررراز و شررن و دود

(دفتررررر چهررررارم)452-451 ،

روشرررنایی جسرررتن از شرررن و چرررراز
(دفتر ششم)3390-3389 ،

نیا این تقابرل کنترر در گسرتر خیرال موالنرا پرردازش شرده اسرت و

هنجارشکنی در رابطۀ تقابلی نیا دیده ننیشود.
برآنم کا دل و دیده شوم بیراار یرعبراره
صرررروفیان در دمرررری دو عیررررد کننررررد

شررررن هررررا مرررریزننررررد خورشرررریدند

چو آمد آفتاب جان نخواهم شن و اسرتاره
عنکبوترررررران مگرررر ر

()2291

قدیررررررد کننررررررد

ترررررا کررررره ظلنرررررا را شرررررهید کننرررررد
()973

آفتاب/خورشید/شمس و سایه

رابطۀ تقابلی آفتاب/خورشید -سرایه در مثنروی ،فضرای عارفانره و شراعرانۀ بیشرتری را نشران
می دهد .البته مقایسۀ رایج میان دوسویۀ تقابل هم وجود دارد و یکی در برابر دیگری وجرود

حقیقی ندارد ،اما گاه یکی نشانۀ دیگری و در پیوند دا م با اوست و گراهی مولرویوار ایرن
هنجار هم شکسته میشود و سایۀ یار ،خورشیدآفرین است:
عقل ،سایه حق برود حرق آفتراب

سرررایه را برررا آفتررراب او چررره تررراب
(دفتررررر چهررررارم)211 ،
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هست صور سایه ،معنی آفتاب

نرررور بررری سرررایه برررود انررردر خرررراب

رو بررره سرررایه ،آفترررابی را بیررراب

دامرررن شررره ،شرررن

تبریرررای بتررراب

چون ز تنهایی تو نومیردی شروی

زیرررر سرررایه یرررار خورشررریدی شررروی

(دفتررررر ششررررم)4747 ،
(دفتررررررررر اول)427 ،

(دفترررررررررر دوم)22 ،

دوگانۀ نور-سایه یا نور-ظلنت هم ذیل هنین رابطۀ تقابلی قرار میگیرد:
سررایههررایی کرره بررود جویررای نررور

نیست گردد ،چرون کنرد نرورش ظهرور

چون برآمد نرور ،ظلنرت نیسرت شرد

ظلرررم را ظلنرررت برررود اصرررل و عضرررد

در غالیا شن

(دفترررر سررروم)4660 ،
(دفترررر سررروم)4636 ،

نیا دوگانۀ آفتاب/شن /خورشید-سایه ،تقابلهای مههومیای ماننرد

باقی-فانی ،جوهر-عرض ،قا م به ذا -قا م به غیر و مانند آن معنری مریشروند؛ چنانکره در

تشبیه شاعرانهای ،جان سایه در دست آفتاب است و ننیتوانرد از خورشرید جران بررد .نکترۀ
دیگر اینکه مانند بسیاری از دوگانه های دیگر ،سویۀ منهری بره سرویۀ مثبرت مشرتاق اسرت و
مولرروی هنررۀ عشرراق را برره فناشرردن در ترراب

خورشرریدی فرامرریخوانررد و از افعررالی ماننررد

چگونرررره جرررران برررررد سررررایه ز خورشررررید

کررره جررران او بررره دسرررت آفتررراب اسرررت

خورشرریدی

کانررردر پررری او دا رررم مرررن سررریر قنرررر دارم

بود روشرن و گررم

شرو ای سررو چرو ظرل

دوانبودن ،درطوافبودن ،سیرقنرداشتن و گدازندهبودن بهره میبرد:

چررون سررایه فنررا گررردم در ترراب
سردی از سایه بود ،شن

هنچررو سررایه در طرروافم گرررد نررور آفترراب

()359

فانی طلعت آن شن

()1455

()1345

گه سجودش می کنم گاهی به سرر مری ایسرتم
()1599

و البته شکستن رابطۀ بهنجار خورشید-سرایه نیرا در غالیرا  ،ننونرههرایی دارد؛ چنانکره

