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چکیده
شناسی و هاي دوگانه از مباحث مهم زبانتقابل
شناسی است که منتقدان ساختارگرا با توجه به نشانه

ها که این تقابل. پردازندآن به تحلیل متون ادبی می
نقش مهمی در زیبایی و انسجام ساختاري و 

اي کنند، کاربرد بسیار گستردهمحتوایی شعر ایفا می
) قرن پنجمۀشاعر برجست(در شعر ناصر خسرو 

هاي توان آن را از ویژگیاي که میدارند؛ به گونه
ناصر خسرو اغلب . بارز سبک شعري او قلمداد کرد

ها در جهت مفاخره، تبلیغ دین از این تقابل
، پند و اندرز و نیز انتقاد از )باطنیه(اسماعیلیه 

عصر خود بهره برده است و به روزگار و مردمان هم
ها به شناخت بهتر هت، بررسی این تقابلهمین ج

او ۀشعر و شخصیت ناصرخسرو و اوضاع جامع
اي و در این مقاله که به روش کتابخانه. کندکمک می

ترین سعی شده است مهم،تحلیل محتوا نگاشته شده
هاي دوگانه مستعمل در دیوان ناصرخسرو تقابل

ن مورد بررسی قرار گیرد و دالیل کاربرد آنها تبیی
. شود

ناصرخسرو، شعر فارسی، تقابل دوگانه، :هاواژهکلید
.ساختارگرایی
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Binary oppositions and its functions
in the odes of Nasir Khusraw
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Abstract
Binary oppositions is one of the most
important issues in linguistic study that
with respect to it, structuralist critics
analysis literary text. These Binary
oppositions that have played an
important role in the beauty and
structural integrity of poem, has
widespread use in poetry of Nasir
Khusraw (poet and author of the fifth
century); and we can regard it as an
important character in Nasir Khusraw’
poetic style. Nasir Khusraw almost
uses binary oppositions for boasting,
proselytizing religion Ismaili, advice
and criticism from his contemporaries
time and people and his enemies.
Therefore, study of these binary
oppositions help us to better and
deeper understanding of poetry of
Nasir Khusraw and his character and
the contemporary society of Nasir
Khusraw in the fifth century . In this
article, attempts are made to refer to
the most important binary oppositions
in the Diwan of Nasir Khusraw and
study and analyze them.
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مقدمه
لهئبیان مس

اند که تفکر انسان بر ساختارگرایان بر این عقیده
رفته است و هاي دوگانه شکل گمبناي تقابل

اي که باید در تحلیل و بررسی ترین مؤلفهمهم
- هاي مختلف مورد توجه قرار گیرد، تقابلپدیده

لوي ۀها که به گفتاین تقابل. است1هاي دوگانه
به نقل از (» ذاتی ذهن بشر هستند«2استراوس

، ریشه در فرهنگ و )143: 1380ایگلتون، 
هاي ها دارند و در جنبهباورهاي جمعی ملت

تقابل معنایی «.مختلف زندگی بشر کاربرد دارند
مفاهیم متقابل یا در اصطالح ةهنگام بحث دربار

هاي در اکثر فرهنگ. رودها به کار میمتضاد واژه
پایین، / هاي معنایی از قبیل بااللغت انواع تقابل

راست / پخته، چپ/ رو، خام/ فروش، زیر/ خرید
ضاد مشخص هاي متو جز آن با برچسب واژه

اند و این به خاطر آن است که مفهوم یکی شده
دیگر ةمقابل مفهوم واژۀها در نقطاز این واژه

)117: 1387صفوي، (.»قرار گرفته است
رواج 1960ۀعلم ساختارگرایی که در ده

هاي کند براي تمام پدیدهفراوان یافت، تالش می
- اجتماعی و فرهنگی، از جمله روایات اسطوره

. تبیین عینی فراهم آورد... متون ادبی واي، 
هاي رفتاري ها و شیوهساختارگرایی به این پدیده

کند؛ یعنی دار نگاه میساختارهاي داللتۀبه مثاب
هایی که براي اعضاي یک گروهی از نشانه

-اي معنایی شکل میفرهنگ خاص، مجموعه

به بیان دیگر ) 363: 1384ایبرمز، (.دهند
آن است تا مجموعه قوانین ساختارگرایی بر

ها و رسیدن به اي ناظر بر ترکیب نشانهشالوده

متن شاعرانه را 3لوتمان. یک معنا استخراج کند
داند که معنی در آن اي میبندي شدهنظام طبقه

اي مربوط به متن وجود دارد فقط به عنوان مقوله
ها و اي از تشابهمجموعهةو خود زیر سیطر

)132-140: 1380یگلتون، ا(.هاستتقابل
ساختارگرایی زبان و ادبیات، علمةدر حوز

پردازد که ساختار یک اثر به بررسی عواملی می
کند و سبب پیوند را به ساختار هنري نزدیک می
-یکی از مهم. شوداجزاء یک اثر با کلیت آن می

هاي دوگانه در سطح ترین این عوامل، تقابل
در دیدگاه «. واژگانی، نحوي و فکري است

شناسی نظامی گرایی سوسور، زبانساخت
این . هاي متقابل استیافته از ارزشتکوین
تقابل یا تفاوتی که با یکدیگر ۀها به واسطارزش

بر این . شونددارند، از یکدیگر تمایز داده می
این . شوداساس، تقابل اصل معرفت تلقی می

مهمی شناسی نقش هاي دوگانه که در نشانهتقابل
ها در بررسی ترین رابطهترین و مهمدارند، ساده

گرایان ساختارها هستند و جوالن تحلیلی ساخت
.»هاي دوگانه استغالباً متأثر از همین تقابل

-لوي استراوس، انسان) 501: 1385حقیقت، (

شناس ساختارگراي فرانسوي، ساختار طرح 
هاي هاي یک ملت را نیز متشکل از تقابلقصه
آن / پایین، این جهان/ اي همچون باالانهدوگ

: 1392اخوت، (.داندطبیعت می/ جهان، فرهنگ
56-55(
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هاي بسیاري از اصول نخستین و اندیشه
» تقابل دوتایی«متافیزیکی نیز بخشی از نوعی 

- تقابل. ساختگرایی استۀد که مورد عالقهستن

گرایی کالسیک را هاي دوتایی که بستر ساخت
بررسی ةنوعی شیوةدهنددهند، نشانتشکیل می

ها گرایش ایدئولوژي. هاستوار ایدئولوژينمونه
به آن دارند که میان چیزهاي قابل قبول و غیر 
قابل قبول، خط و مرزهاي مطلق ترسیم کنند؛ 

و غیر خود، صدق و کذب، مفهوم و میان خود 
اي، خردي، مرکزي و حاشیهنامفهوم، خرد و بی

: 1380ایگلتون، (.سطحی و عمقی و نظایر آن
اسالمی نیز، -در فرهنگ ایرانی) 183-182

هاي دینی و عرفانی براساس بسیاري از آموزه
... جان و/ آخرت، جسم/ هایی چون دنیاتقابل

