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  چکیده
هاي تقابل. به اوج رشد و شکوفایی خود رسید 1960هاي تحلیل متون است، که در دهۀ از شیوه ساختارگرایی در ادبیات،

شود و ریشه در شناسی نیز بررسی میشناسی و نشانهگرایی است، که در نظریات زباندوگانه، از عناصر اساسی ساخت
اد یا تقابل، چه به عنوان آرایۀ ادبی و چه به بنا نهادن قصاید سنایی بر عنصر تض. باورهاي اساطیري و فرهنگی بشر دارد

آفریند که در آن، عناصر  او با این عنصر در اشعارش جهانی می. عنوان عنصري فلسفی، کامالً آگاهانه صورت گرفته است
 در این پژوهش، در قصاید حکیم. ستیزنده با یکدیگر، رمز عوامل متنازع اخالقی، اجتماعی و سیاسی روزگار خود هستند

چنان که دیده . هاي دوگانه، به عنوان یکی از عناصر محوري اشعار او بررسی شده است مجدالدین آدم سنایی، تقابل
ها، به قصاید خود شکل خاصی بخشیده  سنایی از طریق این تقابل. شود، غالب قصاید او از این ویژگی برخوردارند می

  .است
  نه، تضادهاي دوگاسنایی، قصاید، تقابل: واژگان کلیدي

  
  مقدمه

یکی از . سنایی به عنوان پیشگام عرصه عرفان سرایی، عارف و شاعري صاحب سبک در ادب فارسی شناخته شده است
عناصري که به اشعار این شاعر جان و حیات تازه می بخشد، عنصر تضاد است که سبب پویایی و حرکت کالم او می 

ی و در عین حال انسجام ناشی از آن را به خوبی با زبان و سخن سنایی با این شگرد، تضاد همۀ عناصر زندگ. شود
گرفته شده  binary oppositionاصطالح تقابل هاي دوگانه از اصطالح انگلیسی. خویش پیوند داده است

از این ) 1938ـ 1890(اولین بار نیکالي ترو بتسکوي واج شناس . در انگلیسی نشانۀ دو گانه بودن است  binary.است
بر این باور است که اساس نشانه شناسی بر پایۀ ) م 1980ـ 1915( روالن بارت) 398: 1371احمدي، .( ح نام برداصطال

( در نقد ادبی این اصطالح یکی از مفاهیم بنیادین ساختارگرایی و پساساختارگرایی. تقابل هاي دو گانه استوار است
یات دیگران تقابل هاي دو گانه را در ذات زبان نهفته می رومن یاکوبسن با تأثیرپذیري از نظر. است) ساختارشکنی

یاکوبسن در نظریۀ زبان شعري خود از این . دانست و تقابل صامت و مصوت را بنیادي ترین رکن واج شناسی می داند
ي کلودلو) 51: 1383اسکولز، . ( اندیشه کمک جست و تقابل مجاز و استعاره را عامل اصلی در زبان شعري معرفی کرد

. انسان شناس ساختارگرا معتقد است که عملکردهاي بنیادین ذهن آدمی، خلق تقابل هاست) م 2009 _1908( اشتروس
پنداشت لوي اشتروس این است که اجداد بدوي ما این الگو یا ساختار . برخی موجودات خطرناکند و برخی دیگر نه
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به باور . به تدریج در نظرشان چیزي بیگانه جلوه نمی کردرا وضع کرده اند تا بر جهانی مسلط شوند که ) تقابل( ساده
« کیت گرین و جیل لبیهان معتقدند که)  77: 1383برتنس، . ( لوي اشتروس، ساختار تفکّر بدوي بر تقابل استوار است

روشن، / توانایی شناخت انسان اساساً بر مبناي دوگانگی ها پی ریزي شده است و نمونه هایی از تقابل مانند تاریک
اشتروس که تحت تأثیر یاکوبسن با این ) 117: 1383گرین و لیبهان، . ( را بیان می کنند... راست و / مذکر، چپ/ مونث

مفاهیم آشنا شده بود، سبب شد که دیگران نیز با این مفهوم عام آشنا شوند، در نظریات خود از آن استفاده کنند، به 
وگانه را در اکثر نظریات ساختارگرایان، به ویژه ساختارگرایان روایت شناس صورتی که می توان رد پاي تقابل هاي د

روالن بارت با الهام از کار اشتروس در مورد اساطیر، در بررسی پدیده هاي اجتماعی چون ) 15: 1370بارت، . ( پیدا کرد
ند که معنا و موجودیت خود را از این پدیده ها را حاوي نشانه هایی فرض می ک... مد لباس، انواع غذا، نوشیدنی ها و 

