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 چکیده

های ادیان و یکی از عملکردهای بنیادین ذهن آدمی خلق تقابلها است؛ بنحوی که آموزه  

گیری اند. تقابل یکی از محورهای مرکزی شکلمکاتب فلسفی بر بستر تقابلها شکل گرفته

ر قصیده تقابل، یعنی در ه 954در سی قصیده جامعۀ نمونه، ساختار قصاید ناصر خسرو است 

نایی و مع قصاید)در محور افقی( مشاهده شد که در سه بخش تقابلهایمورد، در ساختار  32

 رصد(د 7/12درصد( و ادبی) 7/28درصد(، زوجهای متقابل واژگانی و لفظی  ) 7/58فکری)

هره بندی شدند. ناصرخسرو از تقابلها در محور عمودی کالم)با بسامد بسیار کمتر( نیز بدسته

عر گذاشته الب ادبی قصیده این مجال را در اختیار شابرده است که سرایش ابیات زیاد در ق

ده است. ناصرخسرو از طریق این تقابلها، قصاید خود را تشخّص و سبک شعری خاصی دا

و  روش این پژوهش مبتنی بر شیوۀ استقرایی است که از متدولوژی ساختارگرایی است.

 نظریات نقد ادبی جدید استفاده شده است.

 رگرایی، ساختار، تقابل، ناصرخسرو، قصایدساختاواژگان کلیدی: 

                                                           
 (fallah@khu.ac.ir) دانشگاه خوارزمي تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي، استاد  -1
 (M.irvani@khu.ac.ir)دانشگاه خوارزمي تهران  زبان و ادبيات فارسي، دانشجوي دكتري - 2

 (h.abbasi@khu.ac.ir) تهران دانشگاه خوارزمي گروه زبان و ادبيات فارسي، استاد - 3

 (abdollahian@khu.ac.ir-H)  دانشگاه خوارزمي تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشيار  - 4
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 مقدمه -1

بنیادهای فکری، زبانی و ادبی قصاید ناصر خسرو مبتنی بر تقابل است. در این پژوهش 

های قصاید ناصر خسرو بررسی سعی شده تأثیر منظومۀ فکری و اعتقادی ناصر خسرو بر تقابل

بدین  ساختار قصاید او واکاوی گردد.ها و نقش آنها در و شیوۀ ناصر خسرو در کاربست تقابل

 منظور سؤاالت پژوهش به شرح زیر است:

ساز ساختار های فکری و اعتقادی ناصر خسرو چه تأثیری در تقابلهای تکوین( منظومه1

 شعر ناصر خسرو داشته است؟

 ( این تقابلها در شعر او در چه سطحی تبلور پیدا کرده است؟2

 لهای دوگانه( در ساختار قصاید ناصر خسرو چگونه است؟ ( نقش تقابلها)به ویژه تقاب3

 پیشینۀ تحقیق -2

تقابلهای دوگانه و کارکردهای »ای با عنوان همزمان با انجام این پژوهش، مریم حقی مقاله

را منتشر کردند. ایشان صرفاً کارکردهای معنایی تقابلهای « معنایی آن در قصاید ناصر خسرو

مورد( و کارکرد شکایت و  7دو کارکرد مذهبی و تعلیمی)شامل  دوگانۀ ناصرخسرو را با 

 مورد( بررسی کرده که به تمام جوانب این امر نیز کامالً پرداخته نشده است.  12انتقاد )در 

های تکوین بنیادین تقابلها در قصاید ناصرخسرو واکاوی و نقش در پژوهش حاضر، ریشه

ساختار قصاید ناصر خسرو بررسی شده است. در این تقابلها)به ویژه تقابلهای دوگانه( در 

ها در الیۀ لفظی و واژگانی، مورد(، تقابل 24گفتار عالوه بر کارکرد معنایی و فکری )بیش از 

تقابلهای نحوی و زبانی، تقابلهای ادبی و بالغی و حتی تقابلهای دوگانه در محور افقی و 

استفاده از روشهای آماری به دقت بررسی و آنها در ساختار قصاید با  عمودی کالم و نقش

تجزیه و تحلیل شده است. بنابراین موضوع و روش کار پژوهش یاد شده)که صرفاً به 

های دوگانه پرداخته( کامالً متفاوت با پژوهش حاضر است که با کارکردهای معنایی تقابل

 ایم.روش دقیق علمی و آماری نقش تقابلها را در قصاید واکاوی کرده

 و قلمرو آن روش تحقیق -3

روش این پژوهش مبتنی بر شیوۀ استقرایی است که از متدولوژی ساختارگرایی و نظریات 

تر با مشورت نقد ادبی جدید استفاده شده است. برای بررسی علمی و قابلیت تعمیم دقیق

و پس  خبرگان علم آمار، سی قصیده از دیوان ناصر خسرو به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شد

از بررسی انواع تقابلهای گوناگون و تحلیل آماری دقیق، نتایج به کل دیوان تعمیم داده 

که قصایدی از  بیت( 1525شامل شود. بدین منظور سی قصیدۀ برگزیدۀ مهدی محقق)می
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وزنها و موضوعات مختلف دارد، به عنوان جامعۀ نمونه قصاید ناصر خسرو در نظر گرفته شد. 

درصد قابل تعمیم به کل قصاید ناصر خسرو هست.  90ا ضریب اطمینان باالی نتایج تحقیق ب

 البته قلمرو تحقیق قصاید کل دیوان ناصر خسرو است.