.اندشکل گرفته
هاي دوتایی از گذشته در بلهرچند تقا

متون ادب فارسی کاربرد فراوانی داشته است 
ولی در علم بالغت فارسی به طور مستقل به 
این موضوع پرداخته نشده است؛ با این وجود 

هایی چون تضاد و مقابله را توان آرایهمی
. هاي دوتایی به شمار آوردتقابلۀزیرمجموع

انبساط خاطر، هایی چونوحیدیان کامیار زیبایی
روشنگري، تأکید و ملموس ساختن و تجسم 

- بخشیدن عواطف و مفاهیم را براي تضاد برمی

که ) 62- 64: 1383وحیدیان کامیار، (،شمارد
کند و هاي دوگانه نیز صدق میدر مورد تقابل

توان حرکت و پویایی دادن به تصاویر، می
بخشی را نیز به این تداعی معانی و انسجام

شفیعی کدکنی در بحث از . ها افزودزیبایی

هاي موسیقی معنوي شعر حافظ، یکی از جلوه
وري ـاي صـهاین نوع موسیقی را، تقابل

ها ریشه شمارد و معتقد است این تقابلرمیـب
ۀدر ثنویت ذات انسان دارند و از دیرباز فالسف

اند که اسالمی و ایرانی به این امر توجه داشته
دگرگونی احوال او داراي اکثر امور انسان و

: 1376شفیعی کدکنی، (.دوگانگی و تضاد است
463 -455(

تحقیقۀپیشین
هاي دوگانه در متون ادب فارسی، تقابلۀدر زمین

هاي متعددي صورت گرفته است تاکنون پژوهش
توان از تحقیقات زیر نام که به عنوان نمونه می

شعر ها و تضادهاي واژگانی درتحلیل تقابل: برد
هاي ، تقابل)1392چهري و همکاران، (سنایی 

طالبیان و (دوگانه در شعر احمدرضا احمدي 
شناختی عناصر ، بررسی نشانه)1388دیگران، 

حیاتی، (متقابل در تصویرپردازي اشعار موالنا 
هاي دوگانه در ساختار ، بررسی تقابل)1388

، )1388نیا و دالئی میالن، عبیدي(حدیقه سنایی 
روي ماه هاي دوگانه در رمان تقابلیبررس

شریفی ولدانی و میري اصل، (خداوند را ببوس
1391 .(

ضرورت و اهمیت تحقیق
ها و اشعار ناصر ساختار بسیاري از اندیشه

هاي دوگانه شکل گرفته خسرو براساس تقابل
ها با بسامد باالیی برخی از این تقابل. است

رخسرو را اند و اساس فکري ناصتکرار شده
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-رغم کاربرد گسترده تقابلبه. دهندتشکیل می

هاي دوگانه در شعر ناصرخسرو تاکنون تحقیقی 
سؤال اصلی این . در این زمینه انجام نشده است

تحقیق این است که ناصرخسرو در دیوان خود 
هایی بیشتر استفاده کرده است و این از چه تقابل

بیین ها در شعر ناصرخسرو اغلب براي تتقابل
.اندچه مفاهیم و مضامینی به کار رفته

بحث
ارث ـن حـروبـبن خسحکیـم ابـومعیـن ناصـر

القبادیانی البلخی المروزي ملقب به حجت از 
شاعران بسیار توانا و بزرگ ایران و از گویندگان 

394وي در سال . درجه اول زبان فارسی است
هجري در قبادیان از نواحی بلخ متولد شد و در 

. یمگان بدخشان درگذشتةدر در481ال س
ناصرخسرو بعد از آنکه مدتی از عمر خود را در 
خدمت امرا و در لهو و لعب و کسب مال و جاه 
گذراند، اندك اندك دچار تغییر حال شد و در 

بعد از آنکه . اندیشه درك حقایق افتاد
ناصرخسرو تغییر حال یافت و به مذهب 

ر تبلیغ آن در خراسان دااسماعیلیه درآمد و عهده
جدیدي که عبارت از ۀشد، براي اشعار خود مای

ةخاصیت عمد. افکار مذهبی باشد به دست آورد
شعر ناصرخسرو اشتمال آن بر مواعظ و حکم 

)443-456: 1369: صفا(.بسیار است
هاي دوگانه که در سطوح مختلف تقابل

شود، اشعار ناصرخسرو به وفور مشاهده می
ر زیبایی، تأثیرگذاري و انسجام نقش مهمی د

ها گاه تکراري و این تقابل. اشعار او دارند
خرد، / هاي جهلاي هستند مانند تقابلکلیشه

جان، / دنیا، جسم/ آخرت، دین/ روز، دنیا/ شب
هایی و گاه تقابل... جوانی / باطن، پیري/ ظاهر

ها را میان ضمنی هستند که شاعر خود این تقابل
ر خلق کرده است و کلمات، واژگان در شع

خارج از بافت شعر با هم تضادي ندارند؛ مانند 
:چنبر در ابیات  زیر/ خار، سرو/ هاي نخلتقابل

ی       نخلتا به گفتاري پربار یکی 
مغیالنی خارچون به فعل آیی پر 

)469: 1380قبادیانی، (
این چنبر گردنده بدین گوي مدور         

چنبرا کرد چو سهی قد مرسروچون 
)246:همان(

-هاي یک جزئی استفاده میگاه از تقابل

-کند و گاه براي تأکید و تجسم بیشتر، مجموعه

کند ها را زنجیروار به هم متصل میاي از تقابل
دینار و / فسوسی، نانی/ هاي مؤذنمانند تقابل

:آسان در بیت زیر/ دشوار
مر مؤذن را چون نانی دشوار دهی   

ی را دینار جز آسان ندهیمر فسوس
)487: همان(

هاي دوگانه در شعر بسیاري از تقابل
مذهبی و ۀناصرخسرو ناشی از بینش متعصبان

/ زیبا و سیاه/ بد، زشت/ نگاه دوقطبی خوب
خسرو، ناصر«. او به جهان و جامعه استسفید

خواهد چه موضوعی را بسته به آنکه می
این . بیندمیبپروراند، همه چیز را سیاه و سفید

ۀسیاه و سفید دیدن اشیاي پیرامونش نتیج
طاهري (.»نگرش او به موضوعات و جهان است

هاي دوگانه و مضامین تقابل) 15: 1375مبارکه، 
ۀو کارکردهاي مرتبط با آنها نیز هرچند دامن
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اي در شعر ناصرخسرو دارند ولی بسیار گسترده
از دید توان تمام آنها را برخاستهدر مجموع می

مذهبی و انتقادي ناصرخسرو برشمرد و در دو 
تعلیمی و مضامین -مضامین مذهبیةحوز

.بندي کردشکایت و انتقاد طبقه

هاي دوگانه در اشعار ناصرخسرو با تقابل
کارکرد مذهبی و تعلیمی

ترین کارکرد شعر براي ناصرخسرو، تعلیم، مهم
ه براي ناصرخسرو ک. ارشاد و هدایت مردم است

دست از تجمل دنیوي و مال و منال و جاه و 
احترام شسته و از امیر و وزیر و سلطان و حاکم 
گریزان گشته بود و در جهان مادي عصر خویش 

