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  :چكيده 

حكايت شيخ صنعان همچون بسياري از حكايات عرفاني سرشار از عناصر رمـزي و                 
ست كه عطار بـا طـرح       تقابلهااي از    اين داستان مجموعه  . هنجارگريزيهاي نمادين است  

سازي عناصـر قلنـدري در       ه به برجسته   ، ضمن القاي بهتر مفاهيم رمزي قص       تقابلهااين  
هـاي   وي با بيان ايـن روابـط تقـابلي ميـان نـشانه            . مقابل تصوف زاهدانه پرداخته است    

حكايت و با قراردادن كلمات در حوزه مفاهيمي خارج از هنجار و كشاندن قهرمان بـه                
هاي معمول و باورهـاي رايـج خـود و درگيـري او ميـان ايـن                  ساحتي خارج از كليشه   

 ،از آن جا كه پديد آمدن يك سـبك        .، ساختي هنرمندانه از داستان ارائه داده است       بلهاتقا
كـاربرد  ة  توان نتيجه گرفـت كـه عطـار در حـوز          هاست، مي  حاصل بسامد و تكرار نشانه    

 بـسيار توانـا و صـاحب        ،هاي تقابلي و تكرار تضادها در بافتي ماهرانه و هدفمنـد           نشانه
  .سبك است

  .پردازدة ساخت و معنا مي و شرح و تبيين آنها در حوزتقابلهان اين پژوهش به بيان اي
  

  :كلمات كليدي 
  سبك شناسي ، شيخ صنعان ، تقابل ، رمز ، تكرار    
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  : مقدمه 
  كـه  سـت شـگفت مرغـان عطار  ة داستان شيخ صنعان ، داستاني شورانگيز در ميـان قـص     

ايـن  ة بـار در.  رمـزي و نمـادين اسـت   هاي سرشار از جنبه، الطير   منطقةمنظوم كل همچون
 ،گرديـده دگاههاي گوناگون از آن ارائـه       داستان فراوان گفته شده و تحليلهاي مختلفي از دي        

ها دارد و ة ايـن مـرد معنـوي سـخن    حال هنوز قصبا اين. كدام درخور توجه و اعتناست  كه هر 
نـدكي تأمـل در ايـن       با ا . خواندشي فرا مي  بخرد و اهل معنا را به تعمق و ژرف اندي         ة  خوانند

ي ا يابيم كه ايـن داسـتان مجموعـه    ميساخت و چه در حوزه معنا درة داستان ، چه در حوز
يي كه هم در زير ساخت و پيرنگ كلي داستان و هم در اجـزا               تقابلها. مشتمل بر تقابلهاست  

  .حضور دارد و عناصر آن
دار   يـك تقابـل معنـا      ايت در  تفكرات عرفاني عطار در اين حك      ةعصارتوان گفت   در واقع مي  
 دارد و در اغلب آثـار وي ديـده          كه در جهان بيني كلي عطار حضور      تقابلي  . شودخالصه مي 

ين ا.  سالمت و مالمت است     ، يا  شود و آن تقابل ميان مستي قلندرانه و هوشياري زاهدانه         مي
  :انجامد  مي     معنا زبان و در شود و گاه به ايجاد پارادوكستفكر در اغلب غزليات وي آشكار مي

ــركم مــست و  هوشــياردرآمــد دوش ت
  عاقـل   نـه  ديوانـه   نـه   ز هـشياري 

  

ــا    ــر ت ــاي ز س ــرار او پ ــار و اق  انك
 1ز سر مـستي نـه در خـواب و نـه بيـدار             

  

نما در آثار صوفيان كم نيست ، بخصوص وقتي موضوع سخن عشق             البته گفتارهاي متناقض  
خود از اين دسـت سـخنان فـراوان گفتـه            سوانح العشاق    ةشيخ احمد غزالي در رسال    . باشد
  .2است

اما اساس  ،   داناي كل است     ، سوم شخص و راوي     ديد در داستان شيخ صنعان     ةاگر چه زاوي  
هـاي    اصـلي داسـتان را منـاظره       ةست و هست  اظره و گفتگوهاي جهت بخش استوار     آن بر من  

ابلي ، بياني تقـ   اه اغلب اين گفتگو  .دهددختر ترسا تشكيل مي   و شيخ و    ميان شيخ و ياران وي      
ها را در داستان جذاب و مؤثر كرده و          ست كه گفتگو  تقابلهاها و   دارند و اصوالً همين اختالف    

در داستان اصلي و جامع منطـق الطيـر         «چنانكه  . ي و معنايي بخشيده است    به آن ارزش هنر   
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اعـل  ف در آنجا نيز اختالف ميان دو     . دهد تشكيل مي  نيز همين ساختار قسمت اعظم داستان را      
  1».شوديا مكالمه مي  مناظره  مشترك  فصل  در  درگيري آنان  سبب

نـوعي اجتنـاب و   هاي ميـان قهرمانـان داسـتان منجـر ب           در مناظره  تقابلهابيان بسياري از اين     
هـاي  از ويژگيكـه آن را  ، اسـت  گيري قطعـي شـده    ي رايج و عدم موضـع     كليشه ها دوري از 

   2.اند اصلي ادبيات مدرن و هنر پسا مدرن شمرده
ي هر چـه بهتـر مفـاهيم رمـزي قـصه             در القا  تقابلها دادن مخاطب در ميان اين       رعطار با قرا  