تقابل با نشانه هاي دیگر پیدا می کنند، به عنوان مثال، کسی که کت پوشیده است جایی ویژگی کت پوشیدنش معنا دارد 
عبیدي نیا و . ( غیر کت است که به کت تشخص و برتري می دهد/ که سایر افراد فاقد کت باشند؛ این تقابل کت

وروف که دنبال دستور زبان روایت می گردد، در بررسی هاي خود راجع به روایت، کوچکترین تود) 27: 1388دیگران، 
. و صفت تقسیم می کند) کنش( واحد روایی را گزاره می داند؛ وي طبق قواعد دستور زبان، این گزاره ها را به اسم، فعل

/ اندوه، نیکی/ ابل هاي دوگانه مثل شاديصفت هایی که در این گزاره هاي روایی می آیند، صفت هایی هستند که از تق
کلودبرمون با دقّت بیشتري نسبت به تودوروف به عنصر انجام دهنده ) 88: 1379تودوروف، . ( شکل گرفته اند... بدي و

کنش گر و کنش پذیر؛ در اثر متقابل این دو : وي شخصیت ها را به دو دسته تقسیم می کند. یعنی شخصیت می پردازد
برمون ) 88: 1379تودوروف، .( که کارکردهاي داستانی شکل می گیرد و طرح روایت به حرکت درمی آید عنصر است

وضعیتی که امکان . 1: در بررسی روایت، تقابل ها را به پی رفت هایی تقسیم می کند که از سه مرحله ساخته شده اند
صول دگرگونی یا عدم دگرگونی است، پدید می وضعیتی که مح. 3. دگرگونی رخ می دهد یا نمی دهد. 2.دگرگونی دارد

 )166: 1371احمدي، . ( آید

اساس و بناي این مراحل سه گانه، بر تقابل دوگانه استوار است؛ یعنی در به فعل درآمدن یک امکان یا به فعل نیامدن آن 
  ...امکان و 

به نظر وي، مناسبات و . تفاده کرده استگریما از دیگر ساختارگرایانی است که از مفهوم تقابل هاي دوگانه بسیار اس
به ) مخالف/ گیرنده، کمک کننده/ موضوع شناسایی، فرستنده/ شناسنده( تقابل هاي میان شخصیت هاي دو تایی

  ) 144: 1384سلدن، . ( کارکردهاي روایی جهت می دهند و در هر روایتی این سه جفت دو تایی دیده می شوند
در بررسی انواع روایی، بین راوي . اختارگرایان و روایت شناسان برجسته و دقیق استاز س) م 1930متولد ( ژرارژنت

  ) 89: 1384برتنس، . ( اول شخص و راوي سوم شخص تقابل ایجاد کرده است
پساساختارگرایان به اصطالح تقابل هاي دوگانه، به ویژه شالوده شکنی دریدا که جزئی از پساساختارگرایی است و از     

در ) م 1930متولد(با تغییرات اساسی که ژاك دریدا . م کلیدي آن به شمار می رود، با نگاهی انتقادي نگرسته اندمفاهی
) 168: 1378مقدادي، . ( در نظام فکري غرب پدید آورد، مفهوم تفابل هاي دوگانه نیز دچار تحول بنیادي شد 1960دهۀ 
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می چرخند؛ بدي در برابر نیکی، نیستی در برابر هستی، غیاب در  به نظر دریدا جهان بر اساس محور تقابل هاي دوگانه
پساساختارگرایان . قرار دارند که همیشه یکی بر دیگري برتري داشته است... برابر حضور، نوشتار در برابر گفتار و

سوال و انتقاد  قواعدي را که ساختارگرایان با قاطعیت براي تقابل هاي دوگانه مطرح کرده بودند، تا حدودي در معرض
  . قرار دادند و این خود دلیل بهتري بر محوریت تضاد و تقابل می تواند باشد

توجه به . گفتمان تقابل هاي دوگانه، در باور فلسفی و جهان شناسی ایرانی در باور به ثنویت در آیین زروانی ریشه دارد
از دستاوردهاي آشنایی با تمدن هاي بین النهرینی خیر و شر و تقسیم خدایان به دو گروه خدایان خیر و خدایان شر، 