کرد و جهان جز تاریکی چیزي مشاهده نمی
معنوي یعنی جهان علم و دانش زمان خود را 

- یافت فقط دین بود که میبس میان تهی می

شنایی در تنگناي یمگان توانست راهی به رو
او پس از )377: 1368محقق، (.براي او بگشاید

تحول روحی و آشنایی با فاطمیون مصر و 
در آیین اسماعیلیه، » حجت«ۀرسیدن به مرتب

شعر را به عنوان ابزاري مؤثر در تبلیغ این 
او براي تبیین بسیاري از . مذهب به کار گرفت

انه استفاده هاي دوگهاي مذهبی از تقابلآموزه
کرده است و از این طریق، ضمن ملموس 
ساختن این مفاهیم، درك و پذیرش آنها را براي 

- ترین تقابلمهم. تر ساخته استمخاطب آسان

هاي مرتبط با مضامین مذهبی و تعلیمی در 
:ند ازادیوان ناصرخسرو عبارت

بعد از تحول/ قبل از تحول.1
سفرنامه ۀچنانکه خود در مقدم-ناصر خسرو

در جوانی به خوشگذرانی و رفع -گویدمی
نیازهاي دنیوي و مادي مشغول بوده است و در 
حدود چهل سالگی بر اثر خوابی دچار تحول 

-شود و از خواب غفلت چهلروحی عمیقی می

) 12: 1354قبادیانی، (.شودساله بیدار می
ناصرخسرو در برخی اشعار خود با تصاویر 

زر، / در شاهوار، سفال/ اهمتقابلی چون سنگ سی
زالل به تقابل شخصیت و ۀ چشم/ آب شور

حاالت خود قبل و بعد از تحول روحی اشاره 
کرده است که این تقابل گاه به صورت 

:غیرمستقیم به مفاخره انجامیده است
بــودم سفـــالآنگــه به مثــل 

مزر عیارو اکنون به یقین 
)345: 1380قبادیانی، (

بودم از قیاس و خرد                            سنگ سیاه
مرا در شاهوارکرد چنین 

)125: همان(
بودم                         آب شور دحی ـی او قـب

م زاللۀچشمدو ـروز بـو ام
)366: همان(

صراحت دلیل این تحول را با او در بیتی 
شتم المستنصر باهللا، خلیفه ه(الزمان آشنایی با امام

: شماردبرمی) فاطمی
الزمان بتافتبه جان من چو نور امام

شدمالضّحیشمسبودم السرارلـیل
)341: همان(
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این تحول از دید ۀترین مشخصو مهم
-ناصرخسرو این است که از دنیاگرایی به دین

: گرایی رسیده است
تنم شهره بوددنیاگر آن گه به 

م شهیردینکنون بهترم چون به 
)273: مانه(

دشمنان ایشان/ و خلفاي فاطمی) ع(علی .2
ناصرخسرو پس از آشنایی با فاطمیون مصر و 
گرویدن به دین اسماعیلیه، در بسیاري از اشعار 

مستنصر «وقت فاطمی مصر ۀخود به مدح خلیف
او این اشعار را عین واقعیت و . پرداخت» باهللا

اقع داند و در وخویش می» امام زمان«ستایش از 
» منقبتی«این مدایح او را باید از نوع اشعار 

مهربان، (.محسوب داشت نه اشعار مدحی
1387 :342-341(

جهان را                                 » مستنصر از خداي«طلعت 
است شب تاراست و این جهان ماه منیر

)156: 1380قبادیانی، (
خلقند ۀچون ره قبله شود گم، به حکم قبل

د ـننهارفتنه شود تیره، پر از نور شبچون 
)201: همان(

و ) ع(مدح خاندان پیامبر به ویژه علی 
. نیز در اشعار او بسامد باالیی دارد) س(فاطمه 

نیز این است ) ع(سبب ارادت خاص او به علی 
که خلفاي فاطمی که سردمدار مذهب اسماعیلی 

یق علی و فاطمه بودند، نسب خود را از طر
) 10: 1369شعار، (.رسانیدندبه پیامبر می) س(

) ع(خصوص علی خسرو دربیشترین مدایح ناصر
:مربوط به علم و شجاعت ایشان است

همه علم امت به تأیید ایزد                        
شبحاربود از خُردةقطریکی 

)309: 1380قبادیانی، (
من توال به علی دارم کز تیغش

آیدنهارشیعهو بر شبمنافقبر 
)205: همان(

ةهاي رایج مورد استفادیکی از تقابل
، تشبیه ایشان به )ع(ناصرخسرو در مدح علی 

شیر و تشبیه مخالفان ایشان به خر است و این 
ۀمضمونی است که ناصرخسرو آن را از آی

/ مدثر(»من قَسورهکَاَنَّهم حمرٌ مستَنفرَه فَرَّت«
:وام گرفته است) 51-50

است  خرخداي بود علی، ناصبی شیر
برمد خر ز هیبتشزیرا همیشه می

)293: 1380قبادیانی، (
بودگنج سخنو علی گنگبودند همه 

غضنفرو او بود خربودند همه چون 
)همان(

تأویل/ تنزیل.3
خسرو که د ناصرهاي مهم در قصایاز موتیفیکی

گري محصول تربیت مذهب اسماعیلی و باطنی
اوست، دعوت به توجه به باطن امور، احکام، 

باطنیه معتقدند براي هر . ویژه قرآن استدین و به
. ظاهري باطنی و براي هر تنزیل، تأویلی است

تأویل از اصول مهم فرقه اسماعیلیه و باطن و 
ند که اسماعیلیان معتقد«. حقیقت شریعت است

قرآن و شریعت را تفسیر باطن یعنی تأویل باید 
دار توانند عهدهاند که میکرد و فقط خاندان علی

تأویل شوند و به همین مناسبت اسماعیلیه اهل 
) 370: 1368محقق، (. »شوندتأویل خوانده می
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خسرو تقابل میان صورت تنزیل و معنی و ناصر
/ ی، بن دریالیال/ هایی چون نجومتأویل را با تقابل

:دریا مجسم ساخته است/ لب دریا، لؤلؤ
است نجوممعنی قران روشن و رخشان چو 

لیالیامثال بر او تیره و تاري چو 
)452: 1380قبادیانی، (

به مثل صورت تنزیلدریاشور است چو 
وي مردم داناـت سـسلؤلؤو ـل چـأویـت

ؤـؤلـوهر و لـه گـت همـسبن دریااندر 
لب دریاه دوي بر ـن چـغواص طلب ک

)118: همان(
او معتقد است دانایان و مردم راستین به 

آورند و در مقابل تأویل قرآن و احکام روي می
:پردازندعامه و غوغا همچون خر تنها به ظاهر می

از بهر پیمبر که بدین وضع ورا گفت                  
غوغاده و تنزیل به داناتأویل به 

مردمظاهر تنزیل چو معنی طلب از 
از قول به آوا خرخرسند مشو همچو 

)118: همان(
جان/ جسم.4

ناصرخسرو در بسیاري از اشعار خود، دو بعد 
اصلی وجود انسان یعنی جسم و جان را مقابل 
هم قرار داده است و در این تقابل همه جا 