كنـد و   ها در يك نظام كلـي تكيـه مي         آنچنانكه سوسور بر روابط تقابلي ميان نشانه      . كوشدمي
 ةها تأكيـد دارد و در تحليـل سـاختگرايان          هاي تقابلي و سلبي ميان نشانه      بخصوص بر تمايز  

    3.گذاردتايي مي ي دوتقابلهااصل را بر متن ، 
  

  عنوان دال و مدلول و انطباق اين دو عنصر بتقابلها
ميان آنها بدانيم ،    ة  ها و داللت را رابط     را كليت ناشي از پيوند ميان دالها و مدلول         اگر نشانه    

 آن  رسـيم و  اي قابل تـوجهي مي     هاي متقابل در حكايت شيخ صنعان به نكته        با تعمق در واژه   
ها ، دو كلمه يا دو اصطالح جـدا هـستند امـا در بافـت معنـايي          ست كه اگر چه اين واژه     اين

توان در حكم يك نشانه     اند كه آنها را مي     هم پيوند خورده  القاي مفاهيم آن ، چنان ب      قصه و در  
، توان گفت مي. لي ، نقشي ويژه و حساس دارند      هايي كه در دريافت موضوع ك      نشانه. دانست
ـ   ة  داستان شيخ صنعان ، مـدلولي دارد كـه همـان كلمـ            دال در    در واقـع ، در     . ستمتقابـل آن
ند كـه    دو روي يك سكه هست     تقابلها تفكر عرفاني عطار ، بخصوص در اين داستان          ةمنظوم

  جان اسـتوروك نيـز در توصـيف اهميـت نظـام تقـابلي              . رسانندكليت مفهوم را به اثبات مي     
   4.كنداي امكان تمايز و تعريف تأكيد مييگر براي د ها به لزوم وجود واژه نشانه
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    و بر جسته سازيتقابلها
 سازي به دو طريـق امكـان تحقـق          ست كه بر جسته    ليچ بر اين باور    ،شناسي در نظام نشانه     
سـت و ديگـري     طي از قواعد حاكم بر زبان هنجار      يكي هنجارگريزي كه همان تخ    : يابد   مي

  1.ست بر قواعد زبان هنجارايي كه افزودن قواعديقاعده افز
سازي هنگامي تحقـق پيـدا ميكنـد كـه هنجـارگريزي بيـانگر               جستهكند اين بر  وي تأكيد مي  

در . مفهومي باشد و اين همان رويداد مهمي است كه در داستان شيخ صنعان رخ داده است                 
و و خـارج از هنجـار       تمثيـل و نمـاد      ة  واقع ، عطار با قرار دادن كلمات و مفـاهيم در حـوز            

سـازي را    جـسته ي معمول و باورهاي رايـج ، ايـن بر         ها ساحتي دور از كليشه   كشاندن شيخ ب  
  .انجام داده است

  
   هاي متقابل در حكايت شيخ صنعانجفت
و  ساختار و در سطح نماد آورده و بـه بررسـي   ةهاي متقابل در حوز در اين نوشتار ، واژه    

  . شودتحليل برخي از آنها پرداخته مي
  اصر مكانيعن: الف 
  ؛سفر ، اقامت طوالني در سرزمين حرم -1
 ؛حرم ، روم -2
 ؛كعبه ، دير -3
 ؛دوزخ ، بهشت -4
 ؛چاه ، منظر عالي -5
  .بحر مجاز ، درياي حقيقت -6
 

   سفر ، اقامت طوالني در سرزمين حرم-1
حكايـت    اصـلي    2ست كه از جملـه موتيفهـاي      تان سفر ترين عناصر مكاني اين داس    از مهم    

داد و گـاه در عرصـه       ة آفاق رخ مي   اين سفرها كه گاه در عالم واقع و در پهن         . باشدني مي عرفا

                                                 
  146 نشانه شناسي و ادبيات ، ص - 1
  . مضمونهاي مكرر - 2
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شخصيت عارف و منقلـب     انفس ، يك هدف مشترك دارند و آن ايجاد تحول  و تكامل در               
چنانكه موالنا نيز از اين معني در مثنوي خويش بارهـا سـخن         .  دروني اوست  ساختن احوال 

  :گفته است 
ــومبين ايــــن پاي ــتــ ــينهــ  ا را بــــر زمــ

  

ــ  1رود عاشـــق يقـــينزان كـــه بـــر دل ميـ
  

در . اسـت  ظـاهر ة  ها و رهايي از اقامت در عرص      ة عادت حقيقت اين سفر ، سفر شيخ از حوز       
ة شرح سير معنوي شيخ از ساحت زهد و آگـاهي بـه گـستر             حقيقت ، حكايت شيخ صنعان      

ه نـاخود   آگاهي ب  ود رمز عبور از عالم خ     ،در روانشناسي نيز سفر   . خويشتني است  بيعشق و   
 يونـگ سـفر     ة به عقيد  .ي جديد ا  به تغيير دروني و نياز به تجربه       آگاهي و نشانگر ميل عميق    

به اعتقاد  شود و   شف افقهاي تازه مي   جو و ك  ست و منجر به جست    ة نارضايتي ناخود آگاه   نشان
  .گمشده استپي جوي ما در سفر ، جستوي ميل ب