 نقش تقابل در ساختار اشعار و قصاید ناصر خسرو -4

در این پژوهش نقش تقابلها در ساختار قصاید در قلمرو واژگانی، نحوی، فکری و معنایی 

دئولوژیکی بررسی میشود تا هم به رویه زبان و هم به درونۀ آن)لفظ و معنا( و ادبی و حتی ای

بندیها ممکن است همپوشانی داشته باشند؛ یعنی دو زوج متقابل را پرداخته شود. این دسته

تقابل در  954بتوان از چند جهت با هم در تقابل دید. در سی قصیده بررسی شده، حدود 

تقابل  32وجود دارد؛ یعنی در هر قصیده حدود  جامعۀ نمونه ساختار قصاید)در محور افقی(

درصد(،  7/58معنایی و فکری) هایتقابل مربوط به تقابل 560شود. از این میان دیده می

تقابل مربوط به  121درصد( و  7/28تقابل مربوط به زوجهای متقابل واژگانی و لفظی ) 273

 است. درصد( 7/12تقابلهای ادبی)

 معنایی و فکری در ساختار قصاید ناصر خسرو لهایتقاب -1 -4

های فکری و اعتقادات مذهبی و دینی خاص ناصر خسرو بیش از همه سبب پیدایش ریشه

این تقابلها در قصاید ناصر خسرو شده است و بیشترین نقش و باالترین فراوانی را در ساختار 

بینی او از البالی تعقل و جهانقصاید ناصر خسرو دارد. خطوط فکری و شیوۀ اندیشیدن و 

نگرش دقیق به این تقابلها آشکار میشود. گاهی خالقیت فکری او سبب شده است که چیزها 

و مسائلی که در عالم واقع به ظاهر تقابلی با هم ندارند، در تقابل با هم قرار گیرند. با بررسی 

قابلهای قصایدش به نحوی زندگی این تقابلها به دنیای ذهنی شاعر میتوان راه برد. باید گفت ت

 560طلبانه و پرشور این شاعر مبارز را آینگی میکند. در سی قصیدۀ بررسی شده، حقیقت

درصد( مربوط به تقابلهای معنایی و فکری است که پرکاربردترین نوع تقابلها و  7/58مورد)

 ند از:گرانیگاه مرکزی ساختار قصاید او را شکل میدهد. انواع این تقابل عبارت

 خردیتقابل عقل و خرد با جهل و بی -2 -4

است که « عقل و خرد»یکی از مهمترین و پربسامدترین موتیفها در دیوان ناصر خسرو 

ذهن منطقی و وقاد ناصر خسرو در جای جای دیوانش آگاهانه و ناآگاهانه آن را به کار برده 

ریف عقل، جای دادن آن در زوجهای است. البته با توجه به دشواری و گستردگی و ابهام در تع

متقابل متضاد، دور از حقیقت است و دقیقتر است که در تقابلهای فکری و معنایی آن را 



 1397 پاییز /41 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /208

 

خردی قرار جای داد؛ خاصه که ناصر خسرو خرد و عقل را در تقابل با جهل و علم و گاه بی

 داده است. 

 1خردتقابل خردمند/ بی : 

 «خــرد خاریانــا             خردمـــند اســـت بار و بدرخــت این جهـــان را ســوی د»

 (17: ص9قصیده /2)بیت 

  :تقابل اهل فضل و خرد با عام نادان 

 ه عام نادان رااهـــل فضل و خـرد را ن مرســالم کن ز من ای باد مر خراســان را            

 (116: 52ق/1)بیت 

عقل  شیعه)چه اسماعیلیه و چه امامیه( نوع دوم، تقابل خرد با جهل است که در نگرش

گیرد و اهمیت بسیاری برای آن قائل هستند تا بدانجا که باب نخست در برابر جهل قرار می

 نامگذاری شده است. « باب العقل و الجهل»کتاب اصول کافی به نام 

  :تقابل خرد/جهل 

 «رهون شدرا ستون و پ رســته شد از نار جهــل هر که خــرد            جـــان و دلــش»

 (79، ص37ق/33) 

 یا: 

 «پلید جززو  پسرد مــادر پلید، نای بود از نبید آمد پلیدی جهــل پیدا بر خـرد            چون»

(53: 25ق/27)  

  :تقابل عاقالن/جاهالن و سفها 

 «غسـلینمــاهل نزدیــک عـــاقـالن عســـل النّحــلـم             وانــــدر گـــــلوی جـ»

 (136: ص60ق/45)بیت 

 یا: 

 «ت مستـنصـریمــــر عقـــال را به خـــراســـان منم            بــر سفــــها حجّـــــ»

 (56: ص26ق/37)بیت 

 

 

                                                           
هاي شعري فقط به ذكر يك يا دو بيت براي هر مؤلفه بسنده شده به منظور پرهيز از اطالۀ كالم، در آوردن مثال - 1

 است.
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  :تقابل عقل شریف/جاهل خسیس 

 اندر خیام در تنـــوری خــفته با عقـــل شـریف            بـه کـه با جـــاهـل خسـیس»

 (365: ص 173ق/42)بیت 

 نوع دیگر این تقابل به طور استداللی و غیرمستقیم است:

 :تقابل عقل مجبر/اطفال و مجانین 

 نماز از چه بر اطفال و مجانین            واجـــب نشـــود تا نشــود عقل مجبّر؟»گفتم که 

 (242:510ق/66)

  :تقابل عاقل/مجنون 

 پای کوبی در سَرَب؟ میچرا مجنون ای ور نه؟            خردستت ار به جای زنی بوق ادر هزیمت چون 

(8/44 :96) 

 تقابل کالبد و تن  با جان و نفس -3-4

یکی از مهمترین تقابلهای معنایی و فکری در قصاید ناصر خسرو تقابل تن و جان است 

 ت.مآبانه و متشرعانۀ شاعر اسکه نشان دهندۀ باورها و اندیشۀ خردگرایانه و فیلسوف

 تا کی تو به تن برخــوری از نعمت دنیا؟            یک چند به جــان از نعـم دانـش برخور

