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 چکیده 

ساختارگرایی شیوه و روشی است كه در آن هر جزء یا پدیده در ارتباط با یک كل 

بررسی میشود، یعنی هر پدیده، جزئی از یک ساختار محسوب میشود. موضوع تقابلهای 

دوگانه یکی از مهمترین و اساسیترین مفاهیم ساختارگرایی است. از نظر ساختگرایان تفکر 

بلها شکل گرفته است. همانگونه كه در نظام اجتماعی و در انسانی بر بنیاد تفاوتها و تقا

های فراوانی از تقابل  طبیعت این تقابلها وجود دارد، در آثار نظم و نثر ادب فارسی، نمونه

میتوان یافت كه به اثر ادبی نظام و ساختاری هنری بخشیده است. بررسی تقابلهای دوگانه 

شناسان را به خود  شناسان و نشانه نشناسان، اسطورهدر آثار ادبی و هنری، توجه برخی از زبا

اند كه از این منظر به درک و دریافت بهتری از آثار ادبی  جلب كرده است. آنها بر این عقیده

 میتوان دست یافت. 

ای و با هدف شناخت هرچه بیشتر منظومۀ  در این تحقیق كه با روش كتابخانه

تحلیلی، تقابلهای دوگانه در -ا با شیوۀ توصیفیالطیر صورت میگیرد، تالش میشود ت منطق

این منظومه مشخص گردد. آثار عطار و خصوصاً منطق الطیر او سرشار از تضادها و 

بینی و معنای مورد نظر او  تقابلهاست. تضاد و تقابل در منطق الطیر وی، در پیوند با جهان

 به كار گرفته شده است.

 الطیر، عطّار نیشابوری. تقابلهای دوگانه، منطقساختارگرایی، تقابل،  كلمات كلیدی:

 

                                                           
 دانش آموخته دكتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی پردیس كیش دانشگاه تهران -1

(zahramohammadkhani@yahoo.com) 
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 مقدمه -7

های زبانشناسی  در سالهای اخیر رویکرد جدیدی در حوزۀ مطالعات ادبی براساس نظریه

شکل گرفته است. در این رویکرد بر مبنای دیدگاه مکتب ساختارگرایی، با تاكید و تحقیق 

 یق قرار میگیرند. بر تقابلهای دوگانه آثار ادبی مورد بررسی و تحق

ساختارگرایی در پی كشف آن است كه چه عامل و فرآیندی موجب تبدیل ساختار 

بیانی به ساختار هنری میشود. ساختارگرایان با این نظریه كه زبان، ابزاری برای منعکس 

ساختن مفاهیم انسانی و واقعیتی از پیش تعیین شده است، به مخالفت برخاستند. آنان 

شناختی حاكم بر اثر را مورد توجه قرار میدهند و زبان را در  و نظام زیبایی ساختار روایت

پیوند دائم با دیگر نظامها و به ویژه با فرایندهای ذهنی میدانند. در دیدگاه ساختارگرایی 

سوسور، زبانشناسی نظامی تکوین یافته از ارزشهای متقابل است. این ارزشها به واسطۀ 

یکدیگر دارند از هم تمایز داده میشوند. بر این اساس، تقابل اصل  تقابل یا تفاوتی كه با

شناسی نیز نقش مهمی  معرفت و شناخت معرفی میشود. این تقابلهای دوگانه كه در نشانه

 ها در بررسی ساختارها هستند. ترین و مهمترین رابطه دارند، ساده

ابل یکدیگر و به نوعی ضد هم آید، دو امر متق تقابلهای دوگانه آنطور كه از اسم آن برمی

است كه تنها محدود به حیطۀ ادبیات نیست، در جهان واقع و در طبیعت و نیز از ابتدای 

آفرینش وجود داشته و بشر با آن خو گرفته و باعث ایجاد مفاهیم جدیدی در زندگی 

 انسانها شده است. 

دبی ، نظام و ساختاری در متون ادبی و آثار هنری نیز تقابلها حضور دارند و به اثر ا

هنری میبخشند، دست یافتن به این تقابلها خواننده را به دریافت بهتر از متون هدایت 

میکند و سبب میشود او در نقد و تحلیلهای خود به این دوسویگی و رابطۀ دوگانه توجه 

ده به ای از تقابلهای دو جزئی است كه خوانن اصلیترین نظام داللتی، درواقع، مجموعه» كند.

ها و  آنها نظم و ارزش میبخشد و در تفسیر متن از آنها بهره میگیرد.) درآمدی بر نظریه

 ( 436روشهای نقد ادبی، برسلر:

نشینی و  مبنای متون ادبی گاهی بر محاكات، تشابه و تشبیه و گاهی بر مجاورت و هم

گیری  ركزی شکلگاهی بر تضاد و تقابل استوار است. بنابراین تقابل یکی از محورهای م

متون، ساختۀ مجموعه تقابلهایی هستند كه در خدمت ساختار قرار دارند »متون ادبی است.

اند ) برای مثال،  و به تثبیت آن یاری میرسانند. این تقابلها اكثراً سربسته یا غالباً پوشیده

بل ممکن است در استعارت متن پنهان شده باشند( یا در بیشتر موارد تنها یک جزء تقا

دقیقاً ذكر میشود و درنتیجه این ذكر دقیقا میتوانیم از وجود یک جزء غائب هم آگاه 

 ( 11شویم.) مبانی نظریۀ ادبی، برتنس:
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شناسانۀ آن، از پرداختن به تضاد و  ادبیات به عنوان محمل اندیشه و ابزار انتقال زیبایی

بینی  ت و واكاوی جهانتقابل تهی نیست، به ویژه آن دسته از متونی كه انگیزۀ بازگف

ای دارند و در حوزۀ ادب تعلیمی یا عرفانی جای میگیرند، عموما نمودگار برهم  ویژه

اند.به  كنشهای موجود در هستی و همچنین مسیر گذر از آنها و رسیدن به یگانگی بوده

همین دلیل از قرن ششم به بعد و با ورود مضامین عرفانی به شعر فارسی، عنصر تضاد و 

تقابل افزون گشت. در این تحقیق به بررسی تقابلهای دوگانه در یکی از آثار عرفانی ادب 

فارسی به نام منطق الطیر عطار خواهیم پرداخت. با بررسی تقابلهای دوگانه در منظومۀ 

الطیر عطار میتوان ابهامات موجود دربارۀ دنیای شعری و شیوۀ شاعری عطار را تا حد  منطق

 ود.زیادی برطرف نم

 روش تحقیق-7-7

 تحلیلی انجام شده است. -ای و به شیوۀ توصیفی این مقاله براساس مطالعات كتابخانه

 پیشینۀ تحقیق-7-6

در مورد تقابلهای دوگانه در آثار ادبی پژوهشهای فراوانی انجام شده است،اما در مورد 

الطیر عطار تاكنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده است. در زیر تحقیقاتی كه به  منطق

 اند، معرفی میشوند:  بررسی تقابلهای دوگانه در آثار عرفانی پرداخته

حکمت اضداد در مثنوی مولوی/ حیاتی، زهرا)  (4396مقاالت:بصیری، محمد صادق) 

لو، علیرضا)  شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار موالنا/ نبی ( بررسی نشانه4399

( بررسی تقابلهای دوگانه در غزلهای حافظ/ عبیدی نیا، محمد امیر و علی دالئی) 4341

 ( بررسی تقابلهای دوگانه در ساختار حدیقۀ سنایی/ 4399

( بازتاب تضاد و تقابل در مثنوی 4347ها: حصاركی، محمدرضا)  نامه یانپا

( تحلیل وجه 4344مولوی)كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مركز(/ ویسی، محمد) 

عرفانی مناسبات اضداد در مثنوی) كارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس(/ ابویسانی، 

ی در غزلیات عطار) كارشناسی ارشد ( بررسی و تحلیل تقابلهای عرفان4344فاطمه) 

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار(/ 

 مبانی نظری تحقیق -6

 ساختارگرایی-6-7

ساخت یا ساختار، نظامی است كه در آن همۀ اجزای اثر در پیوند با یکدیگر و در 

ای  ساختار متن ادبی به معنای مجموعه»كاركردی هماهنگ، كلیت اثر را تشکیل میدهند.

های متن است. نظریۀ ساختارگرایی ادبی كوششی است برای  ت درونی نشانهاز مناسبا

های تازۀ آن و فهم  های هر اثر ادبی، یعنی كشف رمزگان و نشانه راهیابی به دنیای نشانه

( در حقیقت،ساختارگرایی از ساختار 1روابط درونی آنها.) ساختار و تاویل متن، احمدی: 
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ساختارگرایی، اندیشه یا رویکردی » .یینی بحث می كندزبان و دیگر نظامهای دانشی و آ

است كه به بررسی روابط درونی عناصر تشکیل دهندۀ ربان و تمام نظامهای نمادین یا 

 ( 413های ادبی معاصر، مکاریک: گفتمانی میپردازد.) دانشنامۀ نظریه

لوم مکتب ساختارگرایی در اوایل سدۀ بیستم میالدی در حوزۀ علوم اجتماعی و ع»

انسانی پدیدار شد كه از دیدگاههای اصلی و مهم تحلیل و تبیین است و رفته رفته به 

شناسی، زبانشناسی و حتی علوم پایه از جمله  منزلۀ دیدگاهی برتر در مطالعات جامعه

( اساس فکری 115زیست شناسی و ریاضیات معرفی گردید.) دانشنامۀ ادب فارسی، انوشه:

و ارتباط متقابل نقشهای آن استوار است. به این معنا كه در نظام این جنبش بر نظام زبان 

زبان، هر پدیدۀ جزء در ارتباط با دیگر اجزاء معنادار شده و شناخته میشود. بدین ترتیب 

ساختارگرایی، واقعیت را نه در میان اجزاء منفرد، بلکه در روابط میان آنها جستجو میکند. 