نگي و كشف يك مركز     حقيقت ، آرامش و جاودا    جوي  معني جست مادها ، ب  سفر در فرهنگ ن   
  2.ستمعنوي

اقامـت طـوالني شـيخ در       مقابـل درنـگ و      ة  اين سفر معنوي در حكايت شيخ صـنعان نقطـ         
 كالم عطار بـر ايـن       ضمن اينكه در عالم واقع نيز ، فحواي       ،  هاست   ها و كليشه  سرزمين عادت 
  : است كند كه شيخ مدتي طوالني در مكه اقامت داشتهنكته تأكيد مي

ــال   ــاه سـ ــرم پنجـ ــود او در حـ ــيخ بـ  شـ
  

ــال     ــاحب كم ــد ص ــار ص ــدي چ ــا مري  3ب
  

  
 حرم ، روم -2

از  مقابـل آن رومـست  و        ة  كند كه نقط  يت در سرزمين حرم و مكه زندگي مي       قهرمان حكا    
ــاد ــر نم ــ نظ ــل توجه ــشانه شناســي قاب ــوز . ست شناســي و ن ــدلول آن ح ــرم دال و م ة         ح

سـت كـه در مقابـل بـا      كفرةباشـد ، گـستر  سوي آن مييخ ب و روم كه حركت ش  هاستقداست
شود و نتيجه تقابـل آنهـا رويـارويي شـيخ بـا ايـن مفـاهيم و                  ذهن متبادر مي  ة قداستها ب  حوز
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همـان چيـزي كـه      . ستانفصال به اتصال  ة  درگيري وي براي انتخاب و نهايتاً حركت از نقط        
  1.شودها شمرده مي هدف نهايي نشانه

  
  كعبه ، دير -3

رسـايان و   عنوان مظهر زهـد و پارسـايي و هوشـياري زاهدانـه در مقابـل بـا ديـر ت                   به ب كع   
  :گيرد سرمستي صوفيانه قرار مي

 گفــت اگــر كعبــه نباشــد ديــر هــست     
  

ــه  ــيار كعبــ ــست  هوشــ ــر مــ  2ام در ديــ
  

دانيم در هوشـياري    چنانكه مي .  هوشياري از نوع صحو عارفانه نميتواند باشد       البته جنس اين  
درويـش تـا در صـحو       « : وان گفـت    تـ پس نمي .  محو عارفانه جايي ندارد    زاهدانه ، صحو و   

  3.» دير خواهد شد ةو رسيد دلخستكعبه است و چون به محة ، وابستاست
. پرست از حال محو و صحو نشاني ندارد        ست كه گفته شود كه زاهد صورت      تر آن  و شايسته 

فر حـج را سـفري روحـاني        كار ميبرنـد وسـ     خانه دل را براي كعبه ب      از طرفي صوفيان تعبير   
دانند و ستونهاي دل را از گوهري كه از نـور حكمـت             ستونهاي بيت را از سنگ مي     . ميدانند

   4.ساخته شده است
  
  دوزخ ، بهشت - 4

او در پـي اقنـاع وي مبنـي         ة  مدارانهاي زهد و باورهاي شريعت     ياران شيخ با تكيه بر نشانه        
ه او را از دوزخ بـيم ميدهنـد و بـه بهـشت              در ايـن را   بر ترك عشق دختر ترسـا هـستند و          

زنـد و هجـر و      ميسازند اما شيخ با نفي اين هر دو به تقابلي شـورانگيز دسـت               اميدوارش مي 
  :خواند وصال را مساوي دوزخ و بهشت مي

 گفــت چــون يــار بهــشتي روي هــست    
  

ــست     ــوي ه ــن ك ــدم اي ــشتي باي ــر به  5گ
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تقابل كوي دختر كه چون بهشت آبـادان  رسيم و آن ة پنهاني به تقابل رمزي ديگري مي  در الي 
  .و مقدس است با كوي شيخ كه در فراق معشوق چون دوزخ عذاب آور و سوزناك

  
  چاه ، عالي منظر -5

 دختـر    عـاليِ  افتد تا توفيق رهيابي به منظـرِ       چاهي كه شيخ صنعان چون يوسف در آن مي           
 تقابل با خوشنامي زاهدانـه      نامي در  دشوار بد ة  ست با پيمودن عقب    مساوي ،ترسا نصيبش شود  

  .و سالمت زيستي عابدانه
  
  بحر مجاز ، درياي حقيقت -6

ازي كه دختر ترسا از بحر مج  .  نماد دريا در بحث قطره و دريا سخن خواهيم گفت          ةدربار   
ست و در سـطح     اقع همان تقابل ميان زندگي و مرگ      رسد كه در و   درياي حقيقي مي  دنياست ب 

توجه بـه ايـن     .  يعني تقابل ميان مرگ و زندگي      ؛فاوت تعبير ميشود  اي مت  عرفاني آن به گونه   
خ صـنعان   شناسي داستان شي   هاي متقابل را دو نظام نشانه     عناهاي رمزي ، پيوند دال و مدلول      م

هـاي مرسـوم    ار كالم و داللت   هنجة  در واقع آنچه كه در حوز     . رساندهر چه بيشتر به اثبات مي     
سـت ،   ه بر خالف هنجار   ود و از دال ، درست آنچه ك       شست ، در اينجا كامالً نقض مي      طرحم

