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 تقابلهای دوگانه در غزلیات عطار

 (294-286)ص

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی

83پیاپی شماره -8934 تابستان -دوم شماره -دهم سال  

 9دکتر فاطمه محسنی گردکوهی

 5931بهار  :مقاله دریافت تاریخ

 5931بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 

 چکیده

معنایی یکی از پر بساااامیترین هنرهاال ی می به رااارار مهربد یه بساااهار م رد ت  ه          تقابل   

ست. تق    س    ساختارگرایان قرار گرفته ا رنا شهاال معنا ساختارال آثار ادبی، به  ابل معنایی در پژبه ی ب 

 اعن ان رااهکه اال امامنی ب سااازمان یافته در ارایااین ربابه میه می مهان با گان اقشاای م ثر ایی 

کنی. پژبهش حاضااار به بررسااای تقابعهاال معنایی ب با گاای در دبیسااات لدی فرییالیین عطار        مه

نر ی می بهره برده هاهشاااب رال مهدردازد ب حا اال یار اشااان مهیهی یه عطار به اه مهدان از این 

اسااات. در لدلهاال عطار انیین ح زق تقابعی ب  د دارد یه بدرگترین ب پر بساااامیترین ح زق آن        

به میاههم ارزری عرفاای دارد ا ن: تقابل مهخااه ب مسجی، زهی ب   فی، بقا ب فنا ب ... با     اختصاص  

ااییشااه، ااخ دآگاهی فردال ب  رعی، ابضااات ا تراعی ب  زبایایی از به مهت ان تقابعها بررساای این 

 دسترسی پهیا یرد.را  ،سهک معنایی عطار

 ایی ها، تهاین، تناقض، لدلهات عطار.تقابل دبگااه،  یت با ه ها، لهردبت کلید واژه ها:

  

                                                           
 Fatemehmohseni57@yahoo.com                                       واحد قزوین –استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  -1 
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 مقدمه
گ ینیگان براال آفرینش میاههم ذهنی خ یش از ابدارهاال تخهل، عاطیه ب زبان مید مهگهرای.              

را ا آاهیازای یه ساات مید ان با خ قهتی یه در اسااتیاده از این ابدارها اعرای مهکننی به اثر هنرالاآ
سطح با گاای      .باز مهتاباای ست یه اگراه در  یکی از این ابدارها تقابعهاال دبگااه یا زب هاال متقابل ا
 یابی اما باحی ارزش معنایی است. ار د می
تعریف تقابل در معنارناسی بسهع است انان یه در معنی رناسی عریاً از ا ط ح تقابل   قح ز

ضاد،  رفًا گ اه اال از        ش د زیرا ت ستیاده مه ضاد ا ش د. ) ی ال،      به  اال ت : 5939تقابل محس ب مه
 معنایی تقابل، تهاین ب تناقض هم  اال مهگهرد. ق( در هرهن ح ز551

قابعهاال   یاریرد   اه متن ت   ت با ت  ه به ح زق        بدبگا اییشاااگاای گ ینیه،       گ ااگ ن مههارااای.  ا
سی ب ... را      عدینی،  گ ااگ ای ا ن یاریردهاال رنا سیی، زباای، ا تراعی، فرهنگی، مردم  رفاای، فع
براال آن فرض یرد. عطار ا ن دیگرگ ینیگان در لدلهات خ د، از این هنر ی می بهره برده     مهت ان 

 ری.با  مهکننی. لدلی را ارهت ان یافت یه تهی از این هنر گفکرال اب باز هاال دبگااه ح زههاالاست ب تقابع
شف ارتهاط           این پژبهش برا ستخراج ا داال اثر، ی ساختارال مت ن یعنی، ا سی  ساس ا  ی برر

( به بررسی دبیست 51: 5913مهان ا داء ب اشان دادن داللتی یه در یعهت اثر ب  د دارد )گعیمن،  
ن سااازد زیرا یه این ارا ارایآاها دبگااه، ارزرااهاال متقابل تقابعهاال لدی عطار پرداخته اساات تا در 

 قابل تشخهص اای. ،تیابت ب تقابعی یه دارای ارزرها به سهب
ساً به        سا ری یه زبان را یک امام مهیاای ب ربابه دربای آن را، عنا ر متقابل تعقی مهکنی ا اگر
شة          ست. ب هرهن اایی راخصه هاال این امام، طهقاتی ب دن آن ا ست ب  سته بنیال پیییه ها داهای د

ساختارگرا   رکل مهیهی ب  تقابعها امام منی ب  شر براال تعریف هر پیییه به ا ل     را  طهق این ا ل ب
 ( 91: 5931برد. )پارسی اژاد، اتضاد ربال مه

 سوال تحقیق
اسااتیاده از تقابل معنایی به عن ان ابدارال هنرال امرال راید در مهان گ ینیگان اساات. عطار این 

اه یاریردهاال متن عی دارد؟ بسامی این  در زبان اب ابدار را در ییام ح زه بهشتر به یار برده است ب   
 اه ارایه اال دارد؟تقابعها 

 تحقیق فرضیۀ
 معنایی بهره  سته است.تقابعهاال عطار ا ن گ ینیگان دیگر از  -

 .استرفاای ع بهشترتقابعها یاریرد قعطار ح زذهنی ةزمهن بهبا ت  ه  -

 مهگهرد. بر درهم را  ا تراعی قاستیاده از تقابعهاال معنایی، ح ز احتراالً -

 تحقیق پیشینۀ
ست. در زمهن      شهاال متعیدال   رت گرفته ا سی ب ا ل       ةدر این زمهنه پژبه رنا مهاای معنی 

از ی ربش  اای ال  «معنی رااناساای ب اگاهی به تقابل معنی»مهت ان به پژبهشااهاال  ،تقابل دبگااه
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را  راعران   تقابعهاال  ةه ار د. در زمهنرا رعار  رعر  سه یار پژبهشی   به معنایی در ا تقابل معنایی در 
ضعی ب هیال پژهان،  اق سنایی    تقابعها »های از فهربز فا رعر  ضادها در  ضا    «ب ت از طاهره اهرال، ل مر