 (506: ص 242ق  /3)بیت 

 ترســم که نه مردمی به جـــان هر چند            از شخـص  همـی بـه مردمــــان مــانی

 (58: 28ق/2)

  :تقابل نفس/تن 

 «تن و این گونۀ احمر است و نژند است            منگـــر به درشتی نفس ضعیفمرا  که گفتم»

 (511: ص 242ق/79)

 جهــان بحـر ژرف است و آبـش زمــانه             تو را کـــالبد چـون صـدف جانت گوهر

 (307: 145ق/47)بیت 

  :تقابل تن/جان 

 تو تن بَطَـر در کار جانت کن نظرداد تن دادی، بده جان را به دانش داد او            یافت از 

 (174: 80ق/18)
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 تقابل کنش و واکنش -4-4

تقابل دوگانۀ عقالنی دیگری در ساحت فکری و معنایی ابیات قصاید وجود دارد که ژرف 

 استوار است: « کنش/واکنش»ساخت معنایی آن بر تقابل 

 ـن نخـــواهی که یابی الم؟الـــم چون رســـانی به مـن خیره خیر             چـــو از مــ

 ( 63: ص30ق /20)بیت 

 گـــر نپسندی همـــی که خونت بریزند            خون دگــر کس چـرا کنی تو به گردن؟

 (170: ص 78ق /33)

 تقابل قرآنی و روایی و داستانی -5-4

اولیا شکل این نوع تقابلها با توجه به آیات و داستانهای قرآن یا احادیث و سیرۀ انبیا و 

گرفته است و یا داستانها و تاریخیی را در بر میگیرد که بین اهل فضل و ادب مشهور بوده 

است. اغلب این تقابلها در معنای قاموسی با هم تقابلی ندارند، اما در بستر قرآنی و روایی و 

 داستانی تقابلی انکارناپذیر پیدا میکنند که به شماری ازآنها اشاره میشود:

  فرعون/موسی: تقابل 

 «به علم در کف موسی عصا شدم من چونجـوی گشت            فرعون روزگـار ز من کیـنه»

 (139: ص62ق/28)

  :تقابل موسی و هارون/هامان 

 تو نبیــره و پســر موســی و هـــارونی            زیــن قِبَــل مــــن عدو لشــکر هامانم

 (198:  ص90ق /56)

 ملعون: تقابل سلیمان/دیو 

 مُلـــک ســـلیمـــان اگر خراســان بود            چونک کنـــون مُلـــک دیو ملعون شد؟

 (79: ص 37ق /18)

 دیـــک عـــاقالن عســــل النّحــلم            وانــــدر گــــلوی جـــاهل غســـلینمنز»

 «شــو که نه سنگینمم چندین            ساکـــن سخـــن مراز مـــن چـو خـر ز شیــر »

 (136: 60ق /46و  45)بیت 

  :والطعامَ الّا مِن »تقابل عسل/غسلین و خر/شیر از تعابیر قرآنی است

 (51المدّثّر/ «)کانّهم حُمُر مستنفرۀ فَرَّت مِن قسوِرۀ»( و36الحاقه/«)غِسلین
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 ای و داستانی بیژن و منیژه: تقابل اسطوره 

 « ســوســن به مثـــل چـو خنجـر بیژن            چـــون روی منیــژه شـد گـل سوری»

 (327: 155ق /15)

  :تقابل داستانی دمنه/گاو 

 دِمــنه به کـــار اندر است و گاو نه آگاه             جــز کــه تــو را ایـن مَثَل نشاید گفتن

 (170: 78ق /40)

 تقابل تأویل و تنزیل -6-4

یعنی توجه به معانی باطنی شریعت، تشکیل  اساس مذهب اسماعیلی را موضوع تأویل،

اند: و باطن را در برابر ظاهر قرار داده، گفته« تنزیل»دهد. اسماعیلیان تأویل را در برابر می

تنزیل عبارت از ظاهر معانی کتاب)قرآن( است به طریقی که احکام شریعت بدان بر پا باشد، »

مذاهب «)احکام حقیقت به آن بر پا باشد... و تأویل عبارت از باطن کتاب است، بر میزانی که

 (.403اهل سنت و فرقه اسماعیلیه، فضایی: 

 شور است چو دریا به مثل صـورت تنزیل            تأویــل چــو لؤلؤست ســوی مـردم دانا

 (5: ص2ق/37)

 « ه غوغاتأویــل به دانـا ده و تنـــزیل ب»از بهـــر پیمـبر که بدین صنع ورا گفت:            

 (22: ص1ق/40)

 تقابل آسمان و فلک و زمین  -7-4

  :تقابل چرخ اخضر/گوی اغبر 

 همـــی تا جهان است وین چرخ اخضـر             بگـــردد همی گـــرد ایـــن گـوی اغبر

 (309: 145ق  /82)

  :تقابل زمین/چرخ مدّور 

 سراسر            تو بـر زمـــی و از بـرت این چـرخ مدوّر گشتهعلم و جهان  بسیای خوانده 

 (505: ص 242ق /1)بیت 

شناسی قدیم و باورهای هایی است که ناصر خسرو بنا به نجوم و جهانقسم دیگر، تقابل

 پیشینان بیان کرده است:

 نـــر؟چــون اســت زهــره چـون رخ ترسنده            مرّیـــخ همچـــو دیـــدۀ شیـــر 

 (83: ص14، ق 8)بیت 
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در معنای قاموسی زهره و مریخ نام دو سیاره است که ظاهراً تقابلی ندارند، اما در نجوم قدیم 

 نام دو فلک است که مریخ را نحس اصغر و زهره را سعد اصغر گویند و در تقابلند.