  .شوددريافت مي
  

  شب ، روز:  عناصر زماني متقابل –ب 
ست ، زمان مبهم و ناپيداست و تنها        ه در اين داستان ، مشخص و آشكار       خالف مكان ك     بر

   :ميباشدآغازين داستان ة زمان مذكور و مهمترين عنصر زماني ، شب است كه نقط
ــود ر   ــه خ ــر چ ــدوگ ــد ة ا ق ــحاب دي         اص

 ديــد خــواب در همچنــان بــر شــب چنــد

1 
  

ورود بـه   . سـت ، سرشار هـاي هـستي    است كه شب از تمـام بالقوگي       مدهآها  در فرهنگ سمبل  
آگـاه   نـاخود ست و در روياي شب      آگاه شب تصوير ناخود  . ستتمايزي  بازگشت به بي   ،شب
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شب نمـاد غيبـت كامـل و آگـاهي     ،  شناسي عرفاني   در يزدان . نند تمام نمادها  ما ؛شود  آزاد مي 
   1.ستي آگاهي تحليل پذير و قابل بيان يعن؛معين 
         قابــل تأمــل اينكــه دو زمــان مطــرح و متقابــل در ايــن داســتان يعنــي شــب و روز ، ةنكتــ
هـاي روانـي شـيخ در       ويژگياي رمـزي اشـاره ب      گونـه هاي اساسي هستند و ب    ة كنش كنند تعيين
به تعبير يونگ ، بخشي از ناخودآگاه شامل انبـوهي          .  وي دارند   ناخودآگاه و خودآگاه   ةگستر

ضور ندارند،  هاي موقتاً پاك شده است كه اگر چه در ذهن خودآگاه ح            انديشه ، تأثر و نمايه    
   2.گذارنداما بر آن تأثير مي

ت كه در آن جام وجـودش را  بـا           سفهمد همان  روزي   خ در آن عميقاً عشق را مي      شبي كه شي  
  :زدند عشق پر ميكردند و هستي واقعي او را رقم ميآور  سكرمي 

ــه مي   ــن روزي كــ ــار مــ ــدكــ  پرداختنــ
  

ــ   3ساختنداز  بــــراي  ايــــن  شــــبم  ميــ
  

هاي زاهدانه صـرف كـرده اسـت امـا           روز و شبهاي بسياري را در رياضت       ،اگر چه پير عاشق   
  :روز حقيقي و هدف غايي آفرينش اوست  فهمد،ة عاشقي را مير آن تجربشبي كه د

 ام  و شـــب بـــسيار در تـــب بـــوده   روز
  

 4ام مـــن بـــه روز خـــويش امـــشب بـــوده
  

ل شـب را بـه      هايش ، مدلول متقاب   ة مدلول ست كه با وجود هم    شناسي روز دالي   در نظام نشانه  
 تقابلهـا همـين   ف بر ذهن مخاطب خود و با توجـه ب         عطار با اشرا  . كندذهن شنونده متبادر مي   

 شده است و بسياري از توضيحات زيباي داسـتان          با نگاهي هنرمندانه به اين دو عرصه وارد       
  :را ساخته و پرداخته است 

 هــر كــه را يــك شــب  چنــين روزي  بــود
ــوزم مي  ــت و س ــمع از تف ــشندهمچــو ش  ك

  

ــود    ــوزي ب ــر س ــارش جگ ــب ك  روز و ش
 5كـــشندروزم ميشـــب همـــي ســـوزند و 

  

 خودآگـاه و    ةتوان روز را عرص   هاي روانشناسي مي   ظر گرفتن نظريه  در نگاهي ديگر و با در ن      
هاي عاشـقانه و    هاي زاهدانه و شب را مجال بروز ناخودآگاه و ساحت عبادت          جوالنگاه عبادت 

                                                 
 3 ، ص 4 فرهنگ نمادها ، ج - 1

  36هايش ، ص  انسان و سمبل- 2
  1260  ب منطق الطير ،- 3
  1259  ب منطق الطير ،- 4
 1258  ، 1255  ب منطق الطير ،- 5
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ـ  حقيقت سفر شيخ از شيخ بدانيم و در ةعارفان ست كـه   روز به شب خود و از شب بـه روزي
  .روز را به تنهايي ندارند  مختصات شب و ويژگيها و هيچكدام از ديگر

  
   مفاهيم متقابل-ج
ست از مفاهيم متقابل ، چون بناي داستان بر تقابل ميان اصول            شيخ صنعان سرشار  حكايت    

 بر تقابل ميان مالمـت و      ،مكتب قلندريه با ديگر جريانات تصوف و زاهدانه و به تعبير ديگر           
. شوداي از آنهـا پرداختـه ميـ         از اين رو به ذكر اين مفاهيم متقابل و تحليل پـاره            ؛ستسالمت

 در سطح كالم و در ساختار متن جاريـست و برخـي ديگـر در معنـاي                  اتقابلهبرخي از اين    
كـالم از ذكـر ابيـات    طـوالني شـدن    بـراي پرهيـز از      . نمادين و رمزي حكايت حضور دارد     

  .شده و به ذكر عنوان مفاهيم متقابل بسنده ميشود خوداري 
  ؛ پيري و جواني-1
  ؛ بيماري و تندرستي-2
  ؛ غم و شادي-3
  ؛ل و فراقا وص-4
  ؛ نام و ننگ-5
  ؛ جبر و اختيار-6
  ؛ زندگي و مرگ-7
  ؛ خواب و بيداري-8
  ؛ ناز و نياز-9