 ر میان الفاظ) دالها( است. درواقع معنا، محصول روابط متغی

فلسفی است كه به مناسبات بین اجزای یک پدیدار -ساختارگرایی یک روش علمی

میپردازد. ساختارگرایی بیشتر به شکل توجه دارد تا به محتوا، به عبارتی در ساختارگرایی 

اعتقاد بر این است كه مناسبات درونی، بین اجزا است كه داللتهای معنایی را پدید 

 ( 93آورد.) ساختار و تاویل متن، احمدی،  می

ساختارگرایی را نخستین بار موكاروفسکی، فرمالیست روسی، مطرح كرد. به نظر او 

ها متن را به مطالب خارج متن سوق دهد و نه برعکس )  تأكید باید روی متن باشد و نشانه

روش جست و ساختارگرایی به وسیعترین مفهوم آن، ( »419- 497نقد ادبی، شمیسا: 

)درآمدی بر ساختارگرایی « جوی واقعیت نه در اشیای منفرد كه در روابط میان آنهاست.

 (49در ادبیات،  اسکولز: 

ساختارگرایی روشی است كه در آن هر جزء یا پدیده در ارتباط با كل اجزا بررسی می 

ها مییابد  کتهشود ؛ یعنی هر نکته ی ادبی از واژه تا سخن باید در پیوندی كه با سایر ن

روابط ارجاع ،دستور »تحلیل شود. اجزایی كه باید در ارتباط با كل بررسی شوند میتوانند : 

  ( 411)نقد ادبی، شمیسا: « زبان ، لحن، نظام، تصاویر و تلمیحات باشند

استخراج اجزای -4ساختارگرایان برای بررسی متون به چند نکته توجه میکنند: 

روشن ساختن داللتی كه در كلیت -3كشف ارتباط موجود بین این اجزاء.  -1ساختار متن.

 (47گلدمن:  نقد تکوینی،/ 47ساختار متن موجود است.) جامعه شناسی ادبیات، گلدمن: 

ه است: ساختارگرایی روانکاوانۀ ژاک الكان، ساختارگرایی به چند دسته تقسیم شد

ساختارگرایی مردم شناسانۀ لوی استروس، ساختارگرایی نقادانۀ ادبی روالن بارت، 

ساختارگرایی زبانشناختی فردینان دوسوسور كه جنبش ساختارگرایی در قالب مطالعات 

 رفت . ادبی، تحت تاثیر آراء دوسوسور شکل یافت و مبنای نظریات متعددی قرار گ
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نامند. از می« ساختارگرایی آغازین»دوره ی گذار از فرمالیسم به ساختارگرایی را 

اشاره كرد. بعد از این دوره زمان « باختین » ساختارگرایان معروف این دوره می توان به 

» اوج ساختارگرایی فرا میرسد.از ساختارگرایان معروف این دوره باید از متفکرانی مانند : 

نشانه »نام برد و در نهایت سومین دوره ی ساختارگرایی، « ژنت و لوی استروس  چامسکی،

است و به نوعی می توان آن را علمیترین و منسجمترین دوره نامید. مهمترین « شناسی

بنیان گذاران نشانه « سندرس پیرس»است كه به همراه « فردیناند سوسور»عضو این گروه 

شناسی، زبان از مجموعه  پردازان نشانه اد اكثر نظریهشناسی به حساب می آیند. به اعتق

ای دیگر قرار میگیرد معنا  ای در تقابل با نشانه هایی تشکیل شده است كه وقتی تشانه نشانه

در واقع موضوع بررسی نشانه شناختی، هر چیزی است كه بتوان آن را هم »پیدا میکند.

اس قراردادها و رمزگان فرهنگی یا چون نظامی نشانه ای مطالعه كرد؛ نظامی كه بر اس

 ( 316های ادبی معاصر، مکاریک: )دانشنامۀ نظریه« فرایندهای داللتی، سازمان یافته است

وجود نظامی از تقابلهای دوگانه و نقش آفرینی آن در تولید معنا مورد توجه اكثر 

نظامی از شناسان بوده است، رومن یاكوبسن معتقد است كه واحدهای زبانی توسط  زبان

تقابلهای دوتایی به هم مربوط و محدود میشوند كه این تقابلها در تولید معنا نقش بنیادین 

( یاكوبسن در نظریۀ زبان شعری خود از این 467شناسی، چندلر:  دارند.) مبانی نشانه

اندیشه كمک جست و تقابل مجاز) محور همنشینی( و استعاره) محور جانشینی( را عامل 

ان شعری معرفی كرد. وی در تعریفی كه از شعر ارائه میدهد، میگوید شعر اصلی در زب

انتقال زبان از محور استعاری یا جانشینی به محور مجاز مرسل یا همنشینی است.) 

 ( 54درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، اسکولز : 

ت فردینان دوسوسور ، نخستین زبان شناسی است كه بر اساس اصول علمی به ادبیا

سوسور را می توان نخستین كسی دانست كه اصول ساختارگرایی را مدون و نگریست. 

گذار  درحقیقت بنیان .قواعد آن را به صورت نظام مند و صورت بندی شده ارائه داد

تمایز زبان و گفتار، قراردادی بودن رابطۀ دال و مدلول، محور  ساختگرایی سوسور است. 

تار بر نوشتار ، حذف بُعد تاریخی در بررسیهای زبانی) نشینی، برتری گف جنشینی و هم

 از اصول مهم ساختارگرایی است. اصل تقابلهای دوگانهزبانشناسی همزمانی و درزمانی( و 

 /  درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، 467-415های ادبی معاصر،مکاریک: دانشنامۀ نظریه)

پیش درآمدی بر مطالعات نظریۀ / 16 :سندینه  شناسی، درآمدی بر نشانه/  17-37:اسکولز

 (19- 11 :كالربوطیقای ساختگرا،/ 54 – 51 :وبستر ادبی،

ای فی نفسه واجد معنا نیست، بلکه معنای خود را به  به اعتقاد سوسور هیچ نشانۀ زبانی

آورد. به عالوه  ها در چارچوب زبان دارد، به دست می واسطۀ تقابلی كه با دیگر نشانه

نظریۀ سوسور »واحدهای جداگانۀ زبان تنها از راه تقابلها و تفاوتها معنادار میشوند. 
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را « نویسنده/ شاعر بنیاد»را بر نقد ادبی گذاشت، به طوریکه نقد سنتیِ  بیشترین تاثیر خود

تغییر داد. بر این اساس ناقد نمیکوشد منظور و مقصود خالق اثر « متن بنیاد» به نقد نوینِ

را آشکار سازد ، بلکه این ساختار متن است كه معنای متن و منظور نظر خالق اثر را 

ها و تفکرات پنهان خالق اثر دست  ن میتوان به اندیشهمشخص میکند . حتی از خالل مت

خبر باشد و ریشه در  ها و تفکراتی كه ممکن است خالق اثر خود از آنها بی یافت. اندیشه

های پیشین و ناخودآگاه او داشته باشد و اغلب به صورت غیر ارادی در متن تجلی  تجربه

 ( 34یابد.) سوسور و تئوری ادبی، ابومحبوب: 

 تقابلهای دوگانه  -6-6

تقابلهای دوگانه یکی از مبانی اساسی در نقد ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی و 

نظریات زبان شناسی است كه در باورهای اساطیری و فرهنگی بشر ریشه دارد. تا جایی كه 

اساسیترین مفهوم ساختارگرایی تقابلهای دو گانه است )عناصر » روالن بارت میگوید

تقابلهای دوگانه براساس تضاد میان دو قطب استوار است و (. 45ی، بارت: شناس نشانه

اصطالح تقابلهای دوگانه از انگلیسی »همواره یکی برتر از دیگری پنداشته شده است.

binary opposition  .گرفته شده استbinary  در زبان انگلیسی نشانۀ دوگانه بودن

 : 91گفته میشود. ) binary starاست و به ستارگانی كه در كنار یکدیگر قرار دارند 

Dictionary of literary terms,Guddon ) 

یکی از باورهای رشد یافته در ساختارگرایی این است كه هیچ اصطالحی جدا از جفت  

س تفکر انسان بر بنیاد منطق دوگانه شکل گرفته و نظام مقابل خود معنا ندارد، چراكه اسا

ای از تقابلهای دوگانه است. به این ترتیب، بررسی و تحلیل انواع تقابلهای دوگانه  زبان نگاره

هایی از تقابلها را   در ساختارگرایی نقشی مهم ایفا میکند.از منظر ساختارگرایی، متون، دسته

ختار ویژۀ آن اثر را موجب میشوند و هرگز از ساحت در خود جای داده كه انسجام و سا

معنایی متن خارج نیستند. دنیای پیرامون ما و حتی دنیای درون ذهن ما نیز از این تقابلها 

اند. هر نظامی چندین تقابل را در خود جای داده كه از تقابل بنیادین سرچشمه  كل گرفته

بات حصل از آن است. این كشف، معنای اند و كار منتقد كشف تقابل مادر و انشعا گرفته

ساختار را روشن میسازد. به عالوه، خواننده نیز با توجه به ذهنیت قبلی خود دربارۀ 

گذاری،  بر دیگری میداند و این ارزش« مقدم»یا « برتر»تقابلهای دوتایی، همواره یکی را 

قد ادبی،  برسلر: ها و روشهای ن تفسیر متن را دستخوش تغییر میکند.)درآمدی بر نظریه

436 ) 

ساختارگرایان تقابلهای دوگانه را از اركان زبان، شناخت و ارتباط انسانی دانسته اند. 