 تقابل فعل و قول -9-4

انسان خردمند را کسی میداند که ناصرخسرو بین قول و فعل انسانها تقابل قائل است و 

قول و فعل او بر باورهایش گواهی دهند. این امر منتج از روح فلسفی و عقلی اسماعیلیه است 

 که در شخصیت ناصر خسرو تبلور یافته است:

 تا به گفتـــاری پربــــار یکــی نخــلی             چـــون به فعـــل آیی پرخـــار مغیالنی

 (437: ص 208ق  /37)

 تقابل در برخی صفات و ویژگیها -10-4

در این بخش دو عنصر متقابل از نظر لفظی و معنایی در تقابل یا تضاد قرار ندارند، ولی از 

نظر برخی ویژگیها و اوصاف در اشعار ناصر خسرو با هم در تقابل هستند. این تقابلها در نوع 

م تصریح شاعر نیاز به توجه و توغل خود بسیار هنری هستند و به دلیل پوشیده بودن و عد

 تر و هنریتر میشوند. بیشتر دارند و پس از دریافت رابطۀ متقابل برای مخاطب جذاب

 بیـــانش عقــــل نپـــذیـرد گــزاف            زانکــــه جــز بآتش نشــاید خورد خامبی

 (364: ص 173ق  /27)بیت 

 میشود بین این دو نوعی تقابل وجود دارد. با توجه به اینکه آتش سبب پخته شدن خام

 هر چـــه دانم که برهـــنه شود آن فردا            خـیره بر خـویشتن امـــروز چه پوشانم؟

(29/90 :197) 

 «.چه پوشانم؟»واژۀ برهنه در تقابل است با فعل 

 سوهان کنم ور خـــاطرم به جـــایی  کـــندی کند            او را بــه دســـت فکـــرت

 (371: ص 177ق /20)

 ویژگی سوهان تیز کردن است که در تقابل با کندی قرار گرفته است.

 مبر انده که من اینجای طبیبم            بر مـــن بکــن آن علت مشروح و مفسّر»گفتـــا 

 (512: ص81/242)
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 تقابل فصلها و زمانها -11-4

خسرو بسامد باالیی دارد. ولی اغلب این تقابلها با تقابل فصلها و زمانها در قصاید ناصر 

 توجه به سنت ادبی و یا ویژگی طبیعی فصول میباشد.

 :تقابل خزان/بهار 

 «وقت خزان به بار رزان شــد دلم خراب            وقــت بهــار شـــاد به آب و گیا شدم»

 (138: ص 62ق /5)بیت 

  :تقابل بهار/زمستان 

 «ست جهد آن نکنی            که تا یکی به کـف آری مگر زمستان راچـرا کنون که بهار ا»

 (118: 52ق/41)

 تقابلهای اجتماعی، نژادی و سیاسی -12-4

این نوع تقابلها با توجه به مقام و موقعیت اجتماعی و قوم و ملت و کشور و ... شکل میگیرد. 

بقات اجتماعی دارند، در های خاصی که هر یک از طدر اغلب این تقابلها از نظر خصوصیت

 اند.شعر ناصر خسرو در تقابل با هم قرار گرفته

 :تقابل شاه و میر/اهل طیلسان و عمامه و ردا به عنوان دو طبقه اجتماعی 

 دلم            زی اهــل طــیلسان و عمامه و ردا شدم شدوز مــال شــاه و میـر چو نومید 

 (139: ص 62ق/14)

 آنجـــا که مطـرب نشیند            ســـزد گـــر ببـــرّی زبـــان جـری راتــو برپـــایی 

 (143: ص 64ق  /27)

تقابل برپایی/نشیند و تو/مطرب تقابل سیاسی و اجتماعی است که در درگاه شاهان کسانی 

 ایستادند.نشستند و فروتران میکه جایگاه واالتری داشتند، می

 تم(/شاه)کاووس(: تقابل سیاسی و اجتماعی رهی)رس 

 شنــــودی کـــه بـــا زور و بازوی پیل            رهـــی  بـــود  کـــاووس  را روستـــم

 (63: ص 29/30)

 تقابل ناصر خسرو با مخالفان و دشمنانش -13-4

از جمله وظایف پیروان در برابر امامان از نظر اسماعیلیه، دوستی با دوستان و دشمنی با 

دوستی با ما و دوستی با دشمنانمان در دل مؤمن در کنار هم قرار »است که دشمنان امام 

( این امر سبب ایجاد 383های کالمی در اسالم، بدوی، ج. دوم: )تاریخ اندیشه« نمیگیرد.
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ها در دیوان ناصر شده و کسانی که مذهبی به جز مذهب اسماعیلی یا مهمترین تقابل

باشند، اغلب در جرگۀ دشمنان ناصر خسرو محسوب مخالفتی با امام اسماعیلیه داشته 

اند؛ به ویژه خلفای عباسی و سالطین سلجوقی. مضمون بعضی قصاید ناصر خسرو میشده

 تماماً بر این تقابل استوار است:

 فـاطــمیم فـــاطــمیـم فـــاطـمـــی             تـــا تـــو بـــدرّی زغـــم ای ظــاهری

 (55: ص 26ق /31)

 ضــیم ســوی تـو و تـو ســوی مـن             نــاصــبیی، نیســت جـــای تنگـــدلیراف

(135/23 :287) 

 تقابل قبل و بعد از توبه در دوران زندگی ناصرخسرو -14-4

در زندگی ناصر خسرو هم دو تقابل قبل و بعد از توبه دیده میشود که در اشعارش تبلور 

 یافته است:

 بشــستم دست خویش            راســت چــون بگــذشتم از آب فــراتها مـن از لــذّت

 (325: ص 153ق  /24)

 واکــنون زگشــت دهـــر دگــر گشتم             گــویی نه آن سرشــت و نــه آن طینم

 (135: 60ق /20)

 تقابل امر و نهی -15-4

نهی است که ناشی از روحیۀ  یکی از پربسامدترین تقابلهای فکری و معنایی، تقابلهای امرو

گونه و ستیهندۀ ناصر خسرو است که شاعر، مخاطب را مانند پدری ناصح پند و اندرز واعظ

 میدهد. 