  ؛ مسلماني و ترسايي-10
  ؛ هوشياري و مستي-11
  ؛ كفر و ايمان-12
  ؛ گمراهي و رستگاري-13
   . عشق و زهد يا عشق و عادت-14
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  جبر و اختيار
  :فكري عطار ، عاشقي به اختيار نيست ة در منظوم   

ــشق ــذر  در عـــــ ــار بگـــــ      ز اختيـــــ

ــودن   ــق بــ ــه اختياريــــ ، عاشــ  1ستنــ
  

 از جملـه در     ، عشق قبل از عطار ، در غزليات سـنايي هـم سـابقه دارد              ةاين نوع تفكر دربار   
  :ست  عطار در اين بابرسد از الگوي مورد توجهنظر مياي كه ب غزل قلندرانه

 افتـادم مسلمانان  بـه  قالشـي  در        بار اي   دگر
 ست و قالشي  مرا عشق مده پندم كه در طالع      

  

 به ميخانه  فرسـتادم    دست عشق رخت دل     ب
 2زادم طالع كه من   برين  كجا سودم كند پندت   

  

. شيخ صنعان نيز پند اصحاب و مريدان خويش را مبني بر ترك عشق دختر ترسـا نميپـذيرد                 
چون از خود اختياري براي ترك ندارد ، همانگونه كه در گزينش اين عـشق هـم اختيـاري                   

  :وي نبوده است متوجه 
 گفــت ايــن آتــش چــو حــق در مــن فكنــد

  

ــد     ــردن فكن ــوانم از گ ــود نت ــه خ ــن ب  3م
  

  
  عشق و عادت يا عشق و زهد

 داستان بـر ايـن      هاي اساسي اصلي حكايت شيخ صنعان و بناي كنش       ةدانيم پيكر    چنانكه مي 
ايـن  ست و عطـار از      اي آشنا و مكـرر روايتهـاي عرفانيـ        ه مايه موضوعي كه از بن   . ستتقابل

 ،مضمون در پرداختن داستان ، چنان استادانه بهره گرفته است كه ضمن به اوج رساندن آن                 
  .باشدنوع خود بي نظير مي كه در ده استكرده و بسط دا همپاي با آن طرح  متعددي را مضامين

ة آن شكـستن    يابد كه الزم   ي شگرف دست مي   ا ها به تجربه  محدود عادت شيخ زاهد در دنياي     
  ها دسـت    رهگذر تجربه عشق مجـازي بـه فراسـو         او از . ستساحت درون و بيرون   قالبها در 

ـ         . يازد مي ريتـر نيـز    . ة راهيـابي نداشـت    او اجـاز  ة  فراسوي هر آنچه كه قبالً در ذهـن زاهدان
 عـشق   ةموجودات نامرئي ، عاطف   ساختن عشق بموجودات مرئي با عشق ب      متوازي  : گويد  مي

                                                 
 287ص  ديوان ، - 1

  360 و 359 ص ديوان سنايي ، ص- 2
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يكنـد و از هرچـه حيـواني و         ، عميقتر و لطيفتر ميـسازد وآن را اثيـري م          ناسوتي را روحاني    
گيرد كه زاهد و عابـد پيـرو سـنت را از آن             رود و نشاط آن، چنان باال مي      ست باالتر مي  نفساني

  1.خبر نيست
                  

   گفتگوهاي متقابل -د
  :توان به چهار بخش اصلي تقسيم كرد ها را در اين حكايت مي    گفتگو

  ؛گوي شيخ با مريدان كه سرشار از تقابل استگفت -1
گفتگوي شيخ با دختر ترسا كه تقابل ميان پيري و جواني ، نام وننـگ ، مـسلماني و                   - 2

 را در خود داراست... ترسايي ، كفر و ايمان ، غم وشادي ، وصل و فراق ، ناز و نياز و 

 ؛ مريدانگفتگوي مريد پاكباز با ديگر-3

 .با مريد پاكباز و دختر ترسا) ع(و حضرت مسيح ) ص(م گفتگوي پيامبر اسال-4
مورد اخير اگر چه ساختار گفتگو را ندارد اما در مسير اصلي داستان ، داراي نقش بـسزايي                  

هاي ديگر داستان ، فـردي را در مقابـل ندارنـد و             ف شخصيت اين دو شخصيت بر خال    . است
، از ميان اين چهار گروه    .  است نعاناين هم از شگردهاي عطار در پرداختن حكايت شيخ ص         

سـا حـاوي    هاي قلندرانه و محكم شيخ به مريدان براي دوري گزيدن از عشق دختر تر             پاسخ
  .ميباشدست كه در مكتب قلندري قابل تجزيه و تحليل عناصر رمزي و جالب توجه

ـ    هاي زاهدانه و مشهود شيخ با عناصر عاشقانه       تقابل ميان ويژگي   جديـدي از آن    ة  اي كه تجرب
آنجا كه غسل و تسبيح و محـراب و سـجده           . رسدظهور مي  پيوند با ناخودآگاهش دارد ، ب      در

گيرد و شيطان رهزن كـه      ابروان يار و سجده بر بت قرار مي       در مقابل خدا در تقابل با زنار و         
گرش را در ذهـن شـيخ بـه         آورد ، تصوير زشت و اغـوا       تير خذالن بر دل ناآگاهان فرود مي      