تأثیرپذیري اساطیر ایرانی از اساطیر آسیاي غربی منحصر به اخذ ساختار نظام خدایان و تقسیم بندي . براي آریائیان بود
می کند  آنان به دو گروه نیک و بد نیست بلکه تمام هستی را در برگرفته و آن را به دو بخش اهورایی و اهریمنی تقسیم

وجود انسان نیز ترکیبی از دو نیروي نامتجانس . و در حوزة تفکر بشري پدیده اي نو و بی سابقه به شمار می رفته است
و سرانجام این تقابل، تار و پود بافت فکري ... روح برتر از جسم؛ مرد برتر از زن؛ غنی برتر از فقیر و: خیر و شر است

داندیشی که خود، نتیجۀ نگرش اخالقی است، خود را از ساختار زبان می کشاند و تضا. انسان عصر کالسیک را می تند
  )125: 1388رضوانیان، .( قالب مناظره را رقم می زند

کامالً ... سنایی شاعري بسیار تواناست که در نگاه اول به قصایدش این تقابل هاي دوگانه و تضادهاي مثبت و منفی و
ذهن سنایی حاکم بوده است، چنان که هرگاه به مقوله اي با بار مثبت توجه کند، بی گویی این تقابل بر . مشهود است

شک در ادامه به طرف مقابل و ضد آن هم اشاره می کند که این شیوه عالوه بر تأکید بر مفهوم تضاد، غالبا با نوعی توازن 
کلیۀ قصاید سنایی جمع آوري شده است و  در این مقاله تمامی تقابل هاي دوگانه در. آوایی و واژگانی نیز همراه است

مطابق با گونه و کارکرد هر تضاد دسته بندي هاي معنایی و طبقه بندي هاي مفهومی صورت گرفته است و سرانجام 
  .میزان تأثیرگذاري هر دسته از این تضادها مشخص شده است

  پیشینۀ تحقیق
هایی انجام شده است که از جمله می توان به پژوهش ها و دربارة تقابل هاي دوگانه در اشعار شاعران مختلف پژوهش 

  :مقاالت زیر اشاره کرد
 )69: 1392رك نبی لو، . ( نوشته علیرضا نبی لو» بررسی تقابل هاي دوگانه در غزل هاي حافظ«  

رك عبیدي نیا، . ( نوشتۀ محمد امیر عبیدي نیا و علی دالئی میالن» بررسی تقابل هاي دوگانه در ساختار حدیقۀ سنایی« 
1388 :25 ( 

. ( نوشتۀ غالمحسین شریفی ولدانی و کلثوم میري اصل» بررسی تقابل هاي دوگانه در رمان روي ماه خداوند را ببوس« 
 ) 129: 1391رك شریفی ولدانی، 

 ).21: 1388طالبیان، (به قلم یحیی طالبیان و دیگران» تقابل هاي دوگانه در شعر احمدرضا احمدي« 
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 این در که کرد اشاره دیگران و چهري ۀنوشت »سنایی شعر در واژگانی تضادهاي و ها تقابل تحلیل «ۀمقال از باید هعالو به
 عینی تبیین به و داشته اثر کلّ با آن ارتباط و سنایی شعر منفرد اجزاي عنوان به تضادها و ها تقابل بررسی در سعی مقاله،

 )145: 1392 دیگران، و چهري: نک.( است پرداخته هستند هایی حقیقت یا حقیقت چه که این

وجه اشتراك همۀ این تحقیقات بررسی و تحلیل تقابل هاي دوگانه و رابطۀ بین آن هاست که جز مباحث ساختارگرایی  
در مقالۀ حاضر نیز . ادبی است که از مهم ترین روش هاي تحلیل متون ادبی است و ریشه در مطالعات زبان شناسی دارد

  .ز جمع آوري ابیاتی که داراي این عنصر زبان شناختی بودند به دسته بندي و تحلیل آن ها پرداخته ایمپس ا
  تقابل هاي دوگانه در قصاید سنایی

اگر به ساختار و شکل قصیده هاي سنایی دقّت کنیم، در می یابیم که او غالباً زمانی که می خواسته نوعی مفهوم عرفانی و 
خوانندة خود منتقل کند از تقابل ها استفاده کرده است و هم از این روست که شعر او غالباً دو قطب دارد اخالقی را به 

که یکی رو در مثبت ها، خوبی ها و نیکی ها دارد و قطب دیگر آن منفی ها، بدي ها، زشتی ها را باز می نماید و از این 
م مـی سازدطریق است که سنایی مفاهیم و موضوعات خود را کامالً د این زوج هاي متقابل . ر نگـاه خوانـنـده مجـسـ