سههل یارال ب    راره ار د    «دبگااه در لدلهاال حافظتقابعهاال »سالرهان ب  ضا اهی ل  مهت ان ا از ععهر
دبگااه در راااعر عطار  تقابعهاال    ةمهن یه این منابع الهامهخش اگارایه در این پژبهش ب ده اای. در ز      

 پژبهشی ااجام اگرفته است.
 تحقیقروش 

ژبهش یاربردال اسااات یعنیگ اگارایه با اساااتخراج ا داال )تقابعها(         پربش به یار رفته در این    
ست لدی   صی دارد داللتی را یه در یعهت اثر      عطاردبی سامیگهرال، ق شف ارتهاط آاها، ع به بر ب ب ی

 ب  د دارد، اشان بیهی.
 هدف تحقیق

 لدلهات عطار. %11معنایی در تقابعهاال یرهت استیاده از  -
 .رعطالدلهات معنایی در تقابعهاال اشان دادن ح زههاال یاریردال  -

 خاستگاه تقابل -9
یکی از رناخته ترین ربابه میه می، تقابل است.   « االرها باضیادها  تعرف »براساس ا ل بییهی   

یکی از »تقابل ریشاااه در عقایی ب ااییشاااة بشااارال دارد ب برخی از  ااااحب امران معتقیای یه            
سااط ح فکرال، ععری،   ة( تقابل در هر11: 5931)برتنس، « عرعکردهاال بنهادین ذهن آدمی اساات.

دین تقابل بهشاات ب  ق... قابل مشاااهیه اساات مد ً در ح ز اال، زباای با تراعی، فرهنگی، اسااط ره
 امعه، فقر ب ثربت،    قدبزخ، ازی ب ابی، ایران ب ییر،  سااام ب ربح، اهریرن ب خیابای ب ... در ح ز     

س اد ب   س اد، ظعم ب عیی ب ... در ح زق با سط ره  به ال ب ... در رال ب ااباربرمهرایی ب اامهرایی، باربها، ا
متقابل یه به   رت یدهر در زبان فارسی ب  د دارد، حکایت از بنهادال ب دن میه م تقابل  زباای با گان قح ز
 مشاهیه ار د.را مهت ان در سایر ح زهها ا ن فعسیه، عرفان ب ععم تقابعها ار اه هاال فراباای از  دارد.

صی ب   رخ تقابل در زبان عطار اهشاب رال سه خاستگاه دارد: بنهااهاال فکرال عرفاای، تجربه هاال    
ا تراعی، م اریث اخ قی یه ریشاااه در آم زههاال فردال، خاا ادگی ب ا تراعی بال دارد. در ذیل         

 براال هر یک از این خاستگاهها ر اهیال ذیر مهگردد.
 تقابل با خاستگاه عرفانی:

 رسک ب   ح  ب  بسه ب  قهضخ یشتن را در مهان  
 

 گه گیا را خ اایه ایم ب گاه سااعطان گیته ایم 
                                             (133/3) 

 فااناااراااا  یااد  فااناااخاا اهاای  بااقاااگاار 
 

 سااااتبقااا یرترین اهدال یااه می زایاای         
                                             (91/9) 

 تقابل با خاستگاه اجتماعی:
ته ایم           ایان اشاااسااا اه ا  ر خا رار ایر ق  ا

 

یم        خرقااه ب  انطهعسااا  بز    قعم برگرفتااه ا

                                          (133/1) 
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برد          خ رااار  هر مااا رخاات بااه  پ گر   بااار د
 

 برد زاار برآتش بسااا خت دسااات به     خرقه  
 

 به تدبیر خ یش یرد ساااهه رب انااک      دین

 

مهاایان       یر   بر سااار  برد      ی ییااار   گ ال ز

 (1ب  531/5)                                       

 اخالقیتقابل با خاستگاه 

 زاااانباا د تاار داماان در ابی ااا ن    

 

 راااای مااردااااهب آخاار اااایر یااار تاا    

                                          (111/1)   

   رااان ب رااارشاااهر برگهر        مردان ا   

 

 پااهاارایااه بااگااذار   زنآخاار ااا   ااا اای 

                                          (931/1) 

 راهاااهااار ماااردیااای تااا ااااای بااا د 

 

 رعاانااا باا د زاااانهاار یااه اب هااراا اا ن   

                                          (913/9) 

 کارکرد تقابل: -2

ابدارهاال آسان یردن یادگهرال است ب ظاهراً این ره ه در ی دیان یارآمیتر است به هرهن      از تقابل 

سته اای         سی ذهن داا سا شة عرهق  »سهب برخی آن را از ا  ی ا شر   دبگااه ااگارال ری شرفت ب در په

دارااته ب یای بساان مشاااهیه یرده اساات یه درد تقابل دبتایی ابلهن فعالهت منطقی در ی دیان    

 (513: رناسیمهاای اشااه« )است.

ست. ذهن آدمی در م ا هه      از یاریردهاال دیگر تقابل امم بخشی ب طهقه بنیال عنا ر اامتجااس ا

ضی    رناخته ب لام شی تا قابعهت تعریف یابی. یکی    ت ش مهکنی یه ،با هر پیییه اال اا آن را امم بهخ

دربای ب بهربای پیییه هاست یه اه تنها اساس ذهن آدمی  تقابعهاال  یافتناز راهکارهاال امم بخشی 

 ینشهاال ذهنی ب ادرایی بشر تاثهر مهگذارای. را تشکهل مهیهنی بعکه به   رت متقابل بر

رناسی    در باج« تقابل»یسی ب د یه از ا ط ح    اهک ال ترببتسک ال ابلهن زبان ب ادبهات،  ةدر حهط

با طرح آراال خ یش در قالب زبج  ( فرداهان دبساا ساا ر933: ساااختار ب تیبیل متن) .اسااتیاده یرد

هایی امهر دای ب میل ی، در زماای ب هم زماای، مح رهاال  ااشاااهنی ب هرنشاااهنی تایهی یرد یه    

شااه  رهاهت مهان   ترایدات مهان ا ست آاها ها مهرتر از  شی بنهادین   تقابعها این  ب ا در ت لهی معنا اق