  .سازدسوي يار رهنمونش ميست و زيبا ب چسپارد وفراموشي مي
ن كند و در تقابل با رنجش يارا      انديشه نام و ننگ خودش را رها مي       ها از    شيخ در اين گفتگو   

  :دهد ترجيح مي  كعبه در  هوشياري دير را بر  مستي و  پذيردترسا بچه را مي دليقديم،خوش
 سوي كعبـــه بـــازتـــا شـــويم امـــشب بـــ آن دگـــر گفـــتش كـــه بـــا يـــاران بـــساز
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 ستگفــت اگــر كعبــه نباشــد ديــر هــ     
  

ــه  ــيار  كعبـ ــست ،ام هوشـ ــر  مـ  1  در  ديـ
  

جز بخش آخر حكايت ، در طيـف كلـي تقابـل ميـان نـاز                هاي شيخ با دختر ترسا ، ب       گفتگو
 شدن دختر ميان    گيرد و اغلب گفتگوهايي كه قبل از متحول       نياز عاشقانه قرار مي   معشوقي و   

  :ابل نيست گيرد خالي از اين تقوي و شيخ صورت مي
ــده  ــونم ديـ ــون زبـ ــتش چـ ــيخ گفـ  اي شـ

ــساز      ــن  ب ــا  م ــا  ب ــاز  ي ــم  ده  ب ــا دل  ي
  

 اي الجــــــرم دزديــــــده دل دزديــــــده
ــاز  ــاز  مـــن  نگـــر  چنـــدين  منـ  2در  نيـ

  

  
  هاي متقابل  شخصيت-هـ 

  ؛شيخ و شيخ -1
 ؛شيخ و دختر ترسا -2

 ؛شيخ و ياران وي -3

 .ياران شيخ و مريد پاكباز -4
اولـين  . در حكايـت دارد    هاي مقـابلي را   ست كه شخصيت  ، شيخ صنعان  داستان  قهرمان اصلي   

 عطار دوگـانگي شخـصيت      از آغاز داستان ، در ضمن كالم      . شخصيت متقابل ، خود اوست    
ـ          . شودوي احساس مي    ، زمـاني از     سوي حـق دارد   او كه يك رو بسوي خلق و رويي ديگر ب

بـه معجـزة    ها گردد و اين رهايي      شود كه به اقرار خود از نام و ننگ ر         اين دوگانگي فارغ مي   
  :دهد عشق دختر ترسا روي مي

ــگ     ــام ونن ــارغم از ن ــس ف ــن ب ــت م  گف
  

 3 ســـالوس بشكـــستم بـــه ســـنگةشيـــش
  

داشـتن و معلـول بقـاي صـفت         مستملي بخاري غم نام و ننـگ را ناشـي از روي در خلـق                
   4.داندبشريت مي

                                                                                                                        
  1299 و 1294  ب منطق الطير ،- 1
  1319 و 1320  ب منطق الطير ،- 2
  1291  ب منطق الطير  ،- 3
 1597 شرح تعرف ، ربع چهارم ، ص - 4
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 ةواسـط  خـويش ، ب    ، در سير تكاملي شخـصيت     ست  اصحاب و مقتداي عالميان   ة  وي كه قدو  
اي بـه دل راه نميدهـد و از ايـن دوگـانگي آزاد               اختيار از قضاوت ديگران انديـشه      عشق بي 

مستي عشق براي خود هـم      سراو در   . يابد هاي مستي و رهايي دست مي      شود و به بيكرانه   مي
  .شودخالص مي
 هيأت  در شيخ و دختر ترسا هستند كه در نيمه اول و دوم داستان              ،هاي متقابل ديگر  شخصيت

نظيـر    معـشوقي زيبـا و بـي       ، اول داستان دختر   ةدر نيم . دهندعاشق و معشوق تغيير نقش مي     
ة  فراوان و متعددش دربـار     هايست و عطار با توصيف     كه سرشار از ناز و تكبر      ميشودمعرفي  

هاي رايج در شعر     توان از شيوه  هري او به اين ناز وتكبر دامن ميزند كه آن را مي           يهاي ظا ئزيبا
آورد كـه بـا عـشق مربـوط      هاي خود هر جا حكايتي مي عطار در منظومه«. حسوب كرداو م 
هاي معـشوق   يئوصف زيبا اهي از خود حكايت افزونتر است ب      ابيات بسياري را كه گ    . شودمي

وصـف  ه ب هاي عاشقانه عرفاني اين همه توج      طوري كه كمتر در منظومه    دهد ، ب  اختصاص مي 
   1».ه كردتوان مالحظحسن و جمال معشوق را مي

انـد ، در     گر كه صد هزاران دل چو يوسف در چاه عشق او اسير شده             اين دختر زيبا و عشوه    
 اول عاشـقي زار و      ةشود و شـيخ كـه در نيمـ        يـاز و طلـب ميـ      نيمه دوم حكايت سرشار از ن     

،  تبـديل بـه انـسان         دوم  داستان   ةست ، در  نيم    درگاه  معشوق  سره اظهار نياز ب   درمانده و يك  
 دوم در تقابل    حوادث در نيمة  « . ياي حقيقت است  در اتصال دختر ب   ةود كه واسط  شكاملي مي 