جان داده است زیرا از نگاه ارزش واقعی را به
ري سفلی و فانی است خسرو، جسم، گوهناصر

:و جان گوهري علوي و باقی
باید چون عنبرنفسبویات 

نبود بویاجسدشایدت اگر 
) 138: همان(

است          بر فلکلطیفم به علم جان
مسجون شدتنمزیر خاكگرچه 

)199: همان(
علیینپاك رفته به جاناز 

مسجینتیره مانده به جسموز 
)339: همان(

نهی از منکر/  ه معروفامر ب.5
ناصرخسرو که مبلغ مذهب اسماعیلیه و داراي 

در این آیین است، شعر خود را در » حجت«ۀمرتب
خدمت تبلیغ مذهب خود و تبیین عقاید و آراي 
. شرعی، فلسفی و کالمی خود قرار داده است

شعر ناصرخسرو سرشار از پند و اندرز است و به 
بعضی از . تاس» پندنامه«قول خود او نوعی 

ماند که مبلّغی در قصاید او بیشتر به سخنانی می
: 1369صفا، . (مجلس دعوت بیان کرده باشد

ةبسیاري از اشعار ناصرخسرو در زمر)455
هاي از تقابلگیرد و بخشی ادبیات تعلیمی قرار می
خسرو با هدف تعلیمی وي دوگانه در شعر ناصر

بر پند و تعلیم به ویژه آنجا که مبتنی«. همسوست
اي از بایدها و نبایدها اندرز است، با مجموعه

هایی کلی این بایدها و نبایدها تقابل. همراه است
پذیرند که گاه شاعر براي وضوح مطلب و همه

گیرد تا بتواند این امور متقابل را به کار می
هنجارها و ناهنجارها را به مخاطب گوشزد و از 

رستی هدایت این راه وي را به سمت و سوي د
)155: 1392چهري و دیگران، . (»کند

شعر او، شعر اندیشه، تعقل، حکمت و 
همین امر باعث گردیده است که . دین است
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اي اي خطابهشعر او بیش از هر چیز دیگر جنبه
-ناصرخسرو بیةهر قصید. و استداللی پیدا کند

. اخالقی نیست-شباهت به یک منبر تعلیمی
مثل یک واعظ از آغاز منبري که شاعر درست 

تا به انجام آن به کار پند، اندرز و تبلیغ آراي 
: 1387مهربان، (.مذهبی خویش مشغول است

همین ویژگی سبب شده است که برخی ) 341
» معلمی سخت و عبوس«محققان به او لقب 

این اهمیتی که )94: 1373کوب، زرین(. بدهند
از ناصرخسرو براي تعلیم قائل است نیز متأثر 

اسماعیلیه اهل تعلیم «. مذهب اسماعیلی اوست
شوند و معلم را در برابر عقل قرار نیز خوانده می

)372: 1368محقق، . (دهندمی
گیر و گوش هوش سوي علم دارطاعتراه 

؟خورد و راهوينوشچند داري گوش سوي 
ا مردم به تو رغبت کنندـر تـگیرماـخع ـطب

ي؟مازوه چون مزکی خورد مردم تو را تا بی
)493: 1380قبادیانی، (

زیبا به خرد باید بودنت و به حکمت
زیبا تو به تختی و به صدري و نهالی

)  451: همان(
شر است جمله دنیا خیر است دین همه                    

این شر بازداشتت از خیر خیره خیر 
)244: همان(

با مقابل گاه به جاي امر و نهی مستقیم، 
هم قرار دادن کار خوب و بد، مخاطب را به 

:کندصورت غیرمستقیم ارشاد می
مانی                                دینارسخن تا نگویی به 

یپشیزي مسینولیکن چو گفتی 
)446: همان(

تفریط/ افراط.6
ه ـالم کـن اسـلی دیـاي اصـهوزهـیکی از آم

ن اشاره کرده است ناصرخسرو نیز بارها به آ
. ل استـقاد و عمـروي در اعتانهـدال و میـاعت

ناصرخسرو اغلب براي دعوت به اعتدال، از 
:تفریط استفاده کرده است/ تقابل افراط
مکن بر ره دین روکبرمکش و خواري

غالیه ـر نـود اي پیـبرـمقصه ـن نـمؤم
)452: همان(

بخسب    ایمـــنباش و نه نومیـــدنه 
ست رجاو خوفکه بهتر رهی راه 

)175: همان(
هاي فرعی گاه براي تجسم بهتر از تقابل

به عنوان . کنداز طریق تمثیل و تشبیه استفاده می
خرما و / هاي خارمثال در ابیات زیر تقابل

عنقا را براي تبیین و تقویت تقابل اصلی / مگس
:به کار برده است

خارمباش از همگان دایم چون نهپر کی
خرماباش چو ونـزبز به یکباره ـنه نی

)117: همان(
نیزمبر از همگانو با هر کس منشین

عنقاباش نه مگسبر راه خرد رو نه  
)117: همان(

جهل/ علم و خرد.7
ناصرخسرو شاعري خردگراست و ستایش عقل 
و خرد و در مقابل آن مذمت جهل و نادانی، از 

او تقابل . امین تکرارشونده در قصاید اوستمض
زندگی،  / هاي مرگجهل را با تقابل/ علم

سم ـن و تجـان تبییـدرم/ هست و درد/ ستـنی
:کندمی
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جهل مانند نیست و علم چو هست                        
جهل چون درد و علم چون درمان

مرگ جهل است و زندگی دانش                        
انـایـده دانـادان و زنـرده نـم

)395: همان(
در تنوري خفته با عقل شریف
به که با جهل خسیس اندر خیام

)363: همان(
از دید ناصرخسرو علم به اطاعت خدا و 

:انجامد و جهل به عصیان و دوزخبهشت می
ت اوستـطاعت و علم راه جن

جهل و عصیانت رهبر نار است
)171: همان(

اي دوگانه با کارکرد شکایت و انتقادهتقابل
یکی دیگر از کارکردهاي اصلی شعر 

هاي جامعه و ناصرخسرو، توصیف نابسامانی
توان شعر ناصرخسرو را می. انتقاد از آنهاست
و » شکوائیه و هجو اجتماعی«نمونه بارزي از 

هاي نخستین در دوره» شعر و ادب معارض«
ها تا شکایتاین نقد و . شعر فارسی قلمداد کرد

حدود زیادي فضاي نابسامان عصر ناصرخسرو 
دوره را براي و رفتار و روحیات مردمان آن 

در «. کندخسرو ترسیم میخوانندگان شعر ناصر
شاعر فرد ۀهجو اجتماعی، طرف خطاب و حمل

مثالً (خاصی نیست بلکه ممکن است فرد نوعی 
یا صاحبان یکی از ...) زاهد، قاضی، حاکم و

ها و یا کل جامعه باشد که در پیشهحرف و 
بدین . گیردمقابل شاعر و اعتقادات او قرار می

گیرد و در ترتیب، شاعر در مقابل جمع قرار می

کند و چنین حالتی احساس ضعف بیشتري می
این نوع . شودتر هم میچه بسا که لحن او گزنده
شود می» هنر معارض«برخورد باعث پیدایی 