ای از تقابلهای زوج ، موسوم به تقابلهای دوتایی است.)  در نقد ادبی، نظام زبان، انگاره»

ت دوسوسور، ( یاكوبسن با تاثیرپذیری از نظریا439راهنمای نظریۀ ادبی معاصر ، سلدن: 
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اند، دانستن این تقابلها نخستین كنش  تقابلهای دوگانه در ذات زبان نهفته»معتقد است: 

گوترین رمزگان است.) ساختار و  آموزد؛ طبیعیترین و خالصه زبانی است كه كودک می

 ( 349تاویل متن، احمدی:

ک از این بخش عظیمی از محتوای این تقابل، فرهنگی است، یعنی صفاتی را كه به هری

دو واژه نسبت میدهیم) مذكر: پرقدرت، مونث: مطیع و غیره( جنبۀ جهانی ندارد بلکه از 

فرهنگی به فرهنگ دیگر متغیر است. تمایز زیست شناختی نر/ماده تنها بخش كوچکی از 

با پذیرش « شب»و « روز»تقابل فرهنگی را تشکیل میدهد. به همان نسبت واضح است كه 

ها بدل میشوند.) نظریۀ ادبی و  نی فرهنگی)بد/خوب و غیره( به نشانهطیف وسیعی از معا

 ( 41-46نقد ادبی، سلدن: 

 تقابلهای معنایی -6-9

شناسی زبانی به جای اصطالح سنتی تضاد  تقابل معنایی، اصطالحی است كه در معنی

از لحاظ  كاربرد یافته است. منظور از تقابل معنایی ، رابطۀ میان دو واحد واژگانی است كه

مفهوم با یکدیگر در تناقض است، برای نمونه: باال/ پایین، چپ/ راست، خام/ پخته، اصولی/ 

های متقابل به جهتی،  غیر اصولی و.. تقابل معنایی بر حسب نوع رابطۀ مفهومی میان واژه

 دوسویه، ضمنی، مدرج، مکمل، متقاطر و واژگانی قابل تقسیم است.

ارزشی معنا پیدا میکند، بدین معنی كه در بررسی جفتهای تقابلهای معنایی در نظام 

تقابلی باید دریافت كه كدام معنی و مفهوم در رابطۀ دو سویۀ تقابلی، از مركزیت و 

محوریت ارزشی برخوردار است، به رابطۀ تقابلی معنا میبخشد و یا این كه آنها را از ارزش و 

مركزی است كه در واژگون كردن جایگاه اعتبار ساقط میکند؟ زیرا همین معنا و مفهوم 

/  فرهنگ 35شناسی، صفوی: نقش محوری دارد. ) درآمدی بر معنی -قطبهای تقابلی +/

 (35شناسی ، صفوی:  توصیفی معنی

 پیشینۀ تقابل  -6-6

توجه به تقابلهای دوگانه پیشینۀ عمیقی دارد و شاید یکی از نخستین راهکارهای اصلی 

نه تنها ریشه در تفکر انسان دارد؛ بشر برای شناخت پیرامونش بوده است. تقابلهای دوگانه 

بشر همواره با »هایی از این تقابلها را میتوان در نظام طبیعت یافت: روز/ شب.  بلکه نمونه

بندی كردن آن به دنیای اطراف  ا در نظام طبیعت روبه رو بود و از طریق دستهاین تقابله

خود معنا میبخشید. شاید بتوان گفت كه ادامۀ نسل بشر در كرۀ زمین از طریق تقابلها 

امکان پذیر بوده است؛ چرا كه از روی تجربه دریافت كه سالمتی در مقابل بیماری عامل 

خود را تا حد زیادی مدیون درک این تقابلها است: نور در تداوم زندگی است. بشر پیشرفت 

مقابل تاریکی، گرما در مقابل سرما و... ایدئولوژی تا حد زیادی بر تقابلها استوار است. چرا 

كه ایدئولوژی بر بر ارزشها استوار است و ارزشها برای تعریف شدن در مقابل ضدارزش قرار 
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هایی از این ارزشها  ر، عصمت و گناه و ... نمونهمیگیرند. دین در مقابل كفر، خیر و ش

)تقابلهای دوگانه در شعر احمدرضا « هستند كه در مقابل ضد ارزشها قرار میگیرند.

 (11احمدی، طالبیان و همکاران: 

وجود تقابلها در حوزۀ اخالق و ایینهای آسمانی، باعث شکل گرفتن ایدئولوژیها و »

مبانی دستورات دینی شده است. پیامبران و حامالن  مکتبهای اخالقی و پیدایش اساس و

وحی الهی، برای نهادینه كردن مذاهب و اصول انسانی، از مفاهیم متضاد دوگانه مانند نیک 

اند.) بررسی تقابلهای دوگانه در رمان روی  و بد، عذاب و ایمان، ثواب و جزا و.. استفاده كرده

در فرهنگ ایرانی نیز از روزگاران بسیار دور، »( 437ماه خداوند را ببوس، شریفی ولدانی: 

تقابلهای متضاد مانند نور/ظلمت، اهورا/دیو و نظایر آن همواره مورد توجه بوده و حتی 

ادیان ایران باستان از جمله آیین زرتشت بر همین پایه استوار شده است.) دانشنامۀ 

ا / شیطان، در دین زرتشت، در دین اسالم تقابل خد (144های ادبی معاصر، مکاریک: نظریه

تقابل  اهریمن / اهورامزدا وجود دارد . حتی برای خدایان نیز اوصاف و احوال دوگانه قائل 

یهوه هم زمان مهربان و خشمگین است. خدای عرفا و الهیون مسیحی در عین »شده اند: 

معتقد است وارد نیز ( 343رساله در تاریخ ادیان، الیاده: «.)حال خوف انگیز و رئوف است

كه در باورهای عامیانه و عادتها و دریافتهای ناآگاهانۀ انسان نیز تقابل دیده میشود) پست 

 ( 411مدرنیسم، وارد: 

 تقابل در علوم -6-5

انسان حداقل از دوران كالسیک به اهمیت تقابلهای دوتایی پی برده »به عقیده چندلر 

میتوان یافت كه دربارۀ تضاد و تقابل  های گوناگون كمتر اندیشمندی را در زمینهاست و 

در فلسفه، هراكلیتوس نخستین كسی است كه به موضوع تضاد و « سخن نگفته باشد.

تقابل در هستی و اهمیت آن اشاره میکند. او به دو اصل باور داشت: یکی اینکه تضاد، مشاء 

همه  هستی و وحدت است و دوم این كه همه چیز در حال حركت است. وی معتقد است

آید و تضاد عامل حركت و كمال جهان است و اضداد سودمند  چیز از تضاد به وجود می

( ارسطو در متافیزیک، تقابلهای بنیادین را به 99-96هستند.)تاریخ فلسفۀ غرب، راسل: 

صورت جفتهای دوتایی صورت/ ماده، طبیعی/غیر طبیعی، فعال/ منفعل و..نشان داده و 

ده است، افالطون و فلوطین نیز تضادها و تقابلهای موجود در اهمیت هركدام را یاد كر

هستی را حکیمانه و برای تداوم و تکامل عالم ضروری میدانند. از فیلسوفان جدید نیز، 

هگل را میتوان نام برد كه اساس فلسفۀ او بر تضاد نهاده شده است. وی تضاد و تقابل را 

یادین هر جنبش یاد میکند. وی تناقض را عامل اصلی و اساس حركت و تکامل و كنشگر بن

گذاری میکند.در دیالکتیک جدید،  وارد مفهوم دیالکتیک میکند و دیالکتیک جدید را پایه

اشیاء از این منظر كه هستی و نیستی را با هم دارا هستند، ضدیت را در خود دارند و این 
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لسفه، استیس: ضدیت اساس دگرگونی و فعالیت موجودات و هستی است.) عرفان و ف

 (454شناسی، چندلر: / مبانی نشانه415-416

ای از تقابلهای  تقابل در اساطیر نیز راه یافت، استروس معتقد بود كه اسطوره مجموعه

درونی است و برای غلبه بر تقابلها از اسطوره كمک گرفته است.) اسطوره و معنا، استروس: 

( تقابل در كهن الگوها نیز دیده میشود، بسیاری از كهن الگوها با محوریت تقابل در 43

الگوها كه بر مبنای نوعی تقابل استوارند  اند، این كهن مختلف پدید آمده فرهنگها و جوامع

در همۀ اقوام و ملل دیده میشوند و گاه میان آنها مشترک و یکسان هستند. افزون بر تقابل 

مایۀ  الگوها شاهد تقابل هستیم، به عنوان مثال، بن بین آنیما و آنیموس، در بسیاری از كهن

الگوی قهرمان است و فرایند كنشها و  ل اساسی شروع روایت در كهنجدال میان اضداد، اص

خویشکاریهای قهرمانان، ذاتاً با تضاد و تقابل در ارتباط است. در روانشناسی نیز، فروید 

كه شور زندگی را منتقل میکند و « اروس» روان ادمی را همواره میان دو یروی ناسازگار

دی را ناشی میشود، در نوسان است. وی معتقد كه دلبستگی به مرگ و نابو« ناتاتوس»

یکی از انواع مکانیسمهای دفاعی است كه طی آن به منظور كاهش « واكنش وارونه»بود

ای از احساسات ، سركوب و احساسات متباین با آن مجموعه برجسته  اضطراب، مجموعه

كاربرد و بهرۀ تقابل ( اما اوج 497ها و روشهای نقد ادبی، برسلر:  میشود.) درآمدی بر نظریه

در زبانشناسی است، تقابلهای دوگانه پس از زبانشناسی، توسط متفکرانی چون لوی 

های مختلفی چون  استروس، روالن بارت، ژراژ ژنت، گرماس و ژان پیاژه در حوزه

 شناسی نیز به كار گرفته شد.  شناسی، روایت شناسی و انسان شناسی، نشانه اسطوره

اسی نیز بررسی و تحلیل روابط زوجهای متقابل اهمیت دارد زیرا در مباحث نشانه شن

روالن بارت بر این باور است »بسیاری از روابط نشانه شناسی بر این مبنا شکل گرفته است 

)بررسی تقابلهای دوگانه در « كه اساس نشانه شناسی برپایه تقابلهای دوگانه استوار است