 (511: رناسیمهاای اشااهدارای. )
ن برد. عطار در لدی زیر براال ااتقای ای از لدلهاال عطار مهت ان به یاریرد تقابل پی یبا بررسی انی بهت از یک

 بهره مهج یی.قابل ا ر از ت  هف آن است در هر بهت از ابدار تقمعنا یه راه عشق پر زحرت ب زبان 

یه  ان در      این در سااا ختهم خاد بس 

 

یم   خ ن  ا   دی  بر  ب یرد هم      در ت خ  سااا 

 (ضرنی تقابل – خ ن ب خاد) 

 در ساااااختهم     باایب  اهااک در رهش بااا  

 

 سااا ختهم  تر ب هم خشااااک درلرش هم 

 بتر تقابل میرج(ب بی ب خشک)اهک
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 ااای  ااااهاارباای اب ره ااای ب  باایبااا ن 

 

 سااا ختهممضاااطرب گشاااتهم ب مضاااطر   

 تااقاااباال با گاااااای(    -)باای اب ب باایب  
 

فتاااد   آتشاااایا ن ز  ااااااان     در  ااان 

 

ا ن     خ د  هم         ع د  ااان   مجرر سااا خت

 تقابل مکرل( -)آتش ب ع د 

 پااردق ایاان راه باا د   ااانب  دیااا ن 

 

هم         ز دیز ااااااان   ااان  ت خ هر ساااا  ل  د

 تقابل مکرل( -) ان بدی 

 ربیش راااععااه زد  رااارع عاااقهاات ا ن   

 

 اال، پر سااا ختهم      پربااااه راساااات ا ن   

 تقابل مکرل( -)ررع ب پربااه 

 (113)دی ان: لدی                                 

 تقابل در غزلیات عطار: -3

معنی رااناسااان تقابل را رابطه اال دب  ااهه مهیاانی یه مهان تصاا یر ذهنی ب با ه ب  د دارد. با ه  

ه اساات ب این په ایال دب  ااهه محساا ب  با قبرااگهدایب تصاا یر ذهنی تصاا یر ذهنی  قبرااگهداانی

 (511: اگاهی به تقابل معنیبا ه ب تص یر ذهنی است. ) قمهش د ب معنی، په ای دهنی

براال طهقه بنیال اا ات تقابل، میلهاال گ ااگ ای ارائه ریه است. طهقه بنیال لهدکا )برگرفته از الیند(، 

 (  11-53: بنیال...طهقه پهشنهادال درب طهقه بنیال ی رش  ی ال. ) یربزطهقه بنیال 

ی اقسام به بررس« ایی در زبان فارسینپهشنهادال در طهقه بنیال تقابل مع» ةمرضهه  ناعتی در مقال

 تقابعها پرداخته است ب خ د الگ یی دیگر ارائه مهنرایی یه تعیهقی از میی هایی است یه ذیر ری.

در لدلهات عطار، میلی است یه  ناعتی ارائه ار ده است    تقابعها الگ ال این پژبهش در طهقه بنیال 

ست معنایی به دب تقابعهاال در این میی  ش ای ب   ة د سهم مه بتایی به دتقابعهاال دبتایی ب لهردبتایی تق

لهردبتایی به دب گربه تقابل تک بعیال ب تقابعهاال رااایه ب  منشاااعبلهربا گاای ب با گاای دب گ اة 

لهربا گاای ب تک بعیال ب انی تقابعهاال انی بعیال تقساااهم مهشااا ای. هر یک از زیرمجر عه هاال 

 بعیال به ا داء دیگرال منقسم مهش ای. میی تعیهقی  ناعتی به رکل زیر است:

 

یتقابل معنای

غیردوتایی 

چند بعدی

تناقض جهتی

تک بعدی

مدور ردیفی

دوتایی

واژگانی غیرواژگانی

ضمنی جهتی
دو 
سویه

مدرج مکمل
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سایر    در  سامی تقابل مکرل از  س   تقابعهاال لدلهات عطار، ب شتر ب ب رته با  معنایی به ها  هامی تقابل ر
مشاااهیه اشاای. از مهان ربابه  ،بررساای قف ق در ح زتقابعهاال ب برخی از  )لهردبتایی( ااید اساات

میه می ب سعسعه مراتهی رر ی معنایی، ربابه اقشی، تقابل معنایی، هم آیی ب هم معنایی،  ایگاه       
ضر قرار ارهگهرد     سه در ح زق پژبهش حا تقابل معنایی پس از هم آیی قرار مهگهرد. اگراه این مقای

 اما تیابت این دب قابل ت  ه ب اشرگهر است.
 وتایی )جفت واژه ها(: تقابل د -3-9

 ش د.مهاین ا ت تقابل در مهان یک  یت با ه حادث مهش د ب خ د به دب دسته لهربا گاای ب با گاای تقسهم 
بنیال راایه اساات مکرل، میرج، دبساا یه    تقسااهما ت  پندیه به  تقابل غیرواژگانی: -3-9-9

 خ اههم پرداخت.آاها )بارباه(  هتی ب ضرنی. یه در ذیل بی
ی یکی متضااارن اثهات  یاز تقابل بهن  یت با ه اسااات یه ا      گ اه اال تقابل مکمل:     -3-9-9-9

 (511: اگاهی به تقابل معنیدیگرال است مد ً اگر عیدال زبج است، فرد اهست ب به عکس. )
 ار اه هایی از تقابل مکرل در رعر عطار:

 شب و روز:
 مشاال ی یار ب بار داها ماایه االربز ب رااب 

 
بارال      به سااار  ییت     دین  با گان می  ها رای  دا

                                              (11/1) 
 مرده و زنده:

تناای      مردگی   ز زااایگی ا ن   ف  خ یش یااا
 

ای بسااای    مرده ترا ن   ایه تر  رااا  هی ز  زا
                                          (911/3) 

 زن و مرد:
 رهاای پااهااش ماان آماای باای اااهااایاات   

 
هر        هش از بساااع  ب  آماای زنب  مرد یااه 

                                          (131/9) 

 صورت و معنی:

خت ب    یار ب ای      ااا رتا ن  بیییه ا  تق ال 

 

قیم ز  ااا رت ب       ای    معنیحالی  هاده ا  ا

                                          (131/1) 
 شام و صبح: 