چندلر در کتاب معانی نشانه شناسی اش در مورد . اکثراً از نظر لفظی و واژگانی در تقابل یا تضاد با یکدیگر قرار دارند
ل فقدان یا غیاب است و شام» سلبی« در بسیاري از این جفت ها نشان داري زبانی دال ها« : این گونه واژگان می گوید

از آن جایی که تقابل هایی که سنایی در ) 170: 1386چندلر، ( » .می باشد... پیشوندها یا پسوندهایی مانند نه، یا بی و
در این مقاله  سعی بر آن شده است که این زوج هاي . قصایدش به کار برده است بیشتر جنبۀ لفظی و واژگانی دارند

ل هاي عرفانی، فلسفی، طبیعی و جسمانی تقسیم بندي کنیم و پس از دسته بندي برخی از دوگانه را در چهار دستۀ تقاب
مهم ترین آن ها را براي نمونه آورده ایم و بقیه را به دیوان سنایی به سعی و اهتمام مدرس رضوي انتشارات سنایی 

  .ارجاع داده ایم
  :تقابل هاي عرفانی) الف

. این است که در پی فرا رفتن از این دنیاي مادي و مواجه با حقایق برتر است یکی از ویژگی هاي بارز قصاید سنایی،
سنایی بسیاري از این مضامین عرفانی که ما آن ها را تضاد با هم می بینیم در کنار هم تعریف کرده که از این لحاظ 

مهم ترین تقابل هاي عرفانی را  در ادامه. قصاید او، دربردارندة تقابل ها و متناقض هاي زبانی و عرفانی بسیاري است
  :آورده ایم

 درد و درمان

از نظر عرفا و صوفیان سالکی که درد کمال و رسیدن به سر منزل حقیقت در دل او نشسته باشد، باید خود را از تمام 
د است که در سنایی در چندین بیت از قصیده اش این درد را آرزومن. جهات تسلیم او کند تا بتواند راه طریقت را بپیماید

  :مقابل این درد هیچ درمانی نمی خواهد
  )18( اي کرده دوابخشی لطف تو به هر دردي            من درد تو می خواهم، دور از همه درمان ها

  :و درجایی دیگر درمان درد حماقت و ابلهی را علم و فضیلت دانش می داند
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  )21( د تا کند درد حماقت را دوااز لقب مفتی نگردد بی تعلّم هیچ کس           علم بای
  . )قصاید نیز این تقابل دیده می شود 97و  73، 41در صفحات ( 

 قهر و لطف

بعضی بر صفت قهر و برخی بر صفت لطف او . هر دو از صفات الهی اند و سالکان طریقت با آن سر و کار دارند
ف و بالعکس بستگی به درجۀ علم و دانش دارد و شناخت قهر از لط. جهان نتیجۀ آمیختگی این دو صفت است. مبتالیند

این شاعر بزرگ این صفت ) 444ـ443: 1368گوهرین، . ( هر دانشمندي می تواند قهر و لطف را تشخیص دهد
  :خداوندي را این گونه در قصایدش به کار برده است

  )34( ن بی نواموي و رویش گر به صحرا ناوریدي قهر و لطف        کافري بی برگ ماندستی و ایما
  : و هم چنین می گوید

  )44( حربۀ بهرام را بشکسته لطفش قبضه گاه                 بربط ناهید را بگسسته قهرش گردنا
  :و آن جاست که سنایی زیبایی قهر و لطف خداوند را با مثالی بسیار زیبا بیان می کند

  )145( بستان فنا شد شیر در پستان بماندتا جمال قهر و لطفش سایه بر عالم فکند            شیر در 
  . )این تقابل دیده می شود 711و  479، 349، 207در صفحات ( 

 خوف و رجا

. دو اصطالح از اصطالحات صوفیان است که سالک از ابتداي سلوك تا انتهاي سلوك تا انتهاي آن با آن ها سر و کار دارد
طی سلوك به علل مختلف دست می دهد و گویند خوف کلید هر خوف از احوال است و عبارت از ترسی که سالک را 

  ):193: 5، ج 1368گوهرین، . ( فتوحی است و هیچ چیز بیخ شهوات را چون این حالت نسوزاند
  )37( گه سفر کن بی سراج ماه در صحراي خوف       گه طرب کن بی مزاج زهره در باغ رجا

  :ق می گویدو در جایی دیگر براي توصیه به سالکان راه ح 
  )44( باوفاداران دین چندان بپر در راه او                تا نه بال خوف ماند با تو نه پر رجا