 (.  16 ران:و دیگ ساختار حدیقۀ سنایی، عبیدی نیا

 بحث -9

 بندی انواع تقابل طبقه-9-7

بندی كرد و به بررسی و تاویل  تقابلهای دوگانه را میتوان از منظرهای متفاوتی دسته

شناسان، تقابل معنایی را مورد بررسی قرار داده اند و انواعی برای  آنها پرداخت. همۀ معنی

بندی یکسانی دیده نمیشود.  اند، اما در تمام منابع موجود هیچ طبقه آن در نظر گرفته

عنایی را ابتدا به دو نوع دوتایی و غیر دوتایی تقسیم میکند. تقابل دوتایی صناعتی تقابل م

نیز خود به دو دستۀ تقابل دوتایی غیرواژگانی و واژگانی تقسیم میشود. تقابلهای دوتایی 

غیرواژگانی شامل: مکمل، مدرج، وارونه، جهتی و ضمنی میشود.تقابل غیردوتایی نیز به دو 

بعدی تقسیم میشود. تقابلهای ردیفی و مدور از انواع تقابل  دستۀ كلی تک بعدی و چند
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تک بعدی و تقابل جهتی و تناقض نیز از انواع تقابل چند بعدی هستند.) تقابل معنایی در 

 ( 31زبان فارسی، صناعتی: 

كه توسط كوروش صفوی « شناسی  نگاهی تازه به معنی» پالمر در كتاب خود به نام 

بندی به صورت كاملتر  از انواع تقابل ارائه میدهد كه همین طبقهبندی  ترجمه شده، طبقه

نیز آمده است. صفوی تنها كسی است كه « های پراكنده نوشته» در كتاب صفوی به نام

همۀ انواع تقابل را به صورت مشخص تعریف كرده است. انواع تقابل از نظر وی به مدرج، 

 ضمنی و همسنگ تقسیم میشود. مکمل، دوسویه، جهتی، خطی، متقاطر، واژگانی، 

 انواع تقابلهای دوگانه در منطق الطیر-9-6

 تقابل مدرج

بندی است و معموالً  ای از تقابل است كه از نظر كیفیت قابل درجه تقابل مدرج گونه

این جفت تقابلها در میان صفتها قرار میگیرند. تقابلهای مدرج عالوه بر اینکه قابلیت 

ن مقایسه نیز هستند. همچنین دیدگاه و شرایط فرد مقایسه بندی دارند، متضم درجه

شناسی، پالمر:  نگاهی تازه به معنی بندی موثر واقع شود.) كننده، میتواند در نوع درجه

كروز از  (441درآمدی بر معنی شناسی،صفوی: / 46-41های پراكنده، صفوی:  / نوشته431

این تقابل با عنوان تضاد نام میبرد و الینز نیز معتقد است تنها تقابلهای مدرج را میتوان با 

 ( 491مشخص ساخت.) گفتارهایی در زبانشناسی ،صفوی: « تضاد»برچسب 

صفوی، یکی از مالكهای صوری این تقابلها را كاربرد آنها به صورت تفضیلی معرفی 

رعایت چند نکته در این دسته از ( و 449ناسی ،صفوی: میکند.) درآمدی بر معنی ش

واژگان را ضروری میداند: الف( این دسته از واژگان باید با توجه به امکان درجه بندیهایشان 

(؛ ب( 1: 4364مورد توجه و تحلیل و بررسی قرار گیرند )نگاهی به تقابل معنایی، صفوی: 

لف و در موردهای گوناگون بسته به آن مورد، این گروه از واژگان مقابل در موقعیتهای مخت

اگر در مورد افراد حاضر در یک نشست علمی « كثیر»معنای خاص به خود میگیرد. واژۀ

استفاده شود، تعداد اندكی از حاضران نیز شاهد صدق بر كثیر خواهد بود؛ اما اگر در مورد 

های پراكنده،  وشته) نیک لشکر نظامی استعمال شود واژۀ كثیر برای آن اندک است. 

 (46-41صفوی: 

 ( 3115چون تو گم گشتی همه سودا بود)  /اینجا بود  بدو  نیکتا تو باشی -

 3116، 3111، 3613، 3363، 1191، 144، 647موارد دیگر: 

 (313كی توانم داد شرح حال او)  /او  اللعالم و من  فصیحاو -

 ( 4396ی توان؟) دلبرش حاضر صبوری ك / جوانرا می كهنه و عشق  پیر-

 ( 4344گشتی والسالم) پختهخوش بزی چون  / خام خامپیش از این در عشق بودی  -
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 ( 4344) مستبت پرستیدم چو گشتم مستِ  / نبودم بت پرست هشیاریروز -

 ( 3439بسوزد جان من )  كز تحیر می / آنِ من دشواراست و  سهلكار تو -

 (1391شود زیر و زبر)  شیرنتجان  / مرگت خبر تلخیگر بود از -

 ( 1717شد)  مغلوبگشت و او  غالبشمع  / پرزنان در پرتو مطلوب شد-

 

 تقابل مکمل

از آنجا كه جفتها در این گروه یکی مکمل دیگری است، به این نوع تقابل، مکمل 

 ( 467میگویند. )نگاهی تازه به معناشناسی، پالمر: 

در نظر صفوی، تقابل مکمل همان تضاد در مطالعۀ سنتی است و مشخصۀ این نوع 

تقابل مکمل، یکی از انواع » تقابل این است كه نفی یکی متضمن اثبات دیگری است. 

تقابل معنایی است كه در آن، هریک از طرفین تقابل، مکمل معنای دیگری است، همچنین 

کس. جفتهایی نظیر : مذكر/ مونث، متاهل/ نفی یکی متضمن اثبات دیگری است و برع

مجرد، زنده/مرده و... از انواع تقابلهای مکمل هستند؛ زیرا معنای هریک از آنها مکمل 

معنای دیگری میباشند بطور مثال اگر فردی مذكر نباشد پس حتما مونث است و اگر 

صادق نیست؛  فردی متاهل نباشد پس حتما مجرد است. این نکته در مورد تقابلهای مدرج

زیرا اگر شیء خاصی پهن نباشد، هیچ دلیلی ندارد كه حتما باریک باشد بلکه ممکن است 

نه پهن باشد و نه باریک. به اعتقاد سایپر این دسته از تقابلها را میتوان معکوس متقارن 

در  ارتباط با آنان استفاده « بیشتر»و « كمتر»یکدیگر دانست. بدین معنی كه از صورتهای: 

كرد. برای نمونه كسی نمیتواند بیشتر متاهل باشد یا مجرد یا بیشتر مرده باشد یا زنده.) 

 ( 46های پراكنده، صفوی :  نوشته

بنابراین این گروه از واژگان دو ویژگی خاص دارند: الف( خصوصیت برجستۀ واژگان این 

بودن را از  گروه آن است كه نفی یکی مالزم است با اثبات دیگری ؛ یعنی وقتی مجرد

فردی نفی نمودیم، حتما متأهل بودن برای او ثابت میشود. همین طور اثبات یکی نیز نفی 

دیگری را به همراه دارد؛ لذا وقتی ثابت كردیم مجرد است، پس دیگر متأهل نخواهد بود.  

ب( خصوصیت دیگر این گروه از واژگان در آن است كه آنها را نمیتوان با قیود اضافه كمتر 

بیشتر مقید نمود؛ یعنی نمیتوان گفت كمتر متأهل است یا كمتر مجرد است، بیشتر  و

 ( 444 -467مرده یا كمتر زنده است. )نگاهی تازه به معناشناسی، پالمر: 

آورم        دینتا  اسالمعرضه كن - تقابل : ایمان)اسالم، و...( / كفر)ترسایی، و...(

 ( 1111آورم)  شرع آیینسوزم ،  شرک

، 1651، 3939: كافر/ مسلمان؛ 347: كافر/ مومن، 374 شیطان/ مسلمان:ارد دیگر: مو

؛   3416، 4375،1117، 4131، 4496: كفر/ ایمان؛ 4144، 4491: كفر/ اسالم؛   1653
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شرک/ ؛ 3111 دین/ كفر:؛ 4151: كافر/ پیر اسالم؛ 3361، 3791: دین/ كافری

 ؛ 4341:شرک/ زاهد،  4191:ساییدین/ تر؛4139: ایمان/ ترسایی؛ 3196: توحید

 تقابل:خسروی)سلطنت، پادشاهی(/ غالم)گدا، مسکین،مفلس ( :

 (361او همه)  خیلو  شاهاوست دایم  / او همه طفیلو  سلطاناوست -

، 4714:خسروی/ گدایی، 417:سلطنت/ گدایی، 167:پادشاه/مسکینموارد دیگر:

 ، 3479 سلطان/ غالم:، 4464: مفلس/ شاه، 4646:شاه/گدا

مقتدایی بود و در عالم  / غمو  شادیالجمله در  خلق را فی-  تقابل غم/ شادی: 

 ( 4177عَلَم)

  3479: گریه/ شادی؛ 3515 شادی/ماتم:؛ 3116، 3117، 4196، 4116موارد دیگر: 

است او  دشمن / تو را یارانهر كه خاكی نیست       تقابل دوست)یار(/ دشمن: 

 ( 113تو را)  دوستداران

 ، 1645، 1653، 1657، 1614،  1614، 514موارد دیگر:

و  بهشتیحله از بهر  / است دوزخیطوق آتش از برای -          تقابل بهشت / دوزخ: 

 (619سخی است ) 

 ، 3114: اهل جنت/ اهل دوزخ، 3747موارد دیگر: 

بی تو  ام سایه / ؟از تو دوری چون كنم آفتابی-تقابل خورشید) آفتاب( / سایه :   

 ( 4331صبوری چون كنم؟) 

 خود همه خورشید بینی والسالم / گم بینی مدام خوشیددر  سایه- ،4339موارد دیگر: 

( 4461پرده آگاهم ازو) درونِدر  / گرچه خبر خواهم از او بروناز  - تقابل درون/ برون:

 ، 3935، 4463موارد دیگر: 