  ااااهااح تااا  رااااامماان ماااااایه ام ز  
 

 گااریااه ب سااااا خااتاان بااه زارال    در  
                                            (139/1) 

 راست و چپ: 
 ااا ن تاا  آزاد آیاای از اااناا  ب اا د   

 
کم         راسااااتاات  ح هرد  گ  ااا آن بقاات 

                                          (59/51) 
 هست و نیست:
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 یم راااین در یم راااین دین من اسااات 
 

 آیهن من اساااات     هساااتی در  اهساااتی    
                                             (39/5) 

 کفر و دین: 
یت    یآ  ییراسااات ب  دینربال ت  ب م ال ت  

 
 رههر عطااار گشاااات رهدن عطااار راااای  

                                         (119/55) 
 طالب و مطلوب: 

 عطار مسااات عشاااقی از عشاااق انی الفی  
 

 بس عهان اساات مطع بفنا راا د  طالهیگر  
                                             (31/3) 

 غیر، خود:
 اااه ساااهااب اااه ععتش باااراااای پااییاای       

 
 اسااااب لااهاارشاااه از  خاا داااه باا د از  

                                            (59/51) 
 آغاز و انجام:

 اااگااهاارد یااه ااا  دبش   ااااجااامیااارم 
 

 امشااااب آلااازسااااریشاااای مااهااکااناای   
                                             (51/1) 

 عدل و ظلم:
قام           ته ام در م ایارااا قیم  اه   عیی گر 

 
عم  بااارال زاهاال    قاایم در یشاااهاایه ام  ظ

                                            (139/1) 
 بهشت و دوزخ:

 گاارم گااردد ساااا ز عشااااقااش  دبزخااا  
 

برفشاااااااای      بهشاااات    هش رضااا ان  پ  از 
                                          (911/1) 

 حقیت و مجاز:
هی           به آخر ارهرسااا فت راه  یه ر نیان   ا

 

هدار      هر قاایم  هقاات     در  ق  یرد  مجاااز  ح

                                         (111/1) 

 حالل و حرام:

 اساااات تا  را خا ن مان    حا ی گاراااه  

 

 یااناام حاارامااتگاار ااایهاای باا سااااه    

                                          (113/3) 

 محرم و نامحرم:  

یی       ت  حرم   ا ن  ی ال      م هر دب   مرا در 

 

لم  رعااه      حرم   خاال عااا م  بااه اساااات اااا

                                            (519/3) 

 مسجد و صومعه:
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گاه   جی در پهشااا عه ب در یند  مسااا   ااا م

 

 یااک پهر یااار دیاایه ب یااک مرد یااار ی       

                                          (153/9) 

 نقصان و کمال:  

 اسااات یرایاه  اقصااااندر بادیة عشاااق اه 

 

ست   خعقا ن من دب هان  ست باگر اه  اگر ه

                                            (551/1) 

 مسلمان و ترسا:

 هسااااات زاااار ااایاااقاات اااار یاارد     

 

 بس اساااات ترساااااییز  مساااعراااایگر  

                                          (15/51) 

 پشت و رو:

یرد          ربالبر   پشاااات هم  ه خ ا   هااان 

 

 عااقعااه ربال دلسااااتااان خاا اهااهاام یاارد   

                                          (113/5) 

 آب و آتش:

 راارع راارابی یه رااهشااه رااععه زد از بال 

 

باد خ رد ا     یار     آتشا   می  آببه   درآ

                                          (133/1) 

 عقل و عشق:

 در  اایت عشااق ت  راارح ب بهان ارهرساای  

 

 در آن ارهرسی  عقلت  خ د عالی است   عشق  

                                          (111/5) 

 ظلمت و نور:

یه ا ن از   رت سااااا  هساااتی برساااات ظع

 

 راااای ااا رالااناا ر در باار خاا ررااااهاای   

                                         (111/51) 

 ازل و ابد )اول و آخر(:

 بااا داااای باااا ربحااااااااهاااان   ازیدر 

 

هم خااااااه اااای    اباایتااا    بااا قاایسااااهااان 

                                          (131/1) 

 درد و درمان:

 تااا   اااان ماااا باااناااالاااهااای درداز 

 

 درد باای یااران یااافاات   تاا   درمااان 

                                          (591/3) 

 نهایت و بدایت:

 عشاااق آن باااراااای یااه لااایاات اه دش   

 

 اااهاا دش  باایایاات هاام  اااهااایاات هاام  

                                          (191/5) 
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 ملک و اهریمن:

 معااک ربز ب رااااب در پرده بااا اناایین     

 

 دارال هااانااا ز اهاااریااارااانااایعاااادت  

                                          (111/1) 

 لیلی و مجنون: 

 بااه یااام دی اه د لهعیا ن بهااار عرر را   

 

 یااافتم مجن ن  هر بهااارال در لم لهعی ش        

                                            (131/3) 

 مهر و ماه:  

 مهرربال اهیته اساات تهر ربال اهاده اساات 

 

 است  هح  رسهیه  یهههن ماهپشت بیاده است    

                                            (515/1) 

 سالمت و مالمت:

 به درین دریا م متاز اه می   یی  س مت

 

 یه آن بقت است مرد ایرن یه راهی پر خطر دارد 
                                             (533/5) 

 شمس و قمر:

هی ب راااکر     عت از رااا  اهک تر اساااات لع

 

 اهک تر اساااات      قرر  ب  رااارس ربیاات از  

                                              (11/5) 

 مس و زر:

گر اااه    مس  لهااک      زرا  ت اااای راااای ب

 

ا  بسااااهااارال راااا د       ت   خه   ب ااااف 

 (911/1) 

 دیو و فرشته:

ین آرااااهااان      بر ی  آبرده اااای پشاااات   د

 

ته پس ا ن   ای     فررااا هاده ا به عقهی ا  ربال 

                                          (131/1) 

 انکار و اقرار:

که   جت السااا م را     مقرباا ته ب د ح  گشااا

 

 رااای ااکار ا ن سااار زلف ت  دیی با سااار     

                                         (119/51) 

 وصال و فراق:  

 خاا د هاارگااد ب اااااییاای رساااای در  

 