  :تقابل امر و نهی 

 بیامـــوز  و  مـــامـــوز  مــر عـــام را            زعـــــلـــم نهـــــانی قـلیــل و کثـیر

 (401: 36ق/189)

 ن و مَبُر از همگان نیز             بــر راه خـرد رو، نه مگــس باش نه عنقابا هر کــس منشی

 (4: ص 2ق /16)
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  :تقابل امر و نهی 

 ی راسرنکوهـــش مکــن چــرخ نیلوفـــری را            بــرون کـــن ز ســر بـاد و خیره

 (142: ص64ق /1)

 تقابل وحدت و کثرت -16-4

یکی از انواع تقابلها در قصاید ناصر خسرو تقابل وحدت/کثرت است که در آن عدد یک با 

اعداد دیگر که بیش و نماد کثرت هستند، در تقابل قرار میگیرند، هر چند در معنای قاموسی 

شود. البته در فلسفه و کالم اسالمی بنا به دیدگاه توحیدی عدد تقابل چنین تقابلی دیده نمی

اند دیده میشود و ناصر خسرو هم به آنها نظر داشته ر اعداد که از یک ساخته شدهیک و دیگ

 است. 

  :تقابل وحدت/کثرت 

 همه تنهاوحدتش کثرت، نه محدث زین  اندرنه              شیاا همه از ستا که در وحدت قدیمخداوندی 

 (1: ص1/1)

  :تقابل هزاران/یکی 

 «ش            یکـــی عـــلم نتـوان گرفتن به خنجرهــزاران توان یافــت خنجــر به دان»

 (307: 145ق  /37)

 تقابل خدا/ شیطان، خدا و دیو)عباسیان( از نظر ناصر خسرو -17-4

یکی از تقابلها در قصاید ناصرخسرو تقابلی است که بین خدا و دیو یا شیطان برقرار گشته 

رو و مخالفت او با خلفای عباسی و و کارکرد اصلی این تقابل، مذهب ناصرخس است. ریشه

 سلجوقیان است که سبب آواره شدن او در یمگان شده است:

  :تقابل یزدان/ دیو 

 نگاه کـن که چو فرمـان دیــو ظاهر شد            نماند فــرمـان در خـلق خویش یزدان را 

 (117: ص 52ق  /30)

  :تقابل خدا/شیاطین، مستنصر/اولیای شیاطین 

 دهـد نصــرت            زیـــن پـــس بـــر اولیـــای شیاطـینم« از خـــدایمستنصــر »

 (135: 60ق  /26)

 تقابل انسان و غیر انسان -18-4

کمال طبیعت و اشتمال آن بر فضیلتها تنها به وجود انسان است، و طبیعت به واسطۀ »... 

( 355ی در اسالم، بدوی، ج. دوم: های کالمتاریخ اندیشه«)یابد.انسان غنا و کمال و استغنا می
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ناصر خسرو تقابل انسان با دیگر موجودات)مخصوصاً حیوانات( را در قصاید خودش بیان کرده 

 است؛ مانند تقابل تو/خاک و هوا و نبات و حیوان در:

 تـو را خـــدای ز بهـــر بقــا پدید آورد            تو را و خــاک و هــوا و نبات و حیوان را

 (118: 52ق /44)

  :تقابل مردم/گاو 

 ذنبعلـم و طـاعت گـاو باشد بیمردم بی             ستا عتطا به علم وا پید، پسر، ای گاواز  مردم

 (98: 44ق/34)

 بیان تقابل یکسویه -19-4

در این نوع تقابل شاعر یک طرف تقابل را بیان میکند . طرف دوم و جزء غایب خود به 

میشود و حتی شاید نیازی به ذکر آنها نباشد که از خصایص سبکی و خود در ذهن تداعی 

اندیش او سرچشمه ساختاری ناصر خسرو و خالقیتهای اوست که از ذهن باطنگرا و تأویل

 میگیرد:

  :)درختان بی بر/درختان با بر)به قرینه 

 بری رابی بــر            ســـزا خـود همین اسـت مـربســوزنـد چـــوب درخـــتـان بـی

 (142: ص 64ق/14)

  :تقابل قبلۀ احرار بود/ االن نیست 

 پریــر قبــلـۀ احـــرار زاولســتان بــود            چــنانـکه کعبه است امروز اهل ایمان را

 (117: 52ق /17)

 تقابل دین و دنیا -20-4

 اندر دین ببینم یک ندب و بیم و سختی عــزّ و ناز و ایمنی دنیا بسی دیدم، کنون            رنج

 (97: ص 44ق  /23)

 تقابل فلسفی و کالمی -21-4

  :تقابل ازلی/محدث 

 فـعــل اگــر به فعــل بگردد            آن ازلـــی حــــال بود مُحــدَث و زایلحــال ز بی

 (136: ص  61ق  /6)
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  :تقابل ناقص/کامل 

 نیــاز و ساکن و و کامل؟جز گهــری بی  ناقــص محــتاج را کمــال کـه بخشــد          

 (136: ص 61ق  /9)