 جنباو  / هر كه را آن لحظه گردانند روی-    :   تقابل پاكی/ آلودگی) نجس، جنب(

 ( 1747مجو) پاكیرو تو زو  می

  1633/ 1334موارد دیگر: 

( 114مانده) حبو در  بغضدائماً در  / ای گرفتار تعصب مانده -      تقابل حب/ بغض: 

  1651، 561موارد دیگر: 

كویت مقصد و به بود روی و  / من سودو  زیانای لب و زلفت  -   تقابل سود/ زیان: 

 4144،4417( موارد دیگر: 4311من) 

را گر مرد عشقی  هجر / را چندین چه سازی كار و بار؟ وصل-   تقابل وصل/ هجران:

 3515، 4147( موارد دیگر:3111پای دار) 
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خود كن چو  آهنهمچو داوود  / چند پیوندی زره بر نفس شوم -   تقابل آهن/موم: 

  654 ( موارد دیگر:657) موم

است  گنجدان كه آن  تو یقین می / است بس رنجگر تو را در راه او -: تقابل رنج / گنج

 ، 4741(  موارد دیگر: 1114بس ) 

یا مگر شمع فلک را سوز  / نیست  روزرا  امشبمگفت یارب -:  تقابل شب/ روز

 3144( موارد دیگر: 4151نیست)

است او  مردهنفس او  / ای است دهاین قدر دانم كه عالی بن-تقابل مرده/  زنده: 

 ، 4447 مردن/ زندگانی:( موارد دیگر: 4953است)  ای زنده دل

ای در دل غم و  ذره / نماند آزادیشد محو  بندگی- تقابل بندگی)بنده(/ آزادی)آزاد(:

 3117( موارد دیگر: 3116شادی نماند) 

این دگر را هست در  / عیان، ظاهرآنچه را هست بر - تقابل عیان)ظاهر(/ نهان)باطن(

 ( 3935( موارد دیگر: 1414) ، نهانباطن

 جانتو گم شد و این  تناین  / چون ترا این كفر و این ایمان نماند تقابل تن/ جان:

 3575( موارد دیگر: 4496نماند) 

معصیت/ ؛ 355: چاكر/ مرد كوی؛ 145: ذات/ صفات؛ 119: معدومات/ موجودات

: فضولی/ زبان نگاهداشتن؛ 514: شفقت/ كین؛ 196:تکذیب/ قبول؛ 343: طاعت

عاشق او/ دشمن ؛  654: چاه ظلمانی/ اوج عرش؛ 671-676: تعصب/ سالمت؛ 514

عاشقی/ ؛ 4754: عقل/ عشق؛ 4714: ماهی / ماه؛ 941: ؛ مغز/ پوست111: خویش

: رهنما/ گمراه؛ 4191: زهد/ رسوایی؛ 4444: بیماری/ تندرستی؛ 4794: بددلی

و  مکر / ایمن؛ 4545: قطره/ دریاو  مجاز/ حقیقت/ 4514: مرد/ زن؛ 4543

فراغت/ ؛ 4413: زاهد/ مست؛ 4473: لطف/ قهرو  خلد/دوزخ؛ 4549: رحمت/نومید

/ 1633: همت/ بیزاری؛ 1511: خدایی/ بندگی؛1533: كژی/ راستی؛ 1447:ولوله

عیب/ ؛ 1646: فاوفا/ ج؛ 1614:انصاف/ ریا؛ 1611: مرد/ كاهل؛ 1631: خورشید/ ذره

: شک/ یقین؛ 3144:سوز/ قرار؛ 3743: رجا/ خوف؛ 3717: جاهل/ آگاه؛ 3757: هنر

فانی/ ؛ 3619: عزت/ خواری؛ 3575: ترقی/زوالو  نقصان/ كمالو  جان/تن؛ 3361

 ؛ 3416: شکایت/ شکر؛ 3936: باقی

 تقابل دوسویه

 دوسویه با یکدیگر دارند.ای  هایی یافت كه رابطه این نوع تقابل را میتوان میان واژه

به عبارتی وجود یکی در برقراری یک ارتباط خاص (»449)درآمدی بر معناشناسی، صفوی:
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بفروشد، در این ارتباط  Bمالی را به شخص  Aبا وجود دیگر حاصل میگردد. وقتی شخص 

خریده است . تمام واژگانی كه در دو سوی یک  Aنیز آن مال را از  Bو معامله حتما 

زن/  » ، «خرید / فروش»اد قرار میگیرند، شامل تقابل دو سویه میشوند. واژگان روید

( نام دیگر این گروه را الینزاز این دسته زوجها هستند. برخی معناشناسان)، «شوهر

های پراكنده،  نوشته/ 461گذاشته اند. )نگاهی تازه به معناشناسی، پالمر: « وارونگی»

 (46صفوی: 

ته از زوجهای متقابل این است كه در بین افعال نیز مواردی خصوصیت بارز این دس

اجاره دادن / اجاره »،«قرض دادن/ قرض گرفتن»، «خریدن/فروختن»مانند یافت میشوند. 

و.. الینز صورتهای فعلی معلوم و مجهول را نیز از نوع تقابل دوسویه میداند و « كردن

گفتارهایی در  ا ذكر میکند.)ر« خوردن/خورده شدن»؛ «شدن كشتن/ كشته»مثالهای 

 ( 5نگاهی به تقابل معنایی، صفوی:  /491-493زبانشناسی، صفوی:

این تقابل را میتوان دوسویه نامید زیرا گناه از سوی انسان تقابل گناه/ توبه )رحمت و..(: 

 و قبول توبه و شفاعت و رحمت از سوی خداوند صورت میگیرد:

 (154داده باز) رحمتتو عوض صدگونه  / را كرده ساز گنهمن ز غفلت صد -

شفاعت/ ، 161: حرمتی عفو / بی،  ؛ 4936،4931، 4517 347 گناه / توبه:موارد دیگر: 

 ، 4939: توبه/ شهوت، 4514: احسان/ گناه؛ 343: معصیت

ای و درمان از سوی دیگر  این تقابل نیز دوسویه است، درد از ناحیه: تقابل درد / درمان

 حاصل میشود:

 ( 4111برد)  می درمانهیچ  دردشزانکه  / برد هركه پندش داد فرمان می

 ، 1141، 3619، 1117، 4634، 4115موارد دیگر: 

 ( 1451)بفروختهتو ز نااهلی مرا / و آموخته بخریدهمن تو را - :تقابل خریدن/ فروختن

  1459،  4139موارد دیگر: 

 (4936)  فرازتوبه كن كین در نخواهد شد  / بازست  گر گنه كردی در توبه-

 ( 1591اوفتاد)  مداراو  جنگبرتر از  / سخت كاری است این كه ما را اوفتاد-

 تقابل جهتی

برخی واژگان با توجه به جهت خاصی بیان میشوند و از آنجا كه در این واژگان جهت  

 lexical : 223میگویند. )« تقابل جهتی»خاصی لحاظ میگردد، به آنها 

semantic,Cruse جفتهایی مانند آوردن / بردن ، آمدن / رفتن از قبیل این تقابل )

( مفهوم هر كدام از این جفتها زمانی فهمیده Semantics,Lyons : 281هستند. )

میشود كه مفهوم واژۀ مقابل تصور شود . مفهوم آوردن زمانی فهمیده میشود كه تصوری از 
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اند. آنچه  م. ... واژگان در تقابل جهتی، روی مداری واحد در جریانمفهوم بردن داشته باشی

 lexical semantic: 223موجب تقابل بین آنها میشود جهت حركت آنهاست. ) 

,Cruse ) 

خصوصیت مشتركی كه این جفتها دارند این است كه اعضای جفت با توجه به مکان 

ركت هستند. این حركت میتواند ای ، در یک یا دو جهت مخالف در ح خاص و تعیین شده

 به سمت باال و پایین ، چپ و راست یا عقب و جلو باشد. 

این تقابل، زمانی مطرح میگردد كه جفتهای متقابل براساس » صفوی معتقد است

ای به مثابۀ مركز یک محور كه معموالً نقطۀ حضور گوینده در نظر گرفته میشود،  نقطه

نمونۀ ( »36شناسی، صفوی:  )فرهنگ توصیفی معنیمعکوس مفهومی دیگر تلقی شوند. 

مستلزم « رفت» نسبت به « آمد» است. در چنین تقابلی« رفت/ آمد» بارز این تقابل

ارسال كردن/ » یا« آورد/ برد» هایی نظیر حركت به سویی یا از سوی گوینده است. نمونه

ی هستند.) درآمدی بر بند و جز آن نیز در همین گونه از تقابل قابل طبقه« دریافت كردن

 ( 41های پراكنده، صفوی:  / نوشته444معنی شناسی ،صفوی: 

 ( 617از خرد ) ی معنی راه یابی سو  /  ز خود برون آییو  درآییگر -

 ( 3611) تحت فرشپس فروشو بیش از آن در   /  باالی عرشگفت بر شو عمرها -

 (3196توحیدت بتافت)  برخاستچون تویی   / در شرک است یافت  برجاستتا توی -

 ای تقابل طبقه

دهندۀ طیفی از كلمات كه در یک  گروهی از جفتهای تقابلی را شامل میشود كه نشان

جهت یا طبقه قرار دارند، میباشد. این نوع از تقابل، به دو كلمه، معموالً دو اسم كه 

( این اصطالح 417، صفوی:های پراكنده نوشتهجهتهای همسو را نشان میدهند اشاره دارد.) 

هایی به كار میرود كه دارای سطوح یکسانی هستند، به عنوان مثال،   برای توصیف واژه

اند. برخی از  طبقۀ رنگها در این دسته قرار میگیرد، روزهای هفته نیز از همین نوع تقابل

یکه برخی از ها بسته هستند، یعنی قابلیت افزوده شدن به آنها وجود ندارد، درحال این طبقه

ای از  ها باز هستند و امکان افزایش در آنها دیده میشود، روزهای هفته، نمونه این طبقه

ای از یک طبقۀ باز  فروشی میتواند نمونه طبقۀ بسته هستند و طعم بستنیها در یک بستنی

 ( Saeed,J,Semantics:67در نظر گرفته شود.) 