  . )از این دو اصطالح عرفانی استفاده شده است 699و  690، 479، 316، 291، 73در صفحات ( 
 صحو و سکر

سکر معنی شان نزدیک است، به غیبت و  صحو و. در اصطالح صوفیه و عرفا، صحو گم و نابود  کردن اوصاف است
صحو حادث و گذرنده است اما سکر در . جز آن که صحو و سکر قوي تر و چیره تر از غیبت و حضور است. حضور

  :معناي ترك قیود ظاهري و باطنی و توجه مطلق به حق است
  )190(اقتضارچند جویی بی حیایی صحو و سکر و انبساط       چند جویی بی مماتی محو و شکر و 

  
  

 تفرقه و جمع
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. جمع چیزي است که خودي و تفرقه را از انسان سلب می کند. جمع در اصطالح شهود حق است بدون توجه به خلق
و منظور از ) 55: 4، ج 1368گوهرین، . ( آن چه از جانب خداي باشد از ابداء معانی و ابتدا لطف و احسان جمع است

  :ریشانی خاطر سالک استتفرقه به طور کلی پراکندگی و پ
  )372( بخ بخ، اگر این علم برافرازم                در تفرقه سوي جمع پردازم

 وصل و هجران

وصل ضد هجر و مقابل فراق، رسیدن به محبوب و معشوق است و در اصطالح سالکان فناي سالک در وصالش در 
دهخدا؛ . (و دل در فکر و جان در مشاهدة او مشغول باشد زبان در ذکر. اوصاف حق تعالی است که از یاد او غافل نباشد

  : هجران، دوري و فراق از محبوب است)حرف واو
  )26( شربت وصل تو ماند نو بهار تازه را         ضربت هجر تو ماند ذوالفقار تیز را

است و فراغ و هجران سنایی وصل و رسیدن به محبوب را مانند شربت نو بهاري تازه می داند که خوش گوار و شیرین 
  :و درجاي دیگر می گوید. از او هم چون ضربۀ تیز شمشیر ذوالفقار می داند

  )137( ما را یکیست وصل و فراغش چو هر دو زوست      این غم نه کار ماست که این غم کیا کند
  .)نیز به کار برده است 359و  291، 229این دو واژة متقابل را صفحات ( 

 فنا و بقا

سنایی این زوج . عرفا فنا، پاك شدن از صفات نکوهیده و ناپسند و بقا تحصیل اوصاف ستوده و پسندیده است از نظر
  :هاي متقابل را چندین بار به کار برده است

  )111( چو هنگام بقا باشد قضا این قفل بگشاید      چو هنگام فنا آید قدر این بند بردارد
  : و هم چنین آورده است

  )332( پشت من انداخت فنا       تا نهادم چو بقا روي سوي مستقرشظلمت دهر پس 
  :سنایی بیشتر از واژة فنا به معناي نابودي و ار بین بردن و بقا به معناي پایداري و ماندن استفاده کرده است

  )453( آنگهی چون نفی خود دیدي و گشتی بی ثبات      گه فنا و گه بقا و گه یقین و گه گمان
اما باید توجه داشت که سنایی واژة بقا را در مقابل .) نیز استفاده کرده است 701و  486، 36ین در صفحات هم چن( 

  :مردن نیز استفاده کرده است
  ) 136(اگر خواهد بقا بباید مردنش اول                 اگر معروفئی باشد که هم از خویشتن گیرد

  : است از دو واژة حیات و مرگ نیز استفاده کرده 
  )111( دو در دارد حیات و مرگ کاندر اول و آخر      یکی قفل از قضا دارد یکی بند از قدر دارد

 کمال و جمال

جمال در اصطالح صوفیه عبارت است از الهام غیبی که بر دل سالک وارد شود و نیز به معناي اظهار کمال معشوق از 
و ) 4: 1391عارفی، . (اتی است که به رضا و لطف تعلّق داردجمال تجلّی حق است و از صف. عشق و طلب عاشق آید
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از همین رو گفته می . کمال در معناي این است که خداوند صفات جمالی از قبیل علم و قدرت و حیات و اراده را دارد
  :سنایی می گوید. شود خداوند کمال مطلق و نامتناهی است

  )32( عاقبت را دم بزن بهر جمال راه را   عافیت را سر بزن بهر کمال عشق را             
. سنایی معموالً تقابل هاي عرفانی را در معناي اصلی و آن چه که عارفان از آن ها استنباط می کند به کار نبرده است