تعارض با کلّ جامعه یا یعنی هنري که در 
در هجو اجتماعی . آیدبخشی از آن به وجود می

هر بخش از جامعه که داراي کژي و کاستی 
مهربان، (.»گیردباشد مورد هجوم شاعر قرار می

1387 :288(
ناصرخسرو در اشعار خود از بسیاري از 

نادان، ۀها و طبقات اجتماعی همچون عامگروه
سرا، یاکار، شاعران مدیحهدرباریان فاسد، عالمان ر

این انتقادها . کندانتقاد و شکایت می... مطربان و
شوند، گاه به که با صراحت و شجاعت بیان می

انجامند و در بیان بسیاري از دشنام و بدزبانی می
.هاي دوگانه استفاده شده استآنها، از تقابل

دشمنان/ شاعر.1
به هرچند ناصرخسرو پس از سفري هفت ساله 

بلخ بازگشت و به عنوان شاعري متعهد، عمر و 
زبان و قلم خود را وقف تبلیغ دین اسماعیلیه و 
هدایت مردم کرد ولی مردم او را به کفر و 
قرمطی و بددینی متهم کردند و فشار عوامان و 

فریبان سبب رفتن او به یمگان و آوارگی و عوام
ناصرخسرو در ابیات . غربت او در آنجا شد

-نی از طرز برخورد ناپسند مردم و مخالفتفراوا

در ابیات زیر . دهدهاي آنان با خود ناله سر می
/ بیگانه و جاهل/ کبیر، خویش/ از تقابل صغیر

عالم براي نشان دادن شمول این دشمنی و 
:مخالفت استفاده کرده است
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رـم قدیـو اي علیـه تـبنالم ب
کبیرو صغیراز اهل خراسان 
)272: 1380قبادیانی، (

ردم که از من رمیده شدندـه کـچ
بر خیره خیربیگانهو خویشهمه 

)272: همان(
نـام مـن کس نگوید نـمـۀکس نخواند نام

از بیم شغبعالماز تقصیر خویش و جاهل
)144: همان(

گاه به تقابل رفتار مردم نسبت به خود 
:کندقبل و بعد از تحول اشاره می

سرـرم یکـود سـار بـتا پر خم
وارهـمشفق بدند بر من و غمخ

و اکنون که هوشیار شدم بر من
رارهـژدم جـار و کـد مـنـشتـگ

)431: همان(
تقابل شاعر با مخالفان و دشمنان گاه به 

مفاخره از مضامین . انجامدمفاخره و خودستایی می
رایج در اشعار بسیاري از شاعران از جمله 

به (مفاخرات بسیاري از این. ناصرخسرو است
در حقیقت پاسخی است که ...) علم، سخن، دین و

:دهدناصرخسرو به منتقدان و مخالفان خود می
م ز ره معنی                                           شهد و طبرزد

م تیغ و تبرزینگر چه به نام 
م                                        النحلعسلنزدیک عاقالن 

مغسلیناندر گلوي جاهل، و
)340: همان(

گاه نیز خود را به خورشید تشبیه کرده و 
مخالفان را چون نابینایان و خفاشانی برشمرده 

:است که از دیدن او ناتوانند

ه بیند روي من نادانـواند کـنتاشـخفود ـب
شخورشید رخشانز من پنهان شود زیرا منم 

)295: همان(
مآفتابمن است وچشم دردتو را 

ن رخ پر آژنگ و چینیـرا ز مـازی
)446: همان(

خاصه/ عامه.2
ترین گروهی که هدف طعنه و سرزنش مهم

اند، عامه مردم هستند که ناصرخسرو قرار گرفته
مغزي و بارزترین ویژگی آنها نادانی و سبک

ناصرخسرو غالباً . باشدتوجه به ظواهر امور می
اهل فضل و خرد عامه را در مقابل خاصه و 

:آورده است
اد مر خراسان راـن اي بـسالم کن ز م

راعام نادانرا نه اهل فضل و خردمر 
)122: همان(

دار هست درختبر و میوهبی
بارندبیعامهربار و ـپاصهـخ

)219: همان(
هاضد ارزش/ هاارزش.3

اي است فاضلهۀجامعه آرمانی ناصرخسرو مدین
هانی چون دروغ، ریاکاري، که در آن از گنا

اثري نباشد و ... خواري ومفاسد اخالقی، رشوه
به جاي آنها فضایل اخالقی و احکام شرعی 

او پیوسته مردم روزگار خود و . فرما باشدحکم
جهان پیرامون خود را متفاوت با خویشتن و 

که عمدتاً (جهان آرمانی و مطلوب خود 
بیند و می) هاي مذهبی اوستاندیشهۀبرساخت

هاي دوگانه همچون این تفاوت را غالباً با تقابل
او . کشدبه تصویر میجهل/ دانشفسق و / زهد
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کند که اي شکایت میبا تعابیر مختلفی از جامعه
هاي دین و اخالق سست شده است و در آن پایه

خردي و فسق و گناه، جایگزین جهل و بی
هاي الهی و معنوي همچون دین، خرد، ارزش

: اندمت و دانش شدهحک
جاي ادبخاك خراسان چو بود 

اکنون شدمعدن دیوان ناکس
سفال گشت و حجرزهد و عدالت

زر و در مکنون شدجهل و سفه
چون الفی بود مردمی به مثل                                   

شدنونمردمی کنون الفچون که 
بی خرديسر به فلک برکشیده 

در آهون شدروريمردمی و س
)198: همان(

شده فاش و حالل                           باکیجهل و بی
گشته حرامدانش و آزادگی
)363: همان(

رایجفسوقکاسد سوق زهدبازار 
مرائی، گشته روان دانشافگنده خوار 

) 492: همان(
-وارونهۀو بعید نیست اگر در چنین جامع

و مسجد و منبر ویران باشد خمار آباد ۀاي، خان
در » بارهو زنخوار و دزد و لوطی می«و یا 

» دوستدار آل رسول«خسروِ امنیت باشد و ناصر
:غریب و آواره
چو قصر مشیدخمارۀخان
خرابمساجدویران و منبر

)146: همان(
ز هر شرّياندبلخ ایمندر 

،بارهخوار و دزد و لوطی و زنمی
ی تو                                 دوستدار آل رسولور 

چون من ز خاندان شوي آواره
)432: همان(

به یمگان به بیم و خوار و به جرممن
ددزد و میخوارنایمنند آنکه 

)220: همان(
هاي چندگانه میان در بیت زیر با تقابل

پیش محراب، / من، اندر خرابات/ فروشمی
بیم و هرب تصویر را تقویت با ترس و با / ایمن

:برابر ساخته استو تأثیرگذاري آن را چند
مناست امروز و ایمنخراباتاندر فروشمی
ترس و با بیم و هرباندرم با رابـمحش ـپی

)144: همان(
دنیاگرایی/ گریزيدین.4

هاي تکرارشونده تقابل میان دین و دنیا از تقابل
رو در ناصرخس. در اشعار ناصرخسرو است

ابیات فراوانی، گرایش و دلبستگی مردم به دنیا و 
رغبتی آنها به توجهی و بیمظاهر آن را با بی