 تاا یاای فااراقیااه تاا  پااهاا سااااتااه در    

                                          (311/9) 

 زیر و زبر:
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 زباارب  زیاارگاار دی عااطااار رااااای   

 

 دی ز تاا  زیاار ب زباار اااهااکاا تاار اساااات  

                                          (11/51) 

 خواب و بیدار:

تنااة      ف خهد رااا د      بهاایار  هااان ز ت  رسااا

 

 برخهدد    خ اب ا  اشااام اهم خرااارش ز      

                                          (191/1) 

 باال و پست:

 پسااااتب باااال ااا ن گااذر یااردیاام از  

 

 هاام زپسااااتاای هاام زباااال ایااراانااهاام     

                                          (191/9) 

 غرب و شرق:

به     مشااارقگرم ز   دع ت اسااات ملربتا 

 

تم بااه اساااات                ت  را مااا نم  ه ه ه ر ا  ا ن 

                                          (519/1) 

 رد و قبول:

فرب رفاات         من  عق  ح  ا  یااک ددردال بااه 

 

 خااعااق رسااااتاام   قااهاا یب  ردماان از  

                                          (133/1) 

 حاضر و غایب:

یب   عالم پر اساااات از ت     عت  لا  منم زلی

 

 بلهکن من آن امر ااایارم        حاااضااارالت    

                                          (113/1) 

 رو و قفا:

 ا اااحاب  ااایق ا  قیم اایر  ااایا زانی       

 

 زاناای قیااابااا خاایا ینناای ب  هااان را  رب 

                                         (911/5) 

 انسان و حیوان:

 زراا ق ب ذبق ااسااانبز هر اه یافت   هر 

 

 ارهرساااای   حه ان  ب یی بااه  نس  رعااة        

                                          (111/1) 

 فنا و بقا:

 یااناایت  فاانااا بااهااناایت    بااقااا گاار 

 

 بر فاانااا بااایاایت بااقااا بااخشااااای       

                                          (111/1) 

 عاشق و معشوق:

 بهاز  معشااا قهساااتی خ د در ره  عاراااقا  

 

 زان یه با هساااتی خ د مهنت ان آاجا رااای     

                                          (113/3) 
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 عقل و دل:

ایبه ب  اااااف عشاااق     هار دردال ا  م رادلب

 

 پنهااة پناایار خ د زگ ش برآبرد عقاالیااه  

                                          (115/9) 

 خاک و آب:

 حه ان یاافتناای  آبا ن زلععش زاایگی ب  

 

 گ رسااتان فلان بردارااتنی خادمردگان در  

                                         (911/51) 

ست یه تراماً    تقابل مدرج: -3-9-9-2 سام تقابل بهن  یت با ه ا رنی  یتها   ةاز  رعاز اق ب  مهها

 از امر یهیهت قابل در ه بنیال ب متضرن مقایسه اای. ماانی خع ت ب رع غ، سرد ب گرم، پهر ب   ان.

ش      الهته شه تنها یکی از دب متقابل منیرج ا رت یه هره شان ا  ایار ب دیگرال بیابایی ت  ه دا ست  ا
ش پرساایعنیگ تنها یکی از آاها براال پرسااش یا  ااحهت دربارق یل معنی م رد اسااتیاده قرار مهگهرد. مد ً  

 (511-511: اگاهی به تقابل معنیمهش د ییام یک   ااترای؟ یجا رع لتر است؟ یا ییام گرمتر است؟ )

 به ار اه هایی از تقابل میرج در رعر عطار اراره مهش د:در ذیل 

 خشک و تر:
ست از   شک اه سترال   ترب  خ ست  د خای  م در د

 

س خت       سر ب شک ب تر یک  یآتش لهرت درآمی خ

                                                (11/1) 

 آسان و دشوار: 
ریال   سان ا ن به  ان فاای   به  ااان ره برال آ

 

 اهساات دراا ار ااان ت ، ره تا به  از  انزآن یه  

                                                (555/3) 

 تهی و پر:

 ین پرگردد از خ ن دلم  تهی ااامی یااه 

 

 بااگااه می  ااااافی را بااا ددرد مهااامهدیاای  

                                            (931/9) 

 

 زشت و زیبا:

 فاااااای مااحاا  بااه   زرااااتربال هاااال 

 

 راااای پااییاای  زیهااا خااا ااااه دایم ربال    

                                          (931/1) 

 بیش و کم:

 یاامب  بااهااش  اااماای پاار یاان اااه    

 

 زیاارا یااه اااه مسااااتاام ب اااه هشااااهااار   

                                          (111/1) 

 :و جوان پیر
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هر   عشااااق را  ب د       ان ب  پ  یکسااااان 

 

 ااادد اب ساااا د ب زیااان یااکسااااان باا د   

                                         (999/5) 

 سرد و گرم:

 ال ی هسااردمداج اساات یه با  گرمالله بس 

 

 بااا دلی سااا ختااه در خ ن  گر مهگااذرد 

                                          (115/1) 

 نگونساری:سرفرازی و 

 یاا  ساااار زلااف تاا  دیاای  ساااارفاارازال 

 

نهاای سااار،        ج ب گ اسااااارال   تااا   رااا د ا

                                          (911/3) 

 فخر و عار:

 در عاااالااام عشاااااق یاااار عاااطاااار 

 

ه ه    خر  ال از رااا هربن اساااات    عااارب  ف  ب

                                          (31/51) 

 خام و پخته:

 خاا یااش بااهاان هاارگااد     خااامزاهاای 

 

 گاار اااهاای در داش  پااخااتااه اشاااا د  

                                       (195/51) 

 نیک و بد:

اهاااد       باایب  اهااک  عق بااه یااک سااا    خ

 

 اهساات راای ب هساات راای ب اهساات هساات 

                                            (19/1) 

 اصغر، اکبر، صغری و کبری:

 به ا اال یهرالبه  اا رت عالم   االرالعالم 

 

 ای ایهرای از  ااا رت ب از راه معنی  ا ااالر 

                                          (913/3) 

 شادی و غم:

 ت بااه خاا یااش خاا اااای لاارااآن را یااه 
 

  اااهاااان لااام تااا  دااااای راااااادال 
                                          (911/5) 