یز در یک طبقه تصور كرد و این نوع تقابل میتوان كلمات: نفس، روح، دل، جان و.. را ن

 را ایجاد كرد:

 ( 931مقعد صدق است و بس)  خانۀ دل  / است خلد پر هوس  خانۀ نفس-

  661: نفس/ جان؛ 411: نفس/ روح؛  4953موارد دیگر: 
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 ( 4517توبه برخیزد ز راه ) یکاز تف   / عالم گناه  صددان كه  تویقین می-طبقات اعداد:  

 آمدی خاکكه با  آبیقطره  / تو اگر آلوده گر پاک آمدی -طبقات عناصر اربعه:       

(1334 ) 

بگذرانیم در  عمر /بگذرد هر دو به هم  سالیتا چو -طبقات اسامی سال و ماه و روز :       

 ( 4116شادی و غم) 

 تقابل متقاطر و خطی

کی بسیاری با تقابل خطی دارد و تقابل متقاطر، یکی دیگر از انواع تقابل است كه نزدی

تقابلهایی كه تا كنون ذكر كردیم، زمانی » به صورتی ظریف از یکدیگر قابل تمیز هستند. 

حاصل میگردند كه ما با دو واژه روبرو بودیم؛ اما گاهی ما با یک دسته از واژگان مواجهیم 

این دسته از واژگان را  كه اثبات یکی از آنها نفی واژگان دیگر را به دنبال ندارد . برخی

 (417تحت عنوان تباین ذكر میکنند. )درآمدی بر معناشناسی،صفوی: 

ای از جنس خودش  افتد كه یک واحد با مجموعه زمانی اتفاق می تقابل متقاطر و خطی

در تقابل باشد، نه اینکه یک جفت تنها با هم در تقابل باشند. صفوی برای تشخیص تقابل 

« چپ، راست، پایین و باال» و « شمال، جنوب، شرق و غرب»های:  خطی و متقاطر از واژه

ین مجموعه به طور خطی با دوتای دیگر كمک میگیرد و معتقد است هر كدام از اعضای ا

در تقابل هستند. یعنی شمال با شرق و غرب و راست با باال و پایین تقابل خطی دارند و 

هنگامی كه به طور قطری در نظر گرفته شوند در تقابل تقاطر هستند، یعنی شمال در 

متقطر با پایین  تقابل متقاطر با جنوب و شرق در تقابل متقاطر با غرب  و باال در تقابل

به طور »(6/ نگاهی به تقابل معنایی،صفوی : 417)درآمدی بر معناشناسی،صفوی: است. 

ای از  كلی میتوان گفت ما زمانی با تقابل خطی و متقاطر روبرو هستیم كه با مجموعه

ها زمانیکه به صورت دوبه دو با  ها و نه فقط یک جفت سروكار داشته باشیم. این واژه واژه

گر در تقابل باشند، نوع تقابلشان متقاطر میشود و زمانی كه یک واحد از آنها با یکدی

های پراكنده،  اش در تقابل قرار بگیرد نوع تقابلش، خطی میشود.) نوشته مجموعه

 ( 49صفوی:

این نکته را در تقابل خطی و متقاطر در نظر داشته باشیم كه این نوع تقابل تنها به 

ر مکان خاصی محدود نمیگردند؛ مثال این واژگان میتوانند اسامی موقعیت فیزیکی اشیا د

های  باشند برای تبیین رابطه موجود میان رنگهای سفید، سیاه، قرمز، نارنجی و.. . )گونه

 (13تقابل واژگان در كاربست قرآنی، میرزابابایی و قائمی نیا: 

 الطیر یافت نشد. این نوع تقابل در منطق
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 ) واژگانی( تقابل دوتایی صوری

به » شکل میگیرند.« ساز وندهای منفی»از نظر زبانی و ساختار، برخی تقابلها بر حسب 

ساز، در تقابل با یکدیگر  ها میتوانند به كمک تکواژهای منفی این صورت كه بعضی از واژه

شرف و...از این نوع تقابلها هستند.)  قرار بگیرند. برای نمونه :آگاه/ناآگاه، باشرف/ بی

شناسی،  / مبانی نشانه444درآمدی بر معناشناسی، صفوی: / 11های پراكنده، صفوی: نوشته

های متقابل در  تقابل صوری} واژگانی{ میان جفت واژه» به عبارت دیگر( 417چندلر:

شناسی  صورت زبان و برحسب تکواژهای اثبات و نفی تحقق مییابد. )فرهنگ توصیفی معنی

اند را  ( صفوی نام تقابل واژگانی كه برخی به جای تقابل صوری قرار داده31-36،صفوی:

بلهای معنایی را در سطح واژه ، میتوان تقابل واژگانی به زیرا تمامی انواع تقا» قبول ندارد

 حساب آورد.) همان( 

الینز معتقد است كه هیچگونه التزام منطقی در وجود این دسته از تقابلها در زبان 

وجود ندارد و تقابل واژگانی، مخصوص برخی از زبانهاست.ولی به هر حال باید اذعان داشت 

در بسیاری از زبانها و همچنین زبان فارسی مطرح است و كه مسالۀ تقابلهای واژگانی 

نمیتوان به راحتی ازآن چشم پوشی كرد. آگدن نیز بر این باور است كه منفی ساختن فعل 

 (11های پراكنده، صفوی: بر به كار بردن صفت منفی ارجح است.) نوشته

معروف است  تقابل واژگانی در معناشناسی منطقی به تقابل نقیضین یا سلب و ایجاب

( مانند انسان و 44های تقابل واژگان در كاربست قرآنی، میرزابابایی و قائمی نیا:  )گونه

الانسان . دو واژه نقیض، یکی امر وجودی و دیگری عدم آن وجود است . این دو لفظ در 

 موضوع واحد نه قابل جمع اند نه قابل ارتفاع؛ یعنی نمیتوان موردی را پیدا نمود كه یکی از

 (14دو نقیض نباشند و هر دو نقیض نیز در مورد واحد جمع نمیشود. )همان: 

در بسیاری از منابع از این تقابل صحبتی به میان نیامده است، شاید یک دلیل این 

باشد كه این تقابل در تمام زبانها وجود ندارد.دلیل دیگر شاید ، تعلق این تقابل به حوزۀ 

استدالل را ارائه كرد كه چون تقابل واژگانی در حوزۀ ساخت ساخت واژه باشد و بتوان این 

شناسی به طور مستقیم در نظر گرفت. )گفتارهایی در  واژه قرار میگیرد، نمیتوان در معنی

برخی معتقدند اگر ما جمله ای را با استفاده از فعل مثبت و (499زبانشناسی ،صفوی: 

ی كه فعل منفی و صفت مثبت در آن به صفت منفی به كار میگیریم، معنای آن با جمله ا

كار رفته باشد، یکسان است؛ مثال ما بگوییم او فرد منظمی نیست با اینکه بگوییم او انسان 

بی نظمی است، معنای یکسانی دارد؛ در حالی كه برخی دیگر از معناشناسان این را 

. )نگاهی به نمیپذیرند و معتقدند بار عاطفی در این دو شیوه سخن گفتن متفاوت است

 (47تقابل معنایی، صفوی: 

یکی از پیشنهادهای صناعتی در این مبحث این است كه تقابل دوتایی را میتوان به دو 
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ساز را كه  دستۀ تقابل دوتایی غیرواژگانی و واژگانی تقسیم كرد. وی چهار پیشوند منفی

کند.) آشنایی با معرفی می« ن»و « غیر» ،«بی» ،«نا»سبب ایجاد تقابل واژگانی میشود، 

 ( 15-11شناسی ، صفوی:  معنی

در منطق الطیر عطار شانزده مورد تقابل دوتایی واژگانی وجود دارد كه شش مورد با 

 آمده است:« ال»و یک مورد با « بد»و یک مورد با پیشوند « بی» پیشوند منفی ساز

  (4991را ولی نعمت كند)  اهل رحمت  / رحمت كند  رحمتان بیآنکه بر -

 ( 1179آری به جای) می وفا و عهدخوش  / از سر تا به پای بدعهدیكای همه -

 (344درسی مرا)  التایاسواهست از   / مرا ترسیگر ز ال یامن بود 

اهل ، 4569: دین دین/ بی، 699: وفایی وفا/ بی،  399: بی كسان/ كسموارد دیگر: 

،  1694: انصافی/ انصاف بی، 1519: حرمت/ بحرمت بی،  4991 رحمت: رحمت/ بی

 ، 1114:وفایی وفاداری/ بی

 شش مورد نیز تقابل دوتایی غیرواژگانی یافت شد: 

 ( 4344چو گشتم مستِ مست)  بت پرستیدم / نبودم بت پرستروز هشیاری -

 ( 4413و گاهی نیست و هست)  نیستو  هستگاه  / گاه رندم، گاه زاهد، گاه مست -

 ( 1136كردن زان نگار)  صبركفرم آید  / قراریابم  نمییک نفس بی او -

 ( 3791) بگذریمن زین اگر تو  نگذارم / من تو را دانم نه دین نه كافری-

 ( 3613یک یک ذره چیز)  نیکو چه  بدچه  / و خواهد بود نیز هستو  بودهرچه -

 ( 3111)  ندارم معرفتاما  عارفم  / نگشتم بی صفت بی صفت گشتم، -

 

 تقابل ضمنی

در برخی از » وی مینویسد:تقابل ضمنی نخستین بار از سوی صفوی معرفی شده است .