: کندمظاهر دین و شریعت مقایسه می
دینسخت سختی و در دنیادر 

کار و هنگامی بس سست و میانه
)450: همان(

کند که در مقابل او از کسانی انتقاد می
تند اما مشتاقانه در مقابل ایسخداوند به نماز نمی

: کنندامیر و حاکم قامت خم می
خم ندهد پاي و پشتشاناندر رکوع

به کردار چنبرندپیش میرلیکن به 
)213: همان(
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آنک او بدود پیش میر ده میل
رود زي نماز ده گامـز نـهرگ

)334: همان(
در بیت زیر به زیبایی با تعبیرات چاه، 

بینایی در طمع را شب، خط معما تصویر 
برجسته کرده است و آن را در مقابل نابینایی در 

:زهد قرار داده است
درطمعنه بینایی لیکن به زهددر 

برخوانی در چاه به شب خط معما
)119: همان(

دنیاگرایی و ۀیکی از مصادیق برجست
گریزي مردم در اشعار ناصرخسرو، گرایش دین

هو و لعب و مردم به موسیقی و طرب و آالت ل
رغبتی آنها به قرآن و اذان و در مقابل آن بی

:است... مسجد و
آیدربابز چشمت خواب بگریزد چو گوشت زي 

فرقانبه خواب اندر شوي آنگه که برخواند کسی 
)400: همان(

چـون سرکه و ترفیبا مسجـد و با مؤذن
ون سبز ترنجیـچربـره و مطـا مسخـب

)520: همان(
نیز این تقابل را در دو بیت ايدر قصیده
:بیان کرده است

آن راهک نوبربطیچون به گوش آیدت از 
ل شود و طبع کریمـو گـت چژمردهـروي پ

باز پرچین شودت روي و بخندي به فسوس
مـاب رقیـه اصحـقصقرانون بخوانم ز ـچ

)364: همان(
را » هـر گلـمیـب«ر ـاي تعبیدهـدر قصی

برد؛ خود به کار میعصردرخصوص مردم هم

نوشی و آوازخوانی همانان که مشتاقانه به باده
پردازند ولی شنیدن صداي اذان برایشان می

:ناخوشایند است
مر گلهدور باش اي خواجه زین بی

ز گلهـل جـز حاصـد چیـت نیایـک
دـها زننانـن و دستـهمچو بلبل لح

لهـلبـه و بـد چمانـب شـون لبالـچ
انـگ نمـازـمـؤذن و بهیــبـوز ن

هـزلـان زلـشنـد به تـتـدرون افـان
)430: همان(

ناصرخسرو گاه این تقابل را با مزد و 
هاي فراوان عامه به مطربان و بخل و بخشش

خساست آنها نسبت به مؤذنان، مقریان و 
:دهددرویشان نمایش می

و آواز رود                 مطربخوش بخندي بر سرود 
توانی دامنش پر لؤلؤ مکنون کنیور 

ی زکاتت داد باید یک درم                  درویشور به 
طبع را از ناخوشی چون مار و مازریون کنی 

)447: همان(
هاي اصلی در ابیات زیر همراهی تقابل

هاي مطربان با تقابل/ فسوسی و درویشان/ مؤذن
/ آسان، کرباس و گلیم/ دینار، دشوار/ فرعی نانی

دیباي سپاهانی، به مضمون شعر تجسم، تأکید و 
:تأثیر بیشتري بخشیده است

را چون نانی دشوار دهی                      مؤذنمر 
را دینار جز آسان ندهیفسوسیمر 

کرباس نیابند و گلیم                    درویشاناز تو 
را جز دیباي سپاهان ندهیمطربان

)487: همان(
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حکمت/ ح و غزلمد.5
ناصرخسرو که پس از انقالب روحی به ارزش 

این قیمتی در لفظ «واقعی شعر پی برده است و 
ریزد، را به پاي خوکان نمی) 127: همان(» دري

شاعرانی که براي دریافت صله به ةاز مشاهد
. شودپرداختند، برآشفته میمدح حاکمان ظالم می

با غزل و او بارها به صراحت مخالفت خود را 
مدح ابراز کرده است و گاه شعر حکمت و 
مناقب و مقتل خود را در تقابل با مدح و غزل و 

:ترانه آورده است
هزار شکر خداوند را که خرسند است

مناقب و مقتلر ـبمدح و غزلم ز ـدل
)320: همان(

نتوانی شنود ازیرا                                               حکمت
رانه ـزي و تـنغزلـغه ـنفت

) 442: همان(
او از شاعران وابسته به دربار که به مدح 

پردازند و براي خوشایند امرا و شاهان می
آمیز، به دروغ صفات حاکمان با بیانی اغراق

دهند به شدت اي را به آنها نسبت میپسندیده
. کندانتقاد می
کنی مدحت آن راگوهرو به علمبه 

راجهل و بدگوهريت مر سکه مایه
)127: همان(

بدهنر ز طمع                                           ضحاكسوي تو 
شد فریدونتر از بهتر و عادل

)198: همان(
حرص و ۀناصرخسرو این امر را نتیج
داند و معتقد طمع اینگونه شاعرانِ شعرفروش می

د است تا زمانی که در بند حرص و طمع هستن
:توانند به حکمت دست یابندنمی
، میري ز چه یابید چو از حرص                حکمتبر 

امرایید؟مدحو عاشق غزلۀفتن
مر طبع شما را                           حکمتیکتا نشود 

شما پشت دوتاییدمالتا بر طمع 
)217: همان(

م نیز به سبب نادانی و جهلشان است دمر
ها و سرودها تمایل دارند و با ونه غزلکه به اینگ

: شوندخوان شاد میصداي مطرب و آوازه
هاي خوش و خوب شود شاد               دانا به سخن

نادان به سرود و غزل و مطرب و قوال
)318: همان(

باطن/ ظاهر.6
اسماعیلیان اعتقاد دارند که شریعت را ظاهر و 

لم جسمانی همانگونه که در عا. باطنی است
ظاهر و باطنی هست در عالم دینی هم ظاهر و 
باطنی وجود دارد و غرض شارع بواطن احکام 
بوده نه ظواهر آن و این باطن تنها از راه تأویل 

این یکی «) 30: 1383نظري، (.یافتنی استدست
از مواردي است که صوفیه و اسماعیلیه با هم 

ظاهر و داستانند یعنی ارکان عبادات را دارايهم
دانند و همیشه تأکید بر باطن و روح و جسد می

با وجود این . کنندباطن و روح شریعت می
کند گري انتقاد میناصرخسرو از تظاهر به صوفی

داند نه به ظاهر و صوفی را به صفاي باطن می
)354: 1368محقق، (.»صوفیانه
مفهوم باطن براي این دسته از اسماعیلیه، «

بیهودگی آداب و رسومی بود که اثبات پوچی و 



89مریم حقیهاي دوگانه و کارکردهاي معنایی آن در قصاید ناصرخسرو، تقابل

آنها تمام ةحدیث بر شالودةاصحاب حقیر و مرد
زندگی بی نور خود را بنا کرده بودند؛ و بدین 
اعتقاد کشید که چون انسان به معناي باطنی 
آداب ظاهري دین پی برد آن ظواهر به نظرش 