 دوست و دشمنی:
فا       من ز ان ب دی  درااارنباد  هان بی ب

 
 از دی ب  ان ه اال ت   دبساااتیگر اکنم ز 

                                            (111/1) 

 سپیده و سیاه:
هی  ا ن  ایر رهش   ساااد قه اساااات ا  ال تیر

 
 راه یاا تاااهاات دهااناای   سااااهاااهاای در  

                                          (911/3) 
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 گویا و گنگ:  
ام     ت    گناا  گر زبااا  راااای در ب ااااف 

 
یا ارااااک خ ن آل د من    خ ش اساااات گ 

                                             (11/1) 

 افصح و الکن:
ت         فریاای آیاای یااه  ا ن از  ت    ب ااااف 

 
 ااااهااای الاااکااانآفااااق را  افصاااااح 

                                         (311/55) 

 لطف و قهر:
 ماای ااا ازال  لااطااف گاااهااهاام بااه    

 
 ماای گاایازال  قااهاار گاااهااهاام بااه     

                                          (133/5) 

 باطل و حق: 
فتاااد         باااطاالهر یااه    عراات ا ظ  ب د در 

 
 باا د پااراااا ار راااای   حااقبان یااه باار  

                                          (111/1) 

 خیر و شر:  
بس           ب د ب  خ اهاای  ت   قهاااماات بااا   در 

 
 خ اههم یرد     رااارب  خهر  هر اااه از مااا   

                                         (113/51) 

 جسمانی و روحانی:
 بااا مااا اربد یااارال  ساااراااایبااا قااالااب 

 
 بگااذار بااه یلرااایی ربحاااایب   ساااراااای 

                                          (311/1) 

 پاک و تر )آلوده(: 
 داماان بااایاایت باا د  پاااد دریاان ره 

 
 دراااگاانااجاای   تااریااه ایاانااجااا داماان    

                                          (515/1) 

 

 پاک و پلید:
 اساااات بااخاا اهاام اااایاخاات  پااعااهاایتاان 
 

 بااه  ااان خاا اهاام زد   پااادب آن دم  
                                          (191/1) 

 مست و هوشیار:
 هاااراااه فاااارغ زاماااربز ب زفاااردا   

 
 مسااااتب از  هشااااهااار هاارااه آزاد از  

                                          (515/9) 

 سود و زیان:
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 ماارد درد تاا  دریاان ره آن اسااااات  
 

 باارخااهاادد  زیااانب  ساااا دیااد ساااار   
                                          (111/9) 

 سلطان و گدا:
 سااااعااطااان هاارگااد دیاایال یااه هااهاا    

 
 گاایایاای باار تااخاات اشاااسااااات بااا     

                                            (311/3) 

 خندان و گریان:
 ااا  باار فااکااناای اااقاااب   خااناایانگاال 

 
 یاااافااات گاااریاااانابااار را زار زار  

                                          (591/9) 

 بُعد و قرب:
س ، گر   بدعی   ان می باییت قرب  ال از ایس 
 

هان      ین اینترد  ایان گر   ییت   میااه ب ز  با
                                                  (11/5) 

 کامل و ابتر:
هم          طره  ق ا ن دریاااساااات دریااا  طره   ق

 
ین       ارا ا تر   آن  یاااماالپس  ب  رسااااهاای ا

                                          (931/3) 

 تیره و روشن:
 اساات  ربراان گنجی  تهرههر یجا در خاد 

 
بان      پاال ی   باز برمی آبرد  دساااات ابرش 

                                          (153/1) 

 جمع و پریشان:
شاای  ان عطار از  ست هر  ن زلف ت   پری  ا

 
 مرا پریشااااان رع ین بر ربال خ د  ان   

                                              (9/1) 

 نام و ننگ:
 هاار دم ز ااهااان عشااااق ساااانااگاای    

 

 آیاای ااانااگاام ب  اااامباار رااااهشااااة    

                                          (911/9) 

 آشتی و جنگ:

 در ره عشاااااق اااام ب اااناا  اااهساااات  

 

 اهساااات  ناا ب  آراااتیعاااراااقااان را  

                                          (553/5) 

 پیدا و پنهان:

 می سااارراااتی پنهااانهر آن راگی یااه   

 

 ماای درآرد پااهاایا یااناا ن ربال تاا     

                                          (531/1) 
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سویه:   -3-9-9-3 س یه با یکییگر دارای     تقابل دو  ست یه رابطة دب سری از تقابل  یت با ه ها ق

براال ار اه خریی ب فربش، زن ب ر هر، قرض دادن ب قرض یردن ...   رتهاال فععی معع م ب مجه ی 

 (513-511: اگاهی به تقابل معنیا ت تقابل را بارباگی هم اامهیه اای. )ارایااگر ا عی تقابل دبس یه اای. این 

 ار اه هایی از تقابل دبس یه در رعر عطار:

 بست و گشود:

اه       بهساااتم قه را در، در مهخا  بگشااا دمخاا

 

 ز می من فخر مهگهرم زمساااجی عار مهیارم    

                                          (111/9) 

 برخاستن:انداختن و 

 لاهااک ماهاتارساااام یااه هارگاد تااا اباای       

 

 ماارا بااهااناایازال  گاار  بااراااخااهاادم    

                                               (1/9) 

 خرید و فروش:

 ت ! ایربرااایگیتم به  د از عشااا ه اهدال  

 

  هااان بر من زیر یااه خریاایارم بیربخاات 

                                          (111/3) 

 ستد:داد و 

 یااناام بااا خااعااق سااااتاایب  دادبااه اااه 

 

 یااه قااهاا ی از عااطااا ااارااهاایاااام        

                                            (111/1) 

 گفت و شنید:

 مردان این ساایر را گم ب دگی اساات حا اال

 

 آماای رااانهاای ب  گیاات بین منکران ره را      

                                          (113/9) 

 کشته و کشنده:

ب د     خجاال  یشاااناایه از  یشاااتااه ا ن 

 

 یاا  ماارا یشاااات ب ماان ازب خااجااعاام    

                                          (111/1) 