واژگان زوجی، تقابل وجود دارد؛ اما نه به لحاظ خود واژه یا به لحاظ واژگان منفی ساز و 

تکواژها؛ بلکه با توجه به یک معنای ضمنی بین دو واژه تقابل وجود دارد . بین دو واژه 

ی را میتوان تصور نمود كه در ضمن استعمال این دو لحاظ میگردد. تقابل« فیل و فنجان»

در تقابل بین فیل و فنجان، بزرگی یکی و كوچکی دیگری به طور ضمنی مورد توجه قرار 

گرفته اند؛ لذا این دو واژه را در تقابل با یکدیگر میدانند. ذهن، بزرگی و كوچکی را تصور و 

دو واژه فیل و فنجان استفاده نموده است . )درآمدی برای تبیین این بزرگی و كوچکی از 

های معنایی فرعی یا  جفت واژگانی كه به لحاظ مولفه( بنابراین 417بر معناشناسی،صفوی: 

 »ضمنی خود و نه معنای اصلی، در تقابل قرار گیرد دارای رابطۀ تقابل ضمنی است. درواقع

ل واقع میشود معنای دو واژه نیستند؛ در تقابل ضمنی باید توجه داشت كه آنچه مورد تقاب
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بلکه تصورات ذهنی از معنای دو واژه است كه آنها را در مقابل یکدیگر قرار میدهد. )نگاهی 

دوغ/ »، «راه/ چاه» های دیگری مانند:  صفوی، از نمونه(44به تقابل معنایی،صفوی: 

ها هریک  ین دسته از نمونهو..نیز نام میبرد. در تمامی ا«  مرد/ نامرد«»كارد/ پنیر»،«دوشاب

های متقابل در ارتباط با تصوری ذهنی قرار میگیرد و تناقض میان این دو واژه در  از واژه

ای ضمنی است، موجب تقابل میان دو واژۀ مذكور  ارتباط با آن تصویر ذهنی كه مشخصه

 (31شناسی ، صفوی:  / فرهنگ توصیفی معنی13های پراكنده، صفوی: میشود. )نوشته

واژگانی تقسیم میکند.  صناعتی، تقابل ضمنی را به دوگروه ضمنی غیرواژگانی و شبه

تقابل ضمنی غیر واژگانی مانند: پنبه/ آتش؛ سنگ/ شیشه؛ كاه/ كوه و  تقابل ضمنی شبه 

 واژگانی مانند : مرد/ نامرد 

وابستگی آن را نام برد. به نظر میرسد -از خصوصیات تقابل ضمنی میتوان فرهنگ»

تهای موجود در این تقابل ، خاص یک زبان هستند و شاید همین مسئله باعث جف

ناپذیری آنهاست. از دیگر خصوصیات این تقابل، وجود تركیب عاطفی) صدای او(  ترجمه

 ( 45میان اكثر اعضای جفت در سخن است.) تقابل معنایی در زبان فارسی، صناعتی:

ابه و ویرانی است و همین مضمون نیز در فرهنگ و ادب عامۀ ایران، محل گنج در خر

و خرابه، در « حقیقت» در ادب عرفانی راه یافته است؛ بنابراین گنج در معنای ضمنی

 به كار میرود. « دل شکسته» معنای ضمنی 

( موارد دیگر: 4743ره نبود)  خرابیدر  گنجمسوی   / ره نمود  خرابیدر  گنجمعشق 

4741 ،4741، 

 ( 4634دیدند درمان ناپذیر)  درد می / ناپذیر  پایاندیدند  می راه-

آمده است. موارد دیگر: « توقف» و پایان، در معنای ضمنی« حركت»راه، در معنای ضمنی 

3619  

 (179) راه دست من گیری و بازآری به / آب سیاهچشم آن دارم كزین -

 ت. منظور از آب سیاه، گناه و منظور از راه، درستکاری و اطاعت خداوند اس

دارم  شرم می / خویش ناجوانمردیگم شدم در -     :مردی، در معنای ضمنی: مردانگی

 ( 4417خویش )  مردیمن از 

ننگ  / و حیرانی خویش عجزچون بدیدم -:    سلطانی، در معنای ضمنی: قدرت

 ( 439خویش)  سلطانیدارم ز  می

وز زفان تو   / اند رسته پرستان بتاز زفانت  -          صحابه، در معنای ضمنی مسلمان:

 ( 517اند)  خسته صحابه
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هست این  / ای ز شفقت داده مهر مادران-               ناو، در معنای ضمنی نجات :

 (141گران)  ناویرا  غرقاب

آن نظر  / را نه دشمن شو نه دوست گوهرو  سنگ -:  ارزش سنگ در معنی شیء بی

 ( 3379كن تو كه این از دست اوست)

باز شو چون  / بدار طفلیدست از  ترسیچند -            طفل در معنای فرد ترسو:

 ( 4494پیش كار)  شیرمردان

 ( 114) هستیم خاکِ خاک توالجرم  / تو فتراکدست كس نرسید بر -

 بیشمار  گناهگر ببینی آن  / حق تعالی گفتش ای صدر كبار-

 (541-546داری، وز میان پنهان شوی)  شرم / نداری تاب آن، حیران شویتو 

 (615شو ) مرغ طورهم به میقات آی و  / بهیمی دور شو فرعونهم ز -

 ( 617كن قرار )  وحدتاز درون غار  / بشکن مردوار طبعچارچوب 

 برآر  اوج عرش رحمانیسر ز  / برآر چاه ظلمانیخویش را زین 

 ( 667پادشاه )  مصر عزتتا شوی در  / زندان و چاهز همچو یوسف بگذر ا-

 چند خواهی دید بدخواهیِ نفس  / ای شده سرگشتۀ ماهی نفس-

 (665 -661را )  ماهتا توانی سود فرق  / بدخواه را ماهیِسر بکن این 

 جان شو و جان برفروز  عیسیپس چو  / بسوز خر عیسینفس را همچون -

 (665باز )  تا خوشت روح اهلل آید پیش / را كار ساز مرغ جانبسوز و  خر

 ( 951) جامه و هم جای پاکدایمم هم  / رای پاکزاهد مرغان منم با -

 ( 4975بود)  درویشبس  بخشندهزان كه آن  / صد هزاران پاره بر وی بیش بود-

 ( 4919)  كافریدر عتاب آمد برای  / پیغمبریرحمت او بین كه با -

 ( 1474دین دست ندهد ای عزیز)  / نیز دینتبباید  دنیاییغرق -

 ( 614قصد شادروان كنی)  سلیمانبا  / را وقتی كه در زندان كنی دیو

 ( 613بیزاری ستان ) نفس بلیِاز  / بشنیدی به جان عشق الستچون -

 ( 666مونس یونس شوی در صدر خاص)  / گر بود از ماهی نفست خالص-

 ( 111) زوالای گیرد  حُسن او در هفته / لجماگل اگرچه هست بس صاحب -

 ( 4744بایدش رفتن چو مست)  خرابیدر  / خواهد نشست جمعیتیهر كه در -

 درنگر كو از كجا ما از كجا؟  / گدا موریاست و ما  سلیماناو -

 ( 4719 -4711بلند ) سیمرغكی رسد در گرد   / را میان چاه بند موریكرده 

 ( 4311روی و كویت مقصد و به بود من)  / من سودزیان و  زلفتو  لبای  -



 311 /عطار نیشابوری الطیر بررسی تقابلهای دوگانه در منطق

 

 ( 1763آرزو و آز تو جانب ببرد)  / ببرد ایمانتذوق  حب دنیا -

 ( 1437بود )  حیرانرسد  دینداریچون به  / بود سلطانرسد  طراریچون به -

 ( 1313) بادی به دستهم نخواهی یافت جز  / صدر مملکت خواهی نشست بهگر -

 ( 1631)  هرگز همنشین ذرهكی شود با   / بین خورشیدچون شود  همتچشم -

 ( 1611نه ای )  ولی نعمت كاهلدور شو  / این چنین همت نه ای مردگر تو -
 

 تقابل همسنگ

گسترۀ وسیع واژگان متباین سبب شده است آشفتگی خاصی در حوزۀ این واژگان به 

وجود آید؛ لذا برخی از معناشناسان برای نظم بخشی به این گروه از واژگان معتقدند 

های متباین را به صورت ردیفی یا مدور انسجام بخشید. در تنظیم ردیفی، دو  میتوان گروه

قرار میگیرند كه در نهایت تناقض هستند و اعضای دیگر به طرف این واژگان، دو واژه ای 

ترتیب در فاصله بین این دو واژه واقع میشوند. برای نمونه واژگان عالی، بسیار خوب، خوب، 

بد، بسیار بد، به صورت ردیفی تنظیم شده اند. دو واژه دو سوی این تنظیم؛ یعنی عالی و 

 بسیار بد در تقابل همسنگ با یکدیگرند. 