بيند و اوست كه عاشـق      ست كه خواب غيب آموز مي      اول است ، اينك دختر     ةبا حوادث نيم  
 سـابقاً   ريـزد و پيـر كـه      در يك لحظه از سر و دماغش فـرو مي         شود و ناز و نخوت ديرين       مي

اي  كه اين عشق نيز چون عشق پيـر بـا ديـدن نـشانه             طرفه اين . ستعاشق بود ، حاليا معشوق    
نجاميـد ، ايـن خـواب    اهـي ا راما اگر خواب نخستين بـه گم  . كشدميرمزي در خواب سر بر    

  2». ستموجب رستگاري
صد مريد معتبـري كـه بـر حـسب           چهار.  شيخ و مريدان هستند    ،هاي متقابل از ديگر شخصيت  

مراه درد او نيـستند و معنـي عـشق او را            كنند ، ه  در سفر رمزي شيخ او را همراهي مي       ظاهر  

                                                 
 98 درسايه آفتاب ، ص - 1

  103 شيخ صنعان ، ص ة مقدم پژوهشي در- 2
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آزارنـد ، از بـاب       هايي كه جان و دل شيخ را بـا آنهـا مـي            ة سرزنشها و مالمت   فهمند و هم  نمي
  .ستقابلهمين عدم سنخيت و ت

 نيز در تقابل    پيوندد ، ة قصه به شخصيتهاي داستان مي     مريدان شيخ و مريد پاكبازي كه در ميان       
،  در مكه حاضر نبوده است      ، ي كه هنگام عزيمت شيخ به روم      مريد. گيرندبا يكديگر قرار مي   

پـردازد و لـزوم     ي شيخ بـه سـرزنش ديگـر يـاران وي مي           پس از بازگشت و ديدن جاي خال      
شود و ايـشان را بـه       شيخ خود شدن را به آنها متـذكر ميـ         اطاعت بي چون و چرا  وهمرنگ        

 رويـارويي ديگـري را      ، تقابل اين. خواندايش براي رهايي مراد خويش فرا مي      نشيني و ني   چله
ست از معنـاي عبـادت عاشـقانه بـر خـالف دعويهـاي              نهان دارد و آن دور بودن مريدان      در  

  يعني ؛ترين اصول تصوف   شان كه عطار ضمن اظهار آن به بيان يكي از اساسي           شريعتمدارانه

  :پردازد بودن آن با اطاعت از حق مي  همسومراد و اطاعت محض مريد از
ــرازگــر ز شــيخ  خــ ــد  احت  ويش كردي

  

  
  

1گـــشتيد  بـــازاز در حـــق  از  چـــه  مي
  

  

 دختر ترسا و مريـدان  يابيم كه شيخ ،   پردازي در مي  كل داستان از منظر شخصيت      گاهي ب با ن 
 تقابلهـا  همـين  ةحـوز هايي پويا هستند كه اين پويـايي و مـدور بودنـشان در            داراي شخصيت 

  .شودميتعريف 
هـا و    تقابل تهاي پويـا را ميتـوان درگيـري وي در ميانـة           بنابر اين يكي از ويژگيهـاي شخـصي       

هاي شناسي ميتوان به تجزيه و تحليل دالها در تقابـل مـدلول            انتخاب دانست و از منظر نشانه     
  .شخصيتي پرداخت

   مظاهر طبيعي متقابل-و
  ؛سايه ، آفتاب -1
 ؛ابر ، آفتاب -2
 ؛ستاره ، خورشيد -3
 ؛قطره ، دريا -4
 .)ابر(آتش ، آب  -5

گرفتن خصوصيات طبيعي ايـن دو ، جـان         ميان سايه و آفتاب ، عطار ضمن درنظر       در تقابل   
  :گويد مي بدختر ترسا صنعان جا كه شيخآن.معشوق را چون آفتاب ميبيند و هعشق را چون ساي

                                                 
  1495  ب منطق الطير  ،- 1
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ــنم  ــون كــ ــو دوري چــ ــابي ، از تــ  آفتــ
  

ــايه   ــنم  س ــو صــبوري چــون ك ــي ت  1ام ، ب
  

  :2شودده مي مضمون ، در ديوان وي هم دينظير اين
ست و اصالً وجود سايه به موجود بودن آفتاب وابسته اسـت ،             همانطور كه سايه مالزم آفتاب    

بلي سايه و آفتاب كه از عناصـر تقـا         به هستي معشوق پيوند خورده است و       هستي عاشق نيز  
 حجـاب تعلقـات جـسماني و        ، ابـر  در اين حكايت  . باشندطبيعي هستند در حقيقت يكي مي     

 مرگـي تلقـي     عنـوان رشيد درخشان عشق و در عين حال ب        در تقابل با خو     خوشنامي ةانديش
پوشاند يا سالك واصل را از انظار اغيار مخفي         كه آفتاب روشن وجود را در خود مي       گردد  مي
ة دهند و آن زمان كـه قطـر       ة رهايي از گمراهي را به شيخ مي       كند ، آنجا كه ياران شيخ مژد      مي

  .ندد پيووجود دختر ترسا به درياي حق مي
  

  ستاره و خورشيد
 شيخ صنعان ، شمع فلك كه استعاره از ستاره است در شب فراق بايد بـسوزد                 ةدر منظوم    