  . گاهی این واژگان در معناي لغوي خود به کار رفته اند
  :به شرح زیر استسایر تقابل هاي عرفانی که در قصاید سنایی به کار رفته است 

: ، بیم ـ عدل18: ، دل ـ جان18: ، ذکر ـ نیسان18: ، باك ـ بی باکی17: ، کافر ـ مومن17: ، بال ـ مهر16: معنی ـ دعوي
: ، شفاعت جوي ـ شفاعت خواه32: ، عافیت ـ عاقبت26: ، جان ـ قالب خاك23: ، حاسد ـ ناصح20: ، مدعی ـ مدعا20
، 41:  ، جان ـ تن79، 40: ، صورت ـ سیرت36: ، جبریان ـ عدلیان36:، تسلیم ـ رضا144 ،96، 34، 25:، ایمان ـ کفر32
، کبر 47: ، حضور ـ غیبت81: ، روح ـ تن43: ، عقل ـ نفس43: ، جسم ـ جان486، 337، 327، 43: ، دین ـ کفر136، 79

، 107:، عرش ـ فرش501، 96:ـ اهریمن، یزدان 93: ، تدبیر ـ تقدیر55: ، ارواح ـ انفاس51: ، کفر ـ ایمان49:ـ تواضع
، 175: ، گبر ـ مسلمان164: ، جمال ـ جالل135: ، آتش دوزخ ـ آب کوثر110: ، پیر مناجاتی ـ رند خراباتی317، 166
، 337: ، عشق ـ زهد337: ، حلّ ـ حرام332: ، احباب ـ عدو288: ، نعیم ـ جحیم205: ، عالم سفلی ـ عالم علوي182

، 453: ، کافر ـ مسلمان453: ، کین ـ مهر422: ، مهر ـ قهر390: ، عزّ ـذل378: ، عدم ـ وجود586، 337: تسبیح ـ زنّار
: ، ایوان علوي ـ میدان سفلی698: ، ایزدي ـ اهریمنی608: ، عالم روحی ـ عالم جسمی588: ، ازل ـ ابد486:نفس ـ خرد

709.  
  :تقابل هاي فلسفی) ب

نی در دنیا، انسان و خدا را سر لوحۀ خود دارد و به مقوالتی چون رابطۀ جسم و فلسفه، اندیشه و تعمق در چیستی و چو
به طور . ذهن، بدن و روح، کثرت و وحدت، وجود و عدم می پردازد که این مسائل جزء مابعدالطبیعه شناخته شده اند

شاخه هاي آن مابعدالطبیعه کلّی مسائلی که در فلسفه مطرح می شوند را می توان در چند گروه تقسیم کرد که یکی از 
فلسفۀ منطق که انواع استدالل را بیان می کند، معرفت شناسی که همان به دست آوردن شناخت نسبت به خودمان . است

و همۀ موجودات این جهان و جهان ماوراء است و فلسفۀ اخالق که معیارها و مالك هاي ارزش هاي اخالقی را معرفی 
. هاي دیگري از فلسفه وجود دارد که به شاخه ها و زمینه هاي بسیار دیگري می پردازد عالوه بر این، گونه. می کند

  :برخی از تقابل هاي فلسفی مهم در قصاید سنایی به شرح زیر است
 :نوع و جنس

گفته اند که جنس و نوع . اصطالح جنس معموالً با اصطالح فصل در مباحث متعددي از منطق و فلسفه به کار رفته است
این دو اموري هستند که موضوعشان بر آن ها قابل حمل نیست و این دو ) 123: 1376ابن سینا، . ( امور متضایف انداز 

  :سنایی می گوید. از اجزاي حد موضوع به شمار می آیند
  )36( با بقاي عدل او نشگفت اگر در زیر چرخ        شخص حیوان همچو نوع و جنس نپذیردفنا
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  .وبقا نیز که از تقابل هاي دوگانۀ عرفانی است نیز اشاره شده  استدر  این بیت به فنا 
 :الهوت و ناسوت

زیرا ذات  حق، محیط بر همۀ . منظور از عالم الهوت همان عالم الوهیت و عالم ربوبی است و عظیم ترین عالم هاست
و عالم ناسوت همان عالم ) 197: مطهري، بی تا. ( عوالم مادون است و ذره اي از احاطۀ قیومی او خارج نمی باشد

طبیعت و شهادت و ملک است یعنی جهانی جسمانی و اجسام و ماذه و مادیات که در آن حرکت و زمان و مکان نقش 
  ):194همان؛ .( دارد