با نگاه اولیه تفاوت آشکاری بین تقابل همسنگ و تقابل مدرج وجود ندارد؛ اما وقتی با 

نگاهی ظریف و التفاتی دقیق به این دو گروه از واژگان مقابل توجه شود، تفاوت آنها روشن 

میگردد. در واژگان مدرج، وجه مشتركی بین واژگان در جریان است؛ مثال مفهوم حرارت 

ولرم و داغ اشراب گردیده است. به عبارتی مرحله باالتر شمه ای از مرتبه  بین واژگان: گرم،

پایینتر را داراست. همان گونه كه از نام تقابل مدرج مشهود است، تشکیک معنایی در این 

تقابل موج میزند؛ اما در تقابل همسنگ بین واژگان تشکیک معنایی وجود ندارد؛ هر واژه، 

 (417گ خود دارد. )درآمدی بر معناشناسی، صفوی: مفهومی مستقل از واژه همسن

 الطیر یافت نشد. این نوع تقابل در منطق

 ازدحام تقابلها در یک بیت:

آید. به  در ابیاتی از منظومۀ منطق الطیر، چندین تقابل از یک نوع یا از انواع مختلف می

ریع به معنا و نظر میرسد هدف اصلی عطار از این شگرد، كمک به خواننده برای رسیدن س

مفهوم اصلی مورد نظر وی است.  در ابیات بسیاری دو نوع تقابل یا دو نمونه از یک تقابل 

در یک بیت آمده است ولی در اینجا ابیاتی كه در آن سه نوع تقابل یا سه نمونه از یک 

 تقابل آمده است، ذكر میشود:

 ( 4139) خرید رسوایی بفروخت عافیت  / خرید  ترساییداد و  ایمانشیخ -

 ( 4144شد)  سودو  زیانو  اسالمو  كفر /  شد بوددر ره عشق تو هر چم -
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 ( 4191خریم)  ترساییبراندازیم و  دین  /  خریم رسواییو  بفروشیم زهد -

 ( 4514)  زنو  مرد گناهمحو گرداند   / زن  موجچون درآید  احسان بحر-

 ( 4534) پرست یزدان روم شد بت پرست  /  نشست ایماناز ره و  برخاست كفر-

 (1391) زبرو  زیرشود  شیرنت جان  / خبر  مرگت تلخیگر بود از -

 ( 3575) زوالو  ترقیهست دایم در   /  كمالو  نقصانز  تنو  جانباز -

 

 نتیجه گیری -6

ساختارگرایی، زبان را یک نظام تلقی میکند و وجه مشخصۀ یک نظام در وهلۀ نخست، 

بندی كرده و  طبقاتی بودن آن است، بنابراین ساختارگرایی نیز اجزاء و عناصر زبان را دسته

ارتباط بین آنها را بررسی میکند؛ عناصری كه بر هم تاثیر میگذارند و عناصری كه از هم 

 اورد.  ز اینجاست كه تقابلهای دوگانه سربر میتاثیر میگیرند و ا

تقابلهای دوگانه یکی از كاركردهای نقد ادبی است كه بطور جدی به پیگیری كلماتی 

ها و  متضاد و مخالف در آثار یک نویسنده یا شاعر میپردازد تا از این رهگذر بتوان اندیشه

 رویکردهای وی را بررسی و تبیین نمود. 

در این مقاله به بررسی تقابلهای دوگانه و انواع آن در منطق الطیر عطار پرداختیم. از 

میان انواع تقابلهای دوگانه تقابل مکمل بیشترین بسامد را در منطق الطیر دارا است. عطار 

 در موارد بیشماری در یک بیت ، دو یا سه تقابل را وارد میسازد. 

 

 منابع

 ( صفوی، كوروش؛ تهران: پژواک كیوان 4395) شناسی آشنایی با معنی-

( رحیمیان، سعید؛ چاپ دوم، قم: انتشارات موسسۀ 4391) آفرینش از منظر عرفان-

 بوستان كتاب 

 ( استروس، كلود لویی؛ ترجمۀ شهرام خسروی؛ تهران: نشر مركز 4316 اسطوره و معنا)-

( شریفی ولدانی، 4344) بررسی تقابلهای دوگانه در رمان روی ماه خداوند را ببوس-

  1، شماره 1غالمحسین و كلثوم  میری اصل، مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال 

( عبیدی نیا، محمد امیر؛ 4399) بررسی تقابلهای دوگانه در ساختار حدیقۀ سنایی-

 11-15؛ صص43پژوهش زبن و ادب فارسی، شمارۀ 

( نبی لو، علیرضا؛ فصلنامۀ زبان و 4341) بررسی تقابلهای دوگانه در غزلهای حافظ-

  44-64؛ صص 11؛ شمارۀ 14ادبیات فارسی، سال



 314 /عطار نیشابوری الطیر بررسی تقابلهای دوگانه در منطق

 

( كالر، جاناتان؛ ترجمۀ كوروش صفوی، چاپ اول، تهران: 4399) گرا بوطیقای ساخت-

 مینوی خرد 

( یثربی، یحیی؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه 4314) پژوهش در نسبت دین و فلسفه-

 می فرهنگ و اندیشۀ اسال

(  وارد، گلن،ترجمۀ قادر فخر رنجبر و ابوذر كرمی، تهران: 4391)  پست مدرنیسم -

 ماهی 

( وبستر، راجر؛ ترجمۀ الهه احمدی، 4391) پیش درآمدی بر مطالعات نظریۀ ادبی-

 تهران: نشر روزگار 

( راسل، برتراند؛ ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: شركت 4317تاریخ فلسفۀ غرب،) -

 تابهای جیبی سهامی ك

(سعید، علی احمد)آدونیس( ترجمۀ حبیب اهلل عباسی، 4395)  تصوف و سوررئالیسم؛ -

 تهران: سخن 

نامۀ كارشناسی ارشد  ( صناعتی، مرضیه؛ پایان4316) تقابل معنایی در زبان فارسی-

 زبانشناسی همگانی؛ دانشگاه ازاد اسالمی

طالبیان، یحیی، محمد رضا  (4399) تقابلهای دوگانه در شعر احمدرضا احمدی-

پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی) گوهر گویا(  و فاطمه كاسبی؛ صرفی، عنایت اهلل شریف پور 

 31-14، صص41سال سوم، شمارۀ چهارم، پیاپی

( گلدمن، لوسین؛ ترجمۀ محمد جعفر پوینده، تهران: 4314) جامعه شناسی ادبیات-

 هوش و ابتکار 

 ( انوشه، حسن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 4394) دانشنامۀ ادب فارسی-

( مکاریک، ایرنا ریما؛ ترجمۀ مهران مهاجر و 4347،)های ادبی معاصر دانشنامۀ نظریه -

 محمد نبوی، تهران: آگه 

( اسکولز، رابرت؛ ترجمۀ فرزانه طاهری، 4393) درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات-

 آگه چاپ دوم، تهران: انتشارات

 ( صفوی، كوروش، چاپ دوم، تهران: سورۀ مهر 4393) درآمدی بر معنی شناسی-

( دینه سن، آنه ماری؛ ترجمۀ محمد قهرمان، تهران: 4397) شناسی درآمدی بر نشانه-

 پرسش 

( برسلر، چالز؛ ترجمۀ مصطفی 4396) ها و روشهای نقد ادبی درآمدی بر نظریه-

 عابدینی فرد؛ تهران: نیلوفر 

و پیتر ویدسون؛ ترجمۀ عباس  رامان( سلدن، 4311) نمای نظریۀ ادبی معاصرراه-
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 مخبر؛ تهران: طرح نو 

 ( الیاده، میرجا؛ ترجمۀ جالل ستاری، تهران: سروش 4394 رساله در تاریخ ادیان،) -

رسنی  ( ژنت، ژرار؛ ترجمۀ سعید سرگزی؛ نشریۀ اطالع4314) ساختارگرایی و نقد ادبی-

 11-17؛ صص41كیهان فرهنگی، شمارۀ و كتابداری 

 ( احمدی، بابک، چاپ ششم، تهران: مركز 4391،) ساختار و تاویل متن -

( ابومحبوب، احمد، نشریۀ رشد و آموزش زبان فارسی، 4314) سوسور و تئوری ادبی-

  35-19صص 19ش 

 ( گوهرین، سید صادق، تهران: انتشارات زوار 4391) شرح اصطالحات تصوف-

( استیس، والتر ترنس؛ ترجمۀ بهاءلدین خرمشاهی، تهران: 4364)  و فلسفه،عرفان -

 سروش 

( بارت، روالن؛ ترجمۀ مجید محمدی، تهرانک نشر بین 4317) شناسی عناصر نشانه-

 المللی الهدی 

( مقدادی، بهرام، 4319 فرهنگ اصطالحات نقد ادبی، از افالطون تا عصر حاضر؛)-

 تهران: انتشارات فکر روز 

 ( صفوی، كوروش، تهران: فرهنگ معاصر 4391) شناسی فرهنگ توصیفی معنی-

 ( صفوی، كوروش، تهران: هرمس 4397) گفتارهایی در زبانشناسی-

(  میرزابابایی؛ سید مهدی و علیرضا 4341)های تقابل واژگان در كاربست قرآنی گونه-

  19-5، صص67قائمی نیا؛ كجلۀ ذهن، شمارۀ 

 ( چندلر، دانیل، ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: سورۀ مهر 4396) شناسی مبانی نشانه-

( برتنس، هانس؛ ترجمۀ محمد رضا ابوالقاسمی، چاپ دوم؛ 4391) مبانی نظریۀ ادبی-

 تهران: ماهی 

( برتنس، هانس، ترجمۀ كیوان فالحی، 4393) نظریات ادبی در علوم نشانه شناسی-

 تهران: منیر 

 ناتان؛ ترجمۀ فرزانۀ طاهری، تهران: نشر مركز ( كالر، جا4391) نظریۀ ادبی-

( سلدن، رامان؛ ترجمۀ جالل سخنور و سیما زمانی، 4315) نظریۀ ادبی و نقد عملی-

 چاپ اول، تهران: انتشارات پویندگان نور 

 ( شمیسا،سیروس،تهران: فردوس 4319)نقد ادبی-

 ان: انتشارات بزرگمهر (گلدمن، لوسین، ترجمۀ محمد تقی غیاثی؛ تهر4364) نقد تکوینی-

 4( صفوی، كوروش، مجلۀ ادب و زبان فارسی، شمارۀ 4364) نگاهی به تقابل معنایی-
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( صفوی، كوروش، مجلۀ مشهد، 4394) نگاهی به چگونگی تعیین جهانیهای معنایی-

  497، ص  434-439؛ شمارۀ مسلسل  35، سال 1و3شمارۀ 

رانک، ترجمۀ كوروش صفوی، چاپ پنجم، ( پالمر، ف4391) شناسی نگاهی تازه به معنی-

 تهران: كتاب ماد 

 ( صفوی، كورش؛ تهران: علمی 4344) های پراكنده نوشته-

( موروتو؛ آنتونیو؛ ترجمۀ داریوش مهرجویی، 4397 یونگ، خدایان ، انسان مدرن)-

 تهران: نشر مركز 
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