 یک جوهــر ترکیب دهنده است و مصوِّر            یک جـوهــر ترکیب پذیر است و مصـوَّر

 (131: ص 59ق  /14)

 تقابل مؤنث و مذکر)زن/ مرد، خواهر/برادر و ...( -22-4

است، تقابلی است که بر پایۀ تقابل  یکی از انواع تقابلهایی که ناصر خسرو استفاده کرده

مذکر/مؤنث شکل گرفته است و نمود آن در تقابلهای زن/مرد، خواهر/برادر و ... تبلور یافته 

ای ایفا کرده است و در است که در ایجاد مفاهیم و روابط ساختاری اشعار نقش برجسته

 قصاید ناصر خسرو بسامد قابل توجهی دارد:

  :تقابل زنان/مردان 

 چخید؟باید  دینکار  همی دردان مر گرت چوندنیا چخی              در زینتچون زنان  همیشهن چو

 (52: ص 25ق /16)

  :تقابل خواهر/برادر، ماده/نر، ماده و نر/فرزند 

 بگــو آن دو خــواهـــر زن و دو بــرادر            کـدامــند و فــرزندشـــان مــاده و نـر

(62/ 145 :308) 

 تقابل والدین و فرزندان -23-4

 نوع دیگر این تقابلهای والدین)پدر و مادر( و فرزندان است:

 از ما؟ کشیکین  همی کهفـرزند تـوایم ای فلک، ای مــادر بدمهر             ای مادر ما چون 

 (4: ص2ق/2)بیت 

  :تقابل پدر/پسر 

 «ه نیسـت کار جز این ای پسر مراو زهدورز            زیرا ک تو سخنگوی حـق بههمچو پدر »

 (13: ص6ق /43)

 زوجهای واژگانی و لفظی متقابل -5

این زوجها از نظر لفظی و واژگانی در تقابل با هم قرار دارند. از نظر زبانی و ساختاری برخی 

در بسیاری از این جفتها نشانداری زبانی دالها »تقابلها گاه بر حسب وندها شکل میگیرند. 

ت و شامل فقدان یا غیاب پیشوندها یا پسوندهایی مانند نه، نا یا بی و ... اس "سلبی"
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(. بنابراین برخی تقابلهای واژگانی با تکواژ 170شناسی، چندلر: مبانی نشانه«) میباشد.

 273آیند و برخی واژگان متضاد هستند. در سی قصیدۀ جامعۀ آماری، ساز پدید میمنفی

های متقابل واژگانی است و جزء تقابلهای بلها مربوط به زوجدرصد( از کل تقا 7/28مورد )

هایی مانند: پرکاربرد و معمول ناصرخسرو در ساختار قصایدش میباشد. نمونه

: 1ق/3(، گویا/ خاموش)بیت 95: ص16ق /4نظام /با نظام)بیت (، بی24: 4/2خطر)خطر/بی

(، 23: 52/1ظالم/عادل)(، 21: 29/1(، زنده/مرده)20: 1ق/19(، بیشی/کمی)بیت 19ص 

ق /16(، غنی/درویش)31: 38/3(، آشکار/پنهان)30: 23/3(، سخت/آسان)26: 22/2بحر/بر)

: ص 15ق /23(، کافر و مسلمان)بیت 92: ص 15ق /23(، دوزخ و بهشت)بیت 91: ص 15

: 18ق /24(، بودش/عدم)96: ص 16ق /20(، صبح/شام)93: 14، ق42(، نیک/بد)بیت 92

: ص 48/27(، پر و تهی)136: ص27ق  /15(، باقی/فانی)108: ص19ق /5ن)(، پیدا/پنها105

ق /38(، بن دریا/لب دریا)21: ص1ق /26(، تیره/مصفا)146: ص 30ق/8(، یار و دشمن)138

ق /26(، نقصان/تمام)474:ص 228ق/52(، دیو/فرشته)29: ص 20/3(، گریان/خندان)22: 1

(، روز و 36: ص 4ق /40)صورت/سیرت(، 34: ص 4ق/35(، آثار عدل/صورت جائری)20: 3

(، 38: 16/5(، جاهل/عالم)38: 5ق /14(، زندان/رهایش)37: ص 5ق  /4شب)

(، 49: ص 8 /18(، صغار/کبار)45: ص 7ق/10(، درون/بیرون)42: 10/6آغاز/انجام)

 ( و ... .143: 29ق  /12هشی/هشیاری(، بی135: 26/26(، درد و درمان)136: 15/27باقی/فانی)

 ادبی های متقابلزوج -6

این نوع تقابلها برگرفته از سنت ادبی رایج در میان شاعران است و ناصر خسرو هم در 

ها تقابل قصاید خود از این زوجهای متقابل بهره گرفته است. در معنای قاموسی این واژه

و وجود ندارد، اما بر اثر تکرار در آثار دیگران ذکر یک طرف، طرف دیگر را تداعی میکند 

توانند در این چون از طریق تقابل مکمل یکدیگر هستند و با هم رابطۀ رو در رویی دارند، می

 7/12مورد ) 121دسته قرار گیرند. تعداد این تقابلها در قصاید بررسی شدۀ ناصر خسرو، 

(، 35: 4ق /33(، چنبر/قامت عرعری )29: ص3ق/16: موم و سندان)بیتاست. مانند درصد(

(، 179: 82ق/15(، سنگ/موم)30: ص29/3(، هوشیار/مست)59: 14ق /35هما/جغد)

: 75ق/29(، باز/تیهو )45: ص7ق /13(، باز همایون/جغد)34: ص4ق/19سِحر/پیغمبری)

: 1ق/15(، سرگین/عود مطرّا)51: ص 8ق /36(، سنگ/زر )121:ص54ق/8(، خار/خرما)164

 ها:. . نمونه( و ..44: ص7ق /5(، الف/نون)34: ص 4ق/20(، باز/کبک دری)20

 



 219/ساختار قصاید دیوان ناصر خسرونقش تقابل در 

 

 روی گلنـار چــو بزدایــد قطـــرِ شــب            بلبـــل از گـــل بــه ســـالم گلنار آید

 (161: ص74ق /3)بیت 

 تقابل گل یا گلنار/ بلبل نوعی تقابل در سنت ادبی است.