سایه اگر به عنقاصهتی مربوط باشد ،خورشید به آن پناه میبرد یا اگر سایه نشان لطف باشرد
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و خورشید نشان فضل ،هردو به یع ذا واحد وابستهانرد و ماهیرت دوگانرۀ آنهرا از میران

برمیخیاد:

خورشرررید پنررراه آرد در سرررایۀ اقبالرررت

آری چرره ترروان کررردن آن سررایۀ عنقررا را

جن گشته سایۀ الطاف با خورشید فضرل

جن ر اضررداد از کنررال عشررق او گشررته روا

()87

()131

آفتاب/خورشید/شمس و ذره

در مثنوی میان آفتاب/خورشید-ذره نیا در وهلۀ اول هنان رابطۀ قروی-ضرعیف یرا غالرب-
مغلوب برقرار است و مولوی به مخاطب یادآور میشود که آفتراب هرگرا از ذره مردهوش

ننیشود ،اما ننونههایی که یکی را مظهر دیگری و مستعد صها او میدانرد ،بیشرتر اسرت؛

چنانکه آفتاب میتواند در ذره نهان شود:
آفتاب از ذره کی مدهوش شرد

کش

شرررن از پروانررره کررری بیهررروش شرررد
(دفتررررر چهررررارم)3790 ،

ذرهیرری را بینررد و خورشررید نرری

لیررع از لطرررف و کرررم نومیرررد نررری

تررا ببیررنم قلامرری در قطرررهیرری

آفترررررررابی درج انررررررردر ذرهیررررررری

(دفتررررر سرررروم)2013 ،

(دفتررررر سرررروم)1983 ،

در غالیا شن  ،اگرچه تقابل خورشید/شن -ذره حهص میشرود ،مولروی برر رابطرۀ
و جرب تأکید میکند و فضاهای شاعرانه در این رابطۀ مههومی شکل مریگیررد .در

این رابطه ،ذره بهسبب حرکت تعالیوار بهسروی خورشرید برهویروه در معنرای اسرتعاریاش

بهسوی شن  ،خندان است ،دست افشان است ،روشن و فرزانه است ،قنرروار برر خورشرید
میگردد و با فنا در برابر شن /خورشید خود ،شن

منیر میشود.

هرکه بگردانی تو رو ،آبی نردارد هریچ جرو

کی ذره ها پیدا شود بی شعشعه شرن

از آنررع دل مثررل روزن اسررت کانرردر وی

ز شررن  ،نورفشرران اسررت و ذره دسررتافشرران

تبریررررای کرررره مررررر هررررر ذره را

روشررررررن و فرزانرررررره کررررررردی عاقبررررررت

شررررن

الضرحی
()21

()2072
()427
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چررو م را برریسررر و پرراییم چررو ذرا هررواییم

برررر آن نرررادره خورشرررید ،قنرررروار بگرررردیم

ذرا جهرررران برررره عشررررق آن خورشررررید

رقصررران ز عررردم بررره سررروی هسرررت آمرررد

()1473
()686

هنجارشکنی های شراعرانه در ایرن رابطرۀ تقرابلی هرم در دیروان شرن

دیرده مریشرود.

خورشید که در برابر ذره عظنت دارد ،ذیل یع تقابل باردترر ،یعنری خرود ،جایگراه ذره

پیدا میکند:

بد لعل ها پیش

حجر ،شیران بره پیشر

گرورخر

شنشرریرها پیش ر

سررپر ،خورشررید پیش ر

ذرههررا

()33

و سرانجام در بیت زیر ،شناوری مدلولهای شن  ،خورشید و ذره کامال غلبرۀ زبران برر

معنی را در ادبیا غنایی نشان میدهد:

مگوییرردش و پرهیررا کنیررد

شن

تبریا که خورشرید یکری ذر اوسرت

ذره را شررن

شن

الحرق تبریرای خورشرید چرو اسرتاره

در نررور کررم گررردد چررون شرررق برآرایرری

()807

()2618

آفتاب/خورشید/شمس و خفاش

نسبت خهاش به آفتاب و خورشید ،نسبت دشنن و لئیم بره کرریم یکتاسرت .خهراش هنیشره

مرموم و بی نصیب است .رابطۀ تقابلی میان این دو قطرب بره هنرین نسربت محردود اسرت و
موالنا در مثنوی بهر دیگری از این تصویر نگرفتره اسرت .البتره هنرین رابطره پررورش داده