 رفته و نیامده:
 ااااه گااا یااام ااااامااایهب  رفاااتاااهاز 
 

 ا ن حااا اااال عررم این زمااان اساااات  
                                          (31/55) 

ا مهت ان راهی حریتی به س ال گ ینیه یا رن ایه    ه یت با هدر اینگ اه  جهتی:تقابل-3-9-9-9
 (11: 5931بردن. ) ناعتی،  ب بآمی، آبردنب د. ماانی: رفت

 ار اه هایی از تقابل  هتی در رعر عطار:

 آوردن و بردن:
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 از ماان بااهاارد خااطاای ب دی   آبرد
 

فرمااایاای           مر اساااات تااا اااه  ت ن م   ااان 
                                          (915/1) 

 رها کردن و برآوردن:
 یااارد رهاااادیااان ب ره ایاااددال  

 
  باااارآبردیااااهااااش باااات آزرال   

                                          (111/9) 

 فتن:ردادن و گ
خرااار        گ رااااة  گر  هم      مااا بااار د ت ف  گر

 
تهم        دادیم    دی از دساااات ب پی یااار گرف

                                          (151/5) 

 آمدن، رفتن:
تم      ی مرا       بهااا گ بدن  فربرااای   ب خااااااه 

 
یتااا     رهخرم            برب گ ا هن هااا  ان من ز  یااه 

                                         (111/51) 

 نشستن و خاستن: 
نازی   نی    خهد منشاااهندر م  یه آن یس به

 
 رااای هرق مقصااای ب مقصااا د یه تا پایان  ا 

                                          (115/1) 

 آمد و شد:
 ب از گاااریاااد آماااینب  رااااایناز 
 

 یاای باارهاای تااا اشاااا د مااات راااااه    
                                         (153/55) 

 رفت و آمد:
 ماااهاااان  اااراااع راااایان خاااراباااات 

 
 بااه سااار باااز  رفتم  ، آماایما  رااارعی      

                                          (159/1) 

 اینجا و آنجا:
 از ب اا د ایاانااجااا ماااهااربیااا سااااهاارم   

 

برال        گر  اجااا بی ب  دم   خ ش اساااات   آ

                                          (11/55) 

 

 اال است یه به لحاظ م لیه هاال معنایی فرعی یا ضرنی خ د   یت با ه تقابل ضمنی:  -3-9-9-5

نی. ماانی مرد ب اامرد، پنهه ب آتش، سن   با ی تقابعنی ب داراال رابطه تقابل ضرنه  ،ب اه معناال ا عی 

شه. )   ره ستگی فرهنگی      13: بنیالپهشنهادال در طهقه ب  ضرنی مهت ان به باب ( از خص  هات تقابل 

راره یرد  آاها  سهب تر ره ااپذیرای.    این  یت با ها ستنی ب به هرهن  )هران:  ها خاص یک زبان ه

یعنیگ مرد ب اامرد به لحاظ با گاای به تقابل ضرنی رهه با گاای ب بقهة ار اه ها تقابل ضرنی    ( 13

 لهربا گاای اامهیه مهش ای.  
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 به ار اه هایی از این ا ت تقابل در رعر عطار اراره مهش د:در ذیل 

 :هکاه و کو

ا         نجااا  ی فریاای ا هی  اال  ین    ی  هر    ااا

 

کی           ی من  خر ین  هناای  یاااهااتتااا از ا  د

                                          (911/59) 

مرا               عم  ع رش از  ت ی  هاااساااات ی ه گ

 

 یاااه یاا هیااس اااتاا اااای یااه یااناای     

                                          (153/51) 

 مرد و نامرد:

ترساااای        مرد  تر  من  ت  از دا  ره عشاااق 

 

 از دادن سااار ترسااای اامرد آن یس یه ب د   

                                            (111/5) 

 مااکاان دعاا ال    ااااااان ااا اای   ماارد

 

 ماارد  ااااااان اااهساااات  اااامااردز آاااکااه  

                                            (511/1) 

 سنگ و شیشه:

 دی عااطااار اااگاار رااااهشااااه  اااایاات  

 

 مهناایاز امشااااب راااهشااااهبر  ساااناا  

                                          (51/51) 

  د باها ادبتایی اسااات. این ا ت تقابل در هرة زبتقابعهاال  از دیگر اا ات  تقابل واژگانی:    -3-9-2

ایارد متععق به ح زق ساخت با ه است ب ارهت ان آن را در معنی رناسی به   رت مستقهم در امر        

رت. از خص  هات مرتازال یه اع     راره یرد. یک  ضاال این  یت با ه دا ها دارای مهت ان به دب اکته ا

اها آاین یه از امر ریشاه با گاای راههه به یکییگرای. دب این یه پهشا ایهاال منیی سااز به یکی از     

 ( ماانی:  91-13: هرانافدبده ب سهب ایجاد تقابل با گاای مهش د. )

 پهش ای اا: هر ار ب ااهر ارگ مهربان ب اامهربان.

 پهش ای بی: بامده ب بی مدهگ با ادب ب بی ادب.

 پهش ای لهر: ارادال ب لهرارادال، طههعی ب لهرطههعی.

 پهش ای ن: ب د ب اه د، ارک رناس ب ارک اشناس.

 ار اه هایی از این گ اه تقابل در رعر عطار:

 این زمان در یام خ د درهم رکست   اایامب  یام

 

باراااایت          یامراای  یام خ یش فردا  به   تا 

                                             (53/9) 

 ماارا در هاار دب یاا ن مااحاارمااا ن تاا یاای 

 

لم  رعااه        محرم  خعق عااا  بااه اساااات اااا

                                          (519/3) 

 ز دهاااااات  هاار یااه ماا یاای ز مااهااان ب   

 

 اساااات باای خااهاار باااز دهاای  خااهاارال 

                                             (19/1) 
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 گاااردد ااااهااا د یاااه زخااا د   بااا دال

 

 راااااایساااااتااة ب ااااال زبد گااردد    

                                          (511/5) 

 ااا ن هاارااه داااام بلااهااکاان هااهاا  دان    

 

 ال ااارم ااااادان ب داااااا ماااهاااربم    

                                            (131/1) 

اه    اار  بی  ااره دلم  اااع ق خرد اساااات 

 