 گــــلــزار آیـــدزار وار است کنـــون بلبل و تا یک چند            زاغ زار آیــــد، او زی 

 (161: ص74ق /4)بیت 

تقابل زاغ و بلبل دو پرنده هستند که در سنت ادبی بلبل پرندۀ خوشخوان و محبوب و زاغ 

 پرنده شوم و بدشکل است.

 تقابل بادام/ بید و سپیدار: 

 ازابــادام به از بیـــد و سپیدار به بار است             هـــر چـــند فـــزون کرد سپیدار در

 (5: ص2، ق34)بیت 

 تقابل بین سرو و چنبر بنا به سنت ادبی است که کارکرد پیری/جوانی دارد:

 گیهان را کار، خود این است به مکر خویش و            کردچو چنبر  منبگویشان که جهان سرو 

 (116: ص52ق/3)بیت 

تاری در سنت حروف الفبای فارسی هستند که از نظر شکل نوش« دال»یا « نون»، «الف»

 اند:ادبی با هم در تقابل قرار گرفته

 شود، نون نونستم             ز جــور دهـــر الف چـون زجــور دهــر الــف چون نون شده

 (144: ص 65ق /11)

 امســال بیفزود تــو را دامــن پیشــین             زیــرا که الـف بــودی و امسال چو دالی

 (43: ص21ق/24)

 یا: 

 «ستی چون تـالل؟ستی چون کمـان؟            اللـه بودی چون شدهتیر بودی چون شده»

(2/34 :72) 

 روبه )ترسو(/غضنفر)شجاع(: 

 دریــا بشنیدی کــه برون آیـد از آتش؟            روبــه بشــنیدی که شود همچو غضنفر؟ 

 (513: 242ق  /107)

 از راه سخــن بر شــود از چـــاه به جوزا       جانت به سخـن پاک شود زانکه خردمند     

 (5: 2ق/27)بیت 
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چاه و جوزا)صورت فلکی دوپیکر( در معنای لغوی تقابل خاصی ندارند، اما در سنت ادبی، 

 ترین و بلندترین پایه است.نشان دهنده تقابل پست

 تقابل در محور افقی و عمودی کالم -7

است که عالوه بر اینکه تقابلها را در سطح واژگان یکی از خصایص سبکی ناصر خسرو این 

های متقابل بیان میکند، در محور همنشینی گاه پا را از این فراتر مینهد و تقابلهایی و زوج

 آفریند.در سطح نحوی کالم بین دو مصراع یک بیت یا در کل یک بیت می

 ه پاک و بشد خود تن تنهاداشت             بگذاشت همــو حشم  دارا که هزاران خدم و خیل

 (23: ص1ق /49)

یابیم در بیت باال ظاهراً هیچ تضاد و تقابل قاموسی و لغوی ندارند، اما با اندکی تأمل در می

همه را رها کرد و تنها »با مصراع دوم، « دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت»که 

نشینی بیت و سازندۀ ساختار آن در تقابل است. این تقابلها در محور هم« رفت)هیچ ندارد(

 است.

 چش داد            چنان که باز سـتد هر چه داده بود آن را هراز این همه بستاند به جمله 

 (117: ص 52ق  /6)

 تقابل دو مصراع با تقابل باز ستد/داده بود)الدّهر یعطی و یسلب(

 یا: 

 «ن تــن چگـــونه بندۀ ترکان کنم؟اند            مــترکــان رهـــیّ و بنــدۀ مــن بوده»

 (372: ص 177ق /45)

 دهـــر گـــردن کی به دســـت تو دهد           چــون تــو او را چاکـــری کردی مدام؟

 (364: ص 173ق /39)

 تقابل بیت: 

 مـــن نبـــرم نـــام تـــو، نامـــم مبـر            مـــن بریـــم از تـــو، تـــو از من بری

 اش ویـــران و بخــت وارون شدحکـــمت را خـــانه بود بلـــخ و، کنون            خـــانه

 (79: ص 37ق  /17)

از دیگر ویژگیهای ساختاری اشعار ناصر خسرو وجود تقابلهای چند الیه در اشعارش است 

خشیده تر و هنریتر ساخته و انسجام خاصی بدان بکه روابط متقابل اجزای کالم را پیچیده

 است؛ مانند:



 221/ساختار قصاید دیوان ناصر خسرونقش تقابل در 

 

 به قـــول بنـدۀ یــزدان قــادرند و لیک            به اعــتقـاد همــه امّتـــند شیطــان را

 (118: ص 52ق /31)

های چندگانۀ یزدان/شیطان، قول/اعتقاد و بنده/یزدان در یک بیت، نشان از روابط که تقابل

ساختار بیت انسجام ایجاد کرده است. متقابل و چندالیۀ تمام اجزای بیت با هم است که در 

 یا:

 اعــدای اولیـــای خــدایم عــدو شدند            چــون اولیـــای او را مــن ز اولیـا شدم

 (139: ص29/62)

 ندب یکو سختی اندر دین ببینم  رنج و بیمدنیا بسی دیدم، کنون             عــزّ و ناز و ایمنی

 (97: ص 44ق  /23)