میشود و برای مثال ،خهاش آنقدر از حق بینصیب است که حتی ننیدانرد اگرر چشرن

بسته است ،این اراد آفتاب است و اگر از آفتاب به شرب پنراه مریبررد ترا در آنجرا کرمری

جنبده را بخورد ،هنین حیا و جنبدگی کررم ،نتیجرۀ شرعا گررم آفتراب اسرت .یرا اینکره

خهاش از آفتاب محروم است ،اما پیوسته در خیال اوست.
از هنرررره محرررررومتررررر خهرررراش بررررود

کرررررره عرررررردو آفترررررراب فرررررراش بررررررود

پررررد خورشرررید هرررم نرررور رب اسرررت

بی نصیب از وی خهراش اسرت و شرب اسرت

()3362

(دفترررر ششرررم)1205 ،
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در شب ار خهاش از کرمری اسرت مسرت

این تقابل در غالیا شن

اینکه فراوانی واژ شن

کررررم از خورشرررید جنبرررده شرررده اسرررت
(دفترررر ششرررم)3396 ،

با هنین رابطه و البته با بسامد بیشتری آمرده اسرت؛ برهویروه

سبب شده است تا هنۀ سویههای منهی هم حضروری قروی داشرته

باشند تا مولوی خشم خود را نسبت به حسودان شن

در یع بستر غنایی بیان کند .اینجرا

هم نشانی از بههمریختن رابطۀ تقابلی دیده مریشرود :خهراش از بخشر
تبدیل میشود:

خهاش اگر سرگالد ،خورشرید غرم نردارد
دل دلهاسررررت شررررن

الرررردین تبریررررا

ایشرران چررو مررا ز اول خهرراش بررودهانررد

و عطرا ،بره شرن

خورشید را چه نقصان گر سایه شد مرنک
نتانررررررد شررررررن
خهاش ،شن

را خهرررررراش دیرررررردن

گشت از آن بخش

نتیجهگیری
مقایسۀ تقابلسازی با کالنننادهای «شیر» و «خورشرید» در مثنروی و غالیرا شرن
میدهد:

()1211

 .1در بیشتر موارد ،رابطههای طبیعی و منطقی تقابلها در مثنوی و غالیا شرن

()1905
و عطرا

()197

نشران
مشرترک

است ،اما هنجارشکنی در روابط تقابلی ،گاه در مثنروی بیشرتر اسرت و گراه در غالیرا

شن .

برای مثال ،بسامد هنجارشرکنی در رابطرۀ تقرابلی شریر-آهرو یرا شریر-سرگ و نیرا تنرو

تصویرپردازی با آن در غالیا چشمگیرتر است و معنوال روابط زیر میان این دو سویه

شکل میگیرد:

میان دو طرف تقابل ،رابطۀ عاشرقانه برقررار مریشرود .در برابرر وجرود معشروق ،رابطرۀ

تقابلی رف میشود و ضدیت از اضداد برمریخیراد؛ سرویههرای ارزشری تقابرل جابرهجرا

میشوند و سویۀ منهی می تواند به مقام سویۀ مثبت برسد یا قطب ارزشری در حرد قطرب
غیرارزشی تنال کند.
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ننونۀ دیگری که نشان میدهد هنجارشکنی رابطۀ تقابلی در غالیا شن

بیشتر اسرت،

شیر/گربه -مروش اسرت .هرم در مثنروی و هرم در غالیرا  ،تصرویری ترکیبری از تقابرل
شیر/گربه-موش وجود دارد که معنی غالب آن ،ترس و خشیت از قدر هرای مجرازی
و غهلت از قدر واقعی است ،اما در غالیا ننونههایی وجود دارد کره در آن ،رابطرۀ

تقابلی میان شیر-گربه می تواند با نظر معشوق و ترأثیر تربیرت او بره هرم ریراد .هنچنرین
رابطۀ غالب تقابرل آفتاب/خورشید/شرن -شب/سرواد/ظلنت ،در مثنروی ناسرازگاری
است و موارد استنثای آن اندک (در این پرووه  ،یرع مرورد) اسرت ،امرا در غالیرا