 در  ااهی دلم عشااق ت  باز اساات اه تیبهر   

                                            (151/3) 

 یه از مستی داامسه ا ن   ارهیاامیکی را ا ن 

 

 یکی راه ب یکی رهرب یکی رههر ارهاایاام              

                                            (111/3) 

 تقابل غیر دوتایی )تباین و تناقض(: -3-2

ری      رته با رته با ه به هم مرب ط ب به ا عی با یکییگر تراید دا یگااه ا تقابعی از ا ت انبهرگاه یک ر

ی.  لهردبتایی مهنامنتقابعهاال را آاها  ،یا تهاین م ا ه است. از آن  ا یه تقابل در بهش از دب با ه است

 بهآاها ها تیابت ب  د دارااته باراای بلی ارااتراد معنایی  با هاین اساات یه بهن آاها تهاین  ةالزم

ها ع به بر دارااتن اقاط  را در یک گربه قرار داد پس این ررااته با ه آاها اال باراای یه بت ان  گ اه

ین ا ةار ا .را در یک گربه قرار دادآاها بت ان حیاقل داراال یک اقطه ارااتراد باراانی تا تیابت بایی 

 (99: 5931هاال سای است. ) ناعتی، ا ربزهاال هیته، ماهها ت از ررته با ه

 ه هایی یه در ا ت ردییی این تقابعهاال تک بعیال به دب ا ت تقسااهم مهشاا ای ردییی ب ارخه اال. با

 گهرای به   رت خطی ب سرپایی پشت سرهم قرار مهگهرای. ماانی:قرار مه

 م، دست ب پار ب گردن، سهنه، رکسیا ب   رعه، بنی، عهارت، یعره، تک ا 

هاال   تقابل تک بعیال ارخه اال یا میبر، ررااته با ه هایی یافت مهشاا ای یه بر باحیها یا دبره  در

 (91زماای داللت مهکننی. )هران: 

 یا ربز، هیته، ماه ب سایب  ثااهه، دقهقه، ساعتماانی: 

در دب بعی  ی یه حیاقل    ا  د دار  ه هایی ب ادر تقابعهاال لهردبتایی انی بعیال یا تناقض رراااته ب          

   معنایی متیابت هستنی.

راره دارد.     سن ب  نسهت ا گ اه ها ب اا ات م   دات را مهت ان در  ماانی: زن، مرد، فرزای یه به ابعاد 

 (91 رگه این ا ت از تقابل قرار داد. )هران: 

 لهردبتایی در رعر عطار در ذیل اراره مهش د.تقابعهاال ار اه هایی از 

   تک بعدی )تباین(: تقابل غیردوتایی -3-2-9

 غیردوتایی تک بعدی ردیفیتقابلهای 

 رسک  ح ب بسه ب قهض خ یشتن را در مهان 

 

 گه گیا را خ اایه ایم ب گاه سعطان گیته ایم 

                                          (133/3) 
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 تقابل غیردوتایی تک بعدی مدور

یه هرگد ای   یی ای  ربز اهک یی   راااابد

 

با     ساااای هر   یت   یردهساااای ب ماه  ماه رب

                                            (191/1) 

 تقابل غیردوتایی چند بعدی )تناقض(: -3-2-2
ماه   له  گر به      ال بی  تا  گل ب  ارگسگ اش 

 
تا سااار از ررااااک       پاال   گهردخار  گعدار 

                                          (111/1) 
 ا   د اااام اااییاایم تساااههحب  خرقااهاز 
 

قه اه    اار یه   تساااههحاه   خر  گرفتهم ز
                                            (151/1) 

باش  دال در  اااف  ماای بنشاااساااتم  اب  ز
 

نیر ب  ق ش  به رااایم ب  قع  راااکساااتم ت 
                                            (131/5) 

قه  بهساااتم  اه  را در، در  خاا  بگشااا دم مهخا
 

 عار مهیارم   مساااجی گهرم ز من فخر می می 
                                            (111/9) 

 ااارااهااخاا اساااات   تااایااهاای ب  قاارایاای
 

 باااارآبرد مااااقاااااماااارالب  رااااایال 
                                            (111/1) 

 راااکرینی به    تعخهیپساااتة ت    رااا راه  
 

 هدار راا ر ب راالب در رااکرسااتان فکنی     
                                          (911/1) 

 ساااخن گ یی  تعخربیی ا ن  ترشدر بقت  
 

 یاایر راااکر اایازد راااهرینیبه  رااا ربش  
                                           (199/1) 

 

 نتیجه گیری

در لدلهات عطار انیین ح زق تقابعی ب  د دارد. بدرگترین ب بساااهعترین آن به ح زق عرفان تععق        

ابدارهاال هنرال را در خیمت ااتقای معنا مهگهرد، یکی  ة  رت طههعی هربه داد. اب ا ن سایر رعرا 

ب للدان هم مهاسااات. عطار براال تهههن میاههم    دبگااه یا زبج هاال متقابل      تقابعهاال   از این ابدارها،  

 عرفاای، از یاریرد آم زری تقابل س د  سته ب به اح  احسن از آن بهره مههرد.

 لدی عطار 111در تقابعها  یبی بسامی 

 تقابل لهر دب با ه اال تقابل دب با ه اال

 لهر با گاای

 با گاای

 تک بعیال
انی 

 میرج مکرل بعیال
 دب

 س یه
 میبر ردییی ضرنی  هتی

531 511 51 51 1 11 5 5 1 
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در تقابل دب با ه اال لهربا گاای بهشااترین بسااامی به تقابل مکرل ب یرترین به تقابل ضاارنی تععق 

 دب با ه اال در ار دار زیر به ارایش درآمیه است.تقابعهاال دارت اسهت 

سامی تقابعهاال لهردبتایی یه مرتهه با ررته با ه هاست. در لدلهات عط    ال یه ابگ اهار ااید است.  ب

  رفنمر یردانی.قابل 

ها به عن ان رااگردال زباای بهره بسااامی باالال تقابعهاال دب با ه اال اشااان مهیهی عطار از  یت با ه

 بازتاب ح زه هاال فکرال ابینی.تقابعها برده است ب این 
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