  :ست كه شيخ زاهد را بايد بسوزاند  و اين همان انتظاريتا خورشيد وصال طالع شود
 رب امـــشبم را روز نيـــست  گفـــت يـــا 

ــا ــود روز  يـ ــد  بـ رب  امـــشب را  نخواهـ
  

ــك را    ــمع فل ــر ش ــا مگ ــست ي ــوز ني  3 س
       4شـــمع گـــردون را نخواهـــد بـــود ســـوز

انـد  يابـد كـه بتو     به تعبيري ديگر ، در صورتي شيخ از درگيري ذهني اين عشق رهـايي مـي               
بكـشاند و ايـن     )  روز ةگستر( آگاهي   ةرا به حوز  )  شب ةگستر(تعلقات مربوط به ناخودآگاه     

  .ستير همان وصال و طالع شدن خورشيدتفس
  

  قطره و دريا
ـ       ضامين نمادين و تمثيلي قطر    م    ست و بخـصوص در شـعر       ه و دريا در آثار عرفاني فراوان

است و قطره همان سـالكي      ... دريا رمز عالم جان ، عالم وحدت ، غيب و           ،  عطار و مولوي    
                                                 

  1337  ب منطق الطير  ،- 1
  256 ديوان عطار ، ص - 2
  1252  ب منطق الطير  ،- 3
   1260ب منطق الطير  ، - 4
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گونه از دريا قبل     اين تلقي رمز  . شودتكاملي خويش به درياي حق واصل مي      است كه در سير     
  پل نويا در كتاب خود به برخي از اين مفاهيم استعاري پرداخته             از عطار هم سوابقي دارد و     

گويـد و تلقـي      نـوري سـخن مي      ابوالحسين ةدريا در رسال  ة  است چنانكه از گسترش استعار    
ست كـه خـدا از صـفات        يـ ئآورد با اين مفهوم كه خشكي نماد چيزها        واسطي را از دريا مي    

   1.ستت نامتناهي حقيقةكند ، در حالي كه دريا استعارخود تجلي مي
ايست در درياي مجـازي دنيـا كـه در تقابـل بـا               در حكايت شيخ صنعان ، دختر ترسا قطره       

 وجود دختر ترسا در     ةها ، قطر  مفهوم و در نظام نشانه شناسي دال      درياي حق قرار دارد ، اين       
او  وجود   ةسير تكاملي قطر  . درياي مجازي دنيا و درياي نامتناهي حق      : تقابل با دو درياست     

 بـديعي در ايـن      ةست و اين نكت   دروغين و پيوستن به درياي حقيقي     جدا شدن از اين درياي      
  .نوع تلقي از مفاهيم رمزي قطره و درياست

  
  تقابلهاديگر 

ست ان بـه آن پرداخـت ، اشـياي متقابلـ          تـو عناصر تقابلي كه در اين حكايـت مي       از ديگر      
 »فـش  گوهر خورشيد « ،   » صوفيانه ةفرق«  در مقابل  »كاله گبرگي و ناقوس مغان    «اشيايي چون   

ست  كه از كلمات كليدي متن     »زنار«  در مقابل  »تسبيح«تر   و از همه مهم    »شعر سياه «در مقابل   
ست كـه تـا     گردد و آن اينـ    استعاري داستان حول اين تقابل مي     و بسياري از مفاهيم رمزي و       

  :نايي قول سب. 2 تزوير در دست است ، زنار صفا بر ميان نتوان بستةسبح
 بنـد زنـاري    اال اي پير زردشـتي بـه مـن بـر          

  

 3دوش بنهادم  و دست سجاده ز  تسبيح و  كه من 
  

  
  نتيجه

صد نهـايي ايـن داسـتان را        زيرساخت حكايت شيخ صنعان و اساساً آنچه كه طرح و مقـ              
عطـار بـا طـرح      . ست كه در نظام شناسي قابل توجه و بررسي است         تقابلهادهد ،   تشكيل مي 

                                                 
  289 تفسير عرفاني و زبان قرآني ، ص - 1
  269 مكتب حافظ ، ص - 2
  360 ديوان سنايي ، ص - 3
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ها در جايگـاه مفـاهيمي خـارج از          هاي مختلف داستان و با قرار دادن نشانه        حوزه در   تقابلها
هاي معمول و باورهاي رايـج ،        ساحتي خارج از كليشه   نجار و كشاندن قهرمانان حكايت ب     ه

 ساختي هنرمندانه از داستان ، موفق به القاي هر چه بيشتر و بهتر مفـاهيم رمـزي         ةضمن ارائ 
  طـرح  تقابلهارا از رهگذر اين      ادبيات قلندري     معاني و عناصر   قصه شده است و بسياري از     

هـاي تقـابلي و سـلبي در        كارگيري فن مناظره و تأكيد بر تمايز      وي با ب  . و تثبيت كرده است   
 قـرار دادن مخاطـب      هاي معناي حقيقي ، رمزي و تمثيلي كلمات و كل حكايت و بـا              حوزه

سازي معاني واژگان توانايي شاخـصي       ستهج توانسته است در بر    تقابلها اين   خويش در ميانة  
  .را نشان دهد

ند كـه كليـت      در اين حكايت ، در حقيقت دو روي يـك سـكه هـست              تقابلهابسياري از اين    
  .رسانندمفهوم را به اثبات مي
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