آید و از آن پس به معنویتی کهنه و کارناآمد می
.»کندته است عمل میکه در پشت آنها نهف

)19: 1369هاجسن، (
این آیین باطنی که بدان سبب او را «

اند او را در همه چیز تحقیر و آزار کردهۀعرض
نگرد در هر چه می. بینی کشانیده استبه باطن

در پشت جالل . بینددو سوي و دو روي می
جوید و در وراي زیبایی ظاهر، فساد باطن می

به آنچه . کندکشف میصورت، زشتی سیرت را 
. »شوددر ظاهر است راضی و خرسند نمی

)96: 1373کوب، زرین(
ر اندر کله دعويـاي نهاده به س

جانت پنهان شده در قرطه نادانی
)468: 1380قبادیانی، (

قندیل فروزي به شب قدر به مسجد                     
مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا 

)119: همان(
ترین نمود تقابل میان ظاهر شاید برجسته

هاي ریاکار و دورو و باطن را بتوان در انسان
ناصرخسرو در ابیات بسیاري . مشاهده کرد

نقد خود را بر عالمان و زاهدان ریاکار ۀتازیان
زند همانان که هنگام روز خود را عابد و می

ها به مجالس عیش دهند ولی شبزاهد نشان می
مجالسی که غالباً تا . روندموسیقی میو طرب و 

: نوشی نیز قرین استسحر ادامه دارد و با باده
خامـش و آهستگـان به روز ولیـکـن 

در می و مجلس به شب به سان جالجل
)316: همان(

روز با روزه و با ناله و تسبیحی                               
شب با مطرب و با باده ریحانی

)469: همان(
واهللا که نسنجند نماز تو از یراك

روي تو به قبله است و به دل با دف و صنجی
)520: همان(

گاه نیز ناصرخسرو براي نشان دادن 
تفاوت و ارزش دو چیزي که از نظر ظاهر شبیه 

:کندهم هستند از این تقابل استفاده می
بودلؤلؤرا هر چند چون سنگ گردزانکه 

و بشناسدش مرد لؤلؤيـرش نشناسی تـگ
)493: همان(

مرا همچو خود خر همی چون شمارد؟                                     
راانگشتريمر غلچه ماند همی 

)127: همان(
از ره چشم ستوري منگر اندر بوستان                                       

نبلیدشاز زردخاراي  برادر تا بدانی 
)192: همان(

فعل/ قول.7
از کسانی ) فعل/ قول(گاه نیز با استفاده از تقابل 

کند که گفتار و کردارشان با هم منافات انتقاد می
:دارد

افقی و بی باكـل منـاز فع
وز قول حکیمی و خردمند
)188: همان(

گاه نیز براي بیان این تقابل از تقابل 
:کندمیخار استفاده / تصویري چون نخل

ار یکی نخلیـاري پربـه گفتـا بـت
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چون به فعل آیی پر خار مغیالنی
)469: همان(

ون خار فعلـون خرما و همچـول چـق
این نه دین است این نفاق است اي کرام

)362: همان(
ثروت/ فقر.8

هاي انتقادي در قصاید ناصرخسرو، یکی از زمینه
. استۀ طبقاتی در جامعه وجود اختالف و فاصل

ثروت و قراین / خسرو از طریق تقابل فقرناصر
له را به تصویر کشیده ئتقابلی آن دو، این مس

:است
است بسترخزبنگر که مرآن را 

نیستبوریاو این را به مثل زیر 
غلطد                                      حریرمسعود همی بر 

قبا نیست نمدبر پشت سعید از 
است                    ده اسب تازيآن را که بر آخُر و 

نیستاللکادر پاي برادرش 
)165: همان(

و در ابیاتی نیز این شکاف طبقاتی را با 
مقابل هم قرار دادن ثروت مطربان و فقر مؤذنان 
و مقریان به تصویر کشیده است، شکافی که 

دین اقبال مردم عامه به دنیا و گریز آنها از ۀنتیج
: است

ده جـاي به زر عمـامـه مطــرب
صد جـاي دریـده مـوزه مــؤذن

)339: همان(
مطـرب، قـارون شـده بـر راه تــو

ابـش غـانـه و الحـماییـري بـمق
)146: همان(

مرد/ زن.9
ناصرخسرو نیز مانند بسیاري از شاعران 

او . کالسیک زبان فارسی دید خوبی به زن ندارد
ز اشعار خود زن و صفات و تعلقات در بسیاري ا

. او را در مقابل مرد و صفات او قرار داده است
ترین تقابل زن و مرد از نگاه ناصرخسرو مهم

هاي دلبستگی زنان به مسائل مادي و زیبایی
و در ...) زیور و زینت و پول و لباس و(ظاهري 

هاي معنوي مقابل آن افتخار مردان به زیبایی
:ت و دین استهمچون علم و حکم

زنان راست                        خوبی و زر و سیمفخر به 
استعلم و راي و وقارفخر من و تو به 

)156: همان(
حریر و زر و سیمزیور و زیب زنان است 

زیور و زیب علم و خردمرد را نیست جز از 
)همان(

چخی؟           دنیاچون همیشه چون زنان در زینت 
باید چخیددینچون مردان همی در کار گرْت 

)192: همان(
پیري/ جوانی.10

در قصاید ناصرخسرو به ویژه قصایدي که در 
اند، شکایت از کهنسالی او سروده شدهةدور

پیري و تقابل میان جوانی و پیري و مالزمات آن 
دو از قبیل قامت، موي و چهره زیاد به چشم 

:ت زیرهاي ابیاخورد؛ همچون تقابلمی
د ازیرا                          ـچفته دیچنبرچون 

ارمـجویبروـسو ـن قد چـای
)351: 1380قبادیانی، (

این چنبر گردنده بدین گوي مدور                
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چنبرقد مرا کرد چو سرو سهیچون 
)246:همان(

گشتم                     همیگويدي به دشت اندر چون 
م چوگاناي فلک امروز چو وز جف

)348: همان(
گشت ناگه                                 دـور سپیـکاف

ر این عذارمـبر ترـعنبن ـای
)351: همان(

ز غم غربت               برگ خزانیگشته چون 
الله بستانیآن رخ روشن چون 
)468: همان(

انسان/ زمانه و روزگار.11
اهی بدبینانه به توصیف دنیاي ناصرخسرو با نگ

شاید این «. غدار پرداخته استۀفریبنده و زمان
همه بدبینی نسبت به دنیا حاصل تحقیر و آزاري 

اند باشد که دشمنان بدخواه در حق او روا داشته
. »اندو او را نسبت به جامعه خشمگین کرده

)96: 1373کوب، زرین(
آبی است جهان تیره و بس ژرف، بدو در

زنهار که تیره نکنی جان مصفا 
)118: همان(

دنیاي فریبنده که در ظاهر زیباست ولی 
در باطن دشمن است، هر چند انسان به خوبی با 

:آن رفتار کند
جهان فریبنده را نوش مشمر                                      

شنازاست رنجو نوشاست در زهرکه 
)    304: همان(

ت نچشاند چو بخواندت                  حنظل و زهرجز 
چشانیشنوشهر چند که تو روز و شبان 