  )105( آل موسی و آل هارون را                         چون ز الهوت دان جدا ناسوت
  :در جایی دیگر آورده است

  )463( ر خاکدان ناسوت باشد میزبان            کی توان الهوت را خانه مهمان داشتنتا ترا د
  :و هم چنین گفته است

  )655( بی پدر فرزندي الهوت باید چون مسیح         هر که زو برگشت با ناسوت یابد دختري
 :جوهر و عرض

جوهر هر چیزي است که به چیز دیگري محتاج منظور از . عرض مفهومی است که در مقابل جوهر آن را به کار می برند
  ...است ولی عرض براي به وجود آمدن متکی به خود نیست مانند شجاعت، ترس، دوري، نزدیکی و

  : گروه دسته بندي می کنند و به همراه جوهر، مقـوالت ده گانه می خوانند 9در کتب عمده علم منطق انواع اعراض را در 
 )اندازه( کم

 )چگونکی( کیف

 )کجا( این

 )چه وقت( متی

 )در چه حالتی( وضع

 )چه کار می کند( فعل

 )چه تأثیري می گذارد( انطفال

 )در نسبت با چیز دیگر( اضافه

 )136ـ 137: 1346خوانساري، ( مانند لباس پوشیده  ) داشتن( ملک

فهوم متقابل را این گونه به کار سنایی این دو م. بنابر این تقسیم بندي، همۀ هستی در تحت و سیطرة فلسفه قرار می گیرد
  :برده است

  )271( محمول نه اي چنان که اعراض               موضوع نه اي چنان که جوهر
  .در این بیت، او دقیقاً همان معنی فلسفی  را در نظر داشته است

  . )نیز از این دو اصطالح استفاده کرده است 636و  381در صفحات ( 
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 کل و جزء 

او این دو موضوع را . وعات مهم فلسفی که سنایی در کتابش به کار برده است موضوع جزء و کل استیکی از موض
  : مانند سایر مفاهیم و اصطالحات علمی و فلسفی، با زنجیرهاي حرفه اي علم فلسفه به کار نمی بندد، و می گوید

  )54( همیشه جنبش اجزاءپس اکنون گر به سوي دوزخ گرائی بس عجب نبود     که سوي کلّ خود باشد 
 حدوث  و قدم

منظور فالسفه از حادث . از جمله مباحث فلسفی مهم و قابل توجه از زمان قدیم، مسئلۀ رابطۀ بین حادث و قدم است
از نظر . بودن این است که شی اي به وجود آمده در زمانی معین و منظور از قدیم بودن آن است که هستبودهاست

  :ند قدیم است و سایر موجودات حادث اندمتکلّمان تنها خداو
  )82( متکلّم را ز راه خیال                             غم اثبات حدوث و قدمست

  : و گفته است
  )271( هم بر قدمت حدوث شاهد                    هم ز ازلت ابد مجاور

  :و نیز آورده است
  )381( حدوث همچو قدمبوالمعالی که همت عالیش             برگذشت از 

  قدر  و قضا
 از علیه هی ما علی موجودات در الهی کلی حکم از عبارت اصطالح در و است الهی حکم و حکم معنی به لغت در قضا

 و کفر شر، و خیر که است آن و است خواستن ارادت و گرفتن اندازه) قدر( تقدیر و است ابد و ازل در جاریه احوال
 سنایی) 411: 1368 گوهرین،. (او تقدیر و قضا به و وي خواست به و خداست علم به همه معصیت، و طاعت و ایمان

  :گوید می
  )19( قضا اندر ندید قاضی تو از تر دامن پاك           گون آب چرخ بگشاد قدر گریبان تا
  :گوید می و داند می قدر و قضا از غم با را خاکی جسم شدن سرشته دیگر جایی در و

   ) 41( اقتضا بنسبت را خاکی ناچار کند غم         قدر اندر قضا اول سرشت غم با را خاك
  . )شود می دیده نیز دیوان 327 و 250 ،111 ،102 صفحات در قدر و قضا اصطالح( 

چنان که دیدید در بحث جوهر و عرض مقوالت ده گانه اي ذکر شد که تمامی پدیده ها را می توان در ردیف این ده 
بنابراین ما تقابل هاي دوگانۀ فلسفی که سنایی در قصایدش به کار برده است با توجه به این مقوالت و . داد مورد قرار

  :سایر مسائل فلسفی استخراج کرده ایم که به شرح زیر است
ت ـ ، هس24: ، هستی ـ نیستی23: ، برون ـ درون23: ، نور ـ سیاهی21: ، عقل ـ جهل16: ، ناقص ـ کامل16: پیداـ پنهان