 در محور عمودی کالم تقابل -8

آفرین هستند و ها نقشدر ساختار قصاید ناصرخسرو گاه در محور عمودی کالم نیز تقابل

شوند. قالب ادبی دو یا چند بیت پیاپی از نظر موضوعات مختلف در تقابل با هم قرار داده می

ل را ندارد و قصیده برای این نوع تقابل، محدودیت تعداد ابیات برخی قالبهای دیگر مانند غز

ناصرخسرو به کرّات از این تقابلها در ساختار قصاید استفاده کرده است که سبب انسجام 

 ساختار قصاید او شده است:

 :تقابل بندۀ ایشان/ترکان 

 بنــدۀ ایشــــان بدنـــد ترکـــان، پس             حـــال گــه ایدون و گـــاه ایــدون شد

 بــاز، مگـــر             نجــم خراســان نحــس و مخـبون شدبنــدۀ ترکـــان شـدنـــد 

 (79: 37ق /22و  21)

  :)تقابل چند بیتی )برای متغیر و چندرو بودن دنیا 

 بیـــش آیـد            بـا گـــوشــوار و یـــاره و بـــا افســـر رتگــــاهـی عـــروسوا»

 بـا شـــرم گـــرد باســـتی و معـجـــر      با صــد کـــرشمـــه بســـترد از رویت      

 گــــاهـی  هِـــزَبــروار  بـــرون  آیــد            بـا خشـــم عمـــرو و بـا شغــبِ عنـتر

 «ات و زی حنجـروار  راســـت کنـــد نـاگـــه            خنجــر به سوی سینهدیـــوانــه

 (46: 22ق/52-55)

 یا: 

 فلـک گـردان             امـــروز  کــــرد  تــابعــــه تلـقــینـم یناسـت ابــازیگـــری »
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 زیــرا کــه دی بــه جَــلوَه بــرون آورد            آراســـته  بـــه  حــــلّـه  رنگـیــــنم

 «نمهـای خـــوب و نــوآییـوامــروز بـــاز پـــاک ز مـــن  بربــود             آن حُــــلَّه

 (135: 60ق/13-16)

نوع دیگر تقابلها در ساختار قصاید ناصرخسرو، صرفاً در قلمرو نحوی و دستوری کالم است 

گونه و سؤال و جواب انواع جمالت را در تقابل با هم قرار میدهد. به که او با شیوۀ مناظره

جمالتی که عبارت دیگر تقابل جمالت سؤال با جمالت پاسخ از یک سو، یا تقابل با دیگر 

ای شاعر دیده میشود؛ سؤال و جوابی نیست، از دیگر سو است که در قصاید و قطعات مناظره

 مانند مناظرۀ چنار و کدوبن، پر عقاب و ... .

 گیری نتیجه -9

گیری ساختار قصاید ناصر این پژوهش نشان میدهد: تقابل یکی از محورهای مرکزی شکل

ین و حتی کل قصاید او بر تضاد و تقابل)به ویژه تقابل خسرو است و مبنای بسیاری از مضام

دوگانه( استوار است. شاعر رابطۀ تقابلی چند الیه را به عنوان ابزاری برای بیان و خلق مفاهیم 

مضامین ادبی و فکری استفاده کرده است که در ایجاد انسجام زبانی، فکری و  و آفرینش

و سبب ساختارمند شدن قصایدش شده است.  ادبی اشعارش تأثیر بسیار چشمگیری داشته

های متقابل ها در قلمروهای گوناگون واژگانی)زوجاین جستار نشان میدهد ایجاد تقابل

واژگانی(، نحوی، فکری و معنایی، ادبی و حتی ایدئولوژیک مهمترین شگرد بالغی و هنری 

ین اجزای ساختاری است که او در اشعارش برای تبیین و ایجاد روابط دو یا چند سویه ب

های بالغی قصاید و در یک نگاه عام کل دیوانش ایجاد کرده است و یکی از شگردها و تکنیک

 زدایی )به باور فرمالیستها( بوده است.شاعر برای آشنایی

تقابل در ساختار قصاید)در محور افقی( وجود  954در سی قصیده بررسی شده حدود 

تقابل مربوط به  560تقابل دیده میشود. از این میان  32داشت. یعنی در هر قصیده حدود 

 7/28های متقابل واژگانی)تقابل مربوط به زوج 273درصد(و  7/58معنایی و فکری) تقابلهای

شود. البته ناصر می درصد( 7/12تقابل مربوط به تقابلهای ادبی) 121درصد( و لفظی  و 

یار کمتر( نیز بهره برده است که سرایش خسرو از تقابلها در محور عمودی کالم)با بسامد بس

 (.1ابیات زیاد در قالب ادبی قصیده این مجال را در اختیار شاعر گذاشته است)نمودار 

تقابل افکار و اعتقادات و نظرات ناصر خسرو با مخالفان فکری، سیاسی و مذهبی او اساس 

ندگی خاص توأم با  عقالنیت و پایۀ ساختار بسیاری از قصاید و اشعار اوست و نشأت گرفته از ز

گونۀ اجتماعی و سیاسی او در مبارزه با و تأمل، اعتقادات مذهبی اسماعیلی و روحیۀ اعتراض



 223/ساختار قصاید دیوان ناصر خسرونقش تقابل در 

 

باشد. در یک نگاه کلی، دیوان جهل و وضعیت نابسامان سیاسی، اجتماعی و دینی عصر او می

ا خشونت و صراحت. او مبتنی بر تقابل افکار او با افکار مخالفانش است با لحنی آمیخته ب

ناصر خسرو از طریق این تقابلها قصاید خود را تشخّص داده و سبک شعری خود را از دیگران 

 متمایز کرده است.
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