)299: همان(

گر تو را دهد تو چنان دانک                 گلۀدست
است خارۀپشتگل نیست آن، که ۀدست

)156: همان(
خوش کند روزي                          سالمگر بر تو 

شمار مر سالمش را دشنام
)133: همان(

گاه نیز رفتار دنیا با عاقالن و جاهالن را 
:دهددر مقابل هم قرار می

ی پیشه دارد روز و شب با عاقالن                      اژدهای
گربگی و راسويش باز با جهال پیشه

)493: همان(
نهد به محفل نادانان                 میلگُ

شخاربر قلب عاقالن بخلد 
)287: همان(

البته مسلّم است که قصد ثانوي شاعر از 
آموزي بخشی و عبرتاینگونه توصیفات، آگاهی

.است
سازگاري کن با دهر جفاپیشه                 

زمانه به قطار آید نیک و بدکه 
)205: همان(

احوال جهان گذرنده گذرنده است         
ضرّاپس سرّا ، گرماز پس رما س

)118: همان(
او از پس یکدیگر              شدتو نعمت

آیدگلخار، با شکّرش با حنظل
)204: همان(

را              گریانکرده است چرخ، خندانبس که 
را خندانکرده است نیز گریان بس که 

)123: همان(
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گیرينتیجهبحث و 
هاي دوگانه از تارگرا تقابلاز نظر منتقدان ساخ

. رودهاي تحلیل متن به شمار میترین مؤلفهمهم
سازي تقابلی، شاعر دو عنصر را که از در قرینه

جنبۀ معنایی در تضاد با یکدیگرند، در برابر هم 
نهد و با کمک این تقابل، مخاطب را به می

. گرددمفهوم و معناي مورد نظر خود رهنمون می
هاي توان تقابلخسرو میناصرد با بررسی قصای

هاي سبکی او ترین ویژگیدوگانه را یکی از مهم
برشمرد که به انسجام و زیبایی بیشتر قصاید او 

ها با بسامد برخی از تقابل. کمک کرده است
اند و اساس فکري ناصرخسرو باالیی تکرار شده

او که پس از تحول درونی به . دهندرا تشکیل می
گروید، شعر خود را در ) باطنیه(دین اسماعیلیه

خدمت تبلیغ این دین و پند و اندرز مردم به کار 
هاي دوگانه در اشعار او بسیاري از تقابل. گرفت

. باشدمتأثر از بینش باطنی او می
از سوي دیگر ناصرخسرو پیوسته مردم 
روزگار خود و جهان پیرامون خود را در تضاد و 

مانی و مطلوب متفاوت با خویشتن و جهان آر
هاي مذهبی اندیشهۀکه عمدتاً برساخت(خود 
هاي بیند و این تفاوت را با تقابلمی) اوست

جامعه آرمانی . کشددوگانه به تصویر می
اي است که در آن از ناصرخسرو مدینه فاضله

گناهانی چون دروغ، ریاکاري، مفاسد اخالقی، 
اثري نباشد و به جاي آنها ... خواري ورشوه

. فرما باشدایل اخالقی و احکام شرعی حکمفض
هاي تقابلی در شعر رین قرینهتبرخی از مهم

/ باطن، جسم/ ند از ظاهراخسرو عبارتناصر

/ ها، حکمتضدارزش/ هادنیا، ارزش/ جان، دین
ۀها پایاین تقابل. جهل/ خاصه، علم/ غزل، عامه

خیال را در شعر ناصرخسرو بسیاري از صور
و ناصرخسرو بارها براي تبیین دهدتشکیل می
به ویژه (ها از تمثیل و تشبیه این تقابل

محسوسات مانند گیاهان، جانوران، خوراك، 
.استفاده کرده است...) پوشاك و

منابع
.قرآن کریم

: اصفهان.دستور زبان داستان.)1392(اخوت، احمد 
.فردا

فرهنگ توصیفی اصطالحات .)1384. (اچ. ایبرمز، ام
.رهنما: تهران.ترجمه سعید سبزیان.یادب

.ادبیۀدرآمدي بر نظریپیش.)1380(ایگلتون، تري 
نشر : تهران.ش دومیویرا.عباس مخبرۀترجم
. مرکز

ها و تحلیل تقابل«).1392(چهري، طاهره و دیگران
ۀپژوهشنام.»تضادهاي واژگانی در شعر سنایی

پاییز .25پیاپی . شماره دوم.7سال .گوهر گویا
.و زمستان

شناسی علوم روش.)1385(حقیقت، سیدصادق 
.نشر دانشگاه مفید: قم.سیاسی

شناختی عناصر بررسی نشانه«).1388(حیاتی، زهرا
فصلنامه .»متقابل در تصویرپردازي اشعار موالنا

.تابستان.6شماره .نقد ادبی
.با کاروان حله.)1373(کوب، عبدالحسین زرین

.انتشارات علمی: تهران.چاپ هشتم
شریفی ولدانی، غالمحسین و میري اصل، کلثوم

هاي دوگانه در رمان بررسی تقابل«).1391(
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.مجله بوستان ادب.»روي ماه خداوند را ببوس
.تابستان.سال چهارم، شماره دوم

.موسیقی شعر.)1376(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
.آگه: تهران.چاپ پنجم

جلد .تاریخ ادبیات در ایران.)1369(اهللا صفا، ذبیح
.فردوس: تهران.چاپ دهم.دوم

.شناسیدرآمدي بر معنی.)1387(صفوي، کورش 
. سوره مهر: تهران.چاپ سوم

هاي دوگانه تقابل«).1388(طالبیان، یحیی و دیگران
گوهر ۀپژوهشنام.»در شعر احمدرضا احمدي

.زمستان.12پیاپی . شماره چهارم.سال سوم.گویا
سالم باد بر .)1375(طاهري مبارکه، غالم محمد 

.نقش جهان: تهران.خرد
).1388(نیا، محمدامیر و دالئی میالن، علیعبیدي
هاي دوگانه در ساختار حدیقه بررسی تقابل«

شماره .پژوهش زبان و ادبیات فارسی.»سنایی

.تابستان.13
تصحیح .دیوان اشعار.)1380(خسرو اصرقبادیانی، ن

.معین: تهران.مجتبی مینوي
- به کوشش نادر وزین.سفرنامه.)1354(ــــــــــ

.تهران.چاپ دوم.پور
.تحلیل اشعار ناصرخسرو.)1368(محقق، مهدي 

.مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران
شناسی شعر فارسی از جامعه.)1387(مهربان، جواد 

.تابران: مشهد.انابتدا تا پایان دوره سلجوقی
.اوۀخسرو و اندیشناصر.)1383(نظري، جلیل 

. مرکز نشر دانشگاه شیراز: شیراز
بدیع از دیدگاه . )1383(وحیدیان کامیار، تقی 

. سمت: تهران.شناسیزیبایی
.فرقه اسماعیلیه.)1369. (س. هاجسن، مارشال گ

: تهران.چاپ سوم.ايترجمه فریدون بدره
.ات و آموزش انقالب اسالمیسازمان انتشار