شن  ،ننونههای هنجارشکنی در این رابطه فراوان است و معانی استعاری غالها رابطرۀ
تقررابلی را وارونرره یررا ناسررازگاری آن را تشرردید مرریکنررد .ننونررۀ مشررابه دیگررر ،رابطررۀ

آفتاب/خورشید/شن -برف/یخ/زمهریر در مثنوی است که هنران تقابرل و رویرارویی

است ،اما در غالیا  ،عالوه بر رابطۀ بهنجرار ضردیت میران دوسرویۀ ایرن تقابرل ،رابطرۀ

عاشقانه و کش

نیا بین دو قطب برقرار اسرت .رابطرۀ آفتاب/خورشید/شرن -ذره نیرا

در مثنوی بیشتر نشانگر رابطۀ دال و مدلول است و کنتر بره تضراد و تقابرل آن پرداختره
شده است ،اما در غالیا شن  ،معنای چیره میان این دو قطب ،عاشق و معشوق اسرت

و در شگردهای شاعرانه بسیار جوالن دارد.

این در حالی است که هنجار و هنجارشکنی در رابطرۀ تقرابلی شریر-روبراه ،در مثنروی و

غالیا شن  ،نسبت معکوس دارد؛ یعنی در مثنروی ،رابطرۀ تقرابلی شریر-روبراه بارهرا

درهم شکسته می شود .1 :دو ضد در برابر خالق اضداد ،ضدیت خود را از دست می دهند؛
 .2چهر جاللی معشوق عرفانی در پ

چهر جنالی او پنهان است و قردر تشرخیص

سالع را میطلبد؛  .3سویۀ منهی تقابل به سویۀ مثبرت تبردیل و ماهیرت تقرابلی آن رفر

می شود ،اما در غالیا شن  ،رابطۀ منطقی تقابل میان ایرن دوسرویه حهرص مریشرود و

ننونههای هنجارشکنی بسیار اندک است .ننونرۀ دیگرر رابطرۀ تقرابلی آفتاب/خورشرید/
شن /اختر/ستاره است که در مثنوی متنو است و شامل رابطههای طبیعی و غیرطبیعری

میشود ،اما در غالیا  ،رابطۀ منطقی ستیاه و ناسازگاری ،معنای غالب است.

 .2در برخی موارد ،هنجار و هنجارشکنی در رابطۀ تقابلی دوگانهها میان مثنروی و غالیرا

شررن  ،مشررابه و مشررترک اسررت؛ برررای مثررال ،در مثنرروی و غالیررا شررن  ،تقابررل
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آفتاب/خورشید/شرن -خهراش ،نشراندهنرد دو قطرب مخرالف اسرت و برهنرردر در

غالیا شن  ،این رابطه دستخوش دگرگونی میشود که آن هرم تبردیل سرویۀ منهری

بهسوی مثبت است .هنچنین در مثنوی ،رابطۀ آفتاب/خورشید/شرن -سرایه ،هرم بررای
مقایسۀ دو ناسازه (وجود مجازی و وجود حقیقی) بهکار میرود و هم میان این دوسرویه

رابطه و پیوند برقرار است و هم پی

برمیخیاد .در غالیا شن

میآیرد کره رابطرۀ علری و معلرولی کرامال از میران

نیا دو نرو رابطره دیرده مریشرود .1 :تهراو و تضراد دو

قطب در ارزشها؛  .2میل و رغبت سرویۀ منهری بره سرویۀ مثبرت کره برا قرو و قردر
بیشتری پرداخته شده است.

 .3در مواردی اندک نیا تقابلها فقط در یکی از دو متن مرورد مطالعره پرردازش شردهانرد؛
برای مثال ،غالیا شن  ،جوالنگاه تصویرهای بیشتر است .تقابلسرازی برا کرالنننراد

شرریر ننونررههررایی دارد کرره در مثنرروی شررواهد چنرردانی نرردارد ،ماننررد تقابررل شرریر/یوز و
شیر/کهتار .هنچنرین در مثنروی ،رابطرۀ آفتاب/خورشید/شرن -چراز/شرن  ،برا حهرص

معنای تقابلی فقط برای مقایسۀ دو امر باارزش و بیارزش بهکار رفته است و در غالیا
شن  ،اصال این تصویر تقابلی مورد توجه مولوی نیست.
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