، تهی 25: ، بیمار ـ صحیح و صحاح25: ، نام ـ نشان25: ، طبع ـ روان25: ، پیر ـ جوان24: ، جلوگه ـ نهان68، 24: نیست
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: ، خط معنی ـ لوح دعوي28: ، تحویل ـ تعطیل28: ، مطلق ـ مغلق28: ، دو رنگ ـ هم رنگ28: ، کوته ـ دراز27: ـ پر
: ، خواري ـ جاه31: ، کون ـ مکان31: ، تن ـ روح و روان30:، انس ـ جان30:، گران ـ سبک29: ، درون سو ـ برون سو28
، 34: ، انکار ـ قبول33: ، حاضر ـ غایب140، 33: ، غم ـ شادي33: ، خاتون ـ داه33: ، عقل ـ عشق32: ، عاشق ـ عاقل32

: ، بی نشو ـ بی نما36: نت، شاخ دین ـ بیخ س38، 36: ، عقب ـ جان35: ، آشنایی ـ بی آشنایی34: زواللیلت ـ والضحی
، امر 56، 41: ، درون ـ برون271، 41: ، ازل ـ ابد40:، دارالبقا ـ دارالفنا40: ، نظم ـ نثر39: ، کون ـ فساد36: ، امر ـ نهی36

: ، هزل ـ جد49، 45: ، دوست ـ دشمن45: ، عقل ـ نفس44: ، طول ـ عرض97، 44: ، جفا ـوفا43: ، شفا ـ شقا43: ـنهی
، دانایی ـ 52: ، پستی ـ باال51: ، زشت ـ زیبا51: ، دون ـ واال51: ، جسم ـ جان50: ، کردار ـ گفتار47: ـ خام ، پخته46

، 57: ، پیر ـ برنا57: ، دنیا ـ عقبی56: ، حالل ـحرام56: ، کشت ـ زاد55: ، مقطع ـ مبدأ55: ، ناخوش ـ خوش55: نادانی
، 66: ، زیر ـ زبر65: ، خیر ـشر63: ، حلم ـ خشم61: ، کفر ـ دین59: یم، جنّت ـ جح59: ، سفیه ـ کلیم58: عدو ـ صدیق

: ، نیک ـ بد75: ، عاشق ـ معشوق71: ، ثابت ـ منقلب71: ، غم ـ طرب67: ، ابتدا ـ آخر67:، جود ـ بخل67: عدل ـ ظلم
: ، ، سبک دل ـ گرانی84: زن ، مرد ـ84: ، نهان ـ عیان83: ، کیف ـ کم83: ، زیر ـ بم82: مدح ـ ذم. 77: ، نور ـ ظالم76
، 97: ، فرع ـ اصل92: ، عقل ـ جان89: ، نیستی ـ هستی88: کون ـ فساد 88:، دوست ـ دشمن87: ، الفاظ ـ معانی86

، 101: ، انصاف ـ دادگري101:، نفع ـ ضرر98: ، یکی ـ دوتایی97: ، عرض ـ غرض97: ، جسم ـ جان80: تقدیر ـ تقصیر
، ، 136: ، عیان ـ نهان135: ، خیر ـ شر112: ، هستی ـ نیستی111:، ، اول ـ آخر103: یرت، صورت ـ س101: ملک ـ بشر

، عرض جوهر صفرا 243: ، صانع ـ قدیم216: ، علم ـ زهد212: ، صیانت ـ دیانت157: ، سعد ـ نحس139: وجود ـ عدم
، نیستی ـ 423: ، ساکن ـ روان534، 92: ، دوزخ ـ بهشت332: نفع ـ ضرر 263: ، وفاق ـ خالف260:ـ عرض جوهر سودا

  .700: ، ظاهر ـ باطن576: ، هستی ـ نیستی537: ، مشئوم ـ میمون502: ، سعد ـ نحس479: ، ، نفی ـ اثبات453: هستی
  :تقابل هاي جسمانی )ج

گونه این . منظور از تفابل هاي جسمانی، قرار گرفتن برخی از اجزاي جسم آدمی در مقابل هم می باشند مانند دست و پا
تقابل ها الزاماً با هم ضدیت و مخالفت ندارند بلکه گاه شاعر با ظرافت و زیرکی میان دو مقوله نوعی از تقابل را ایجاد 

 :سنایی در قصاید خود، تنها چند مورد به تقابل هاي جسمانی توجه داشته است که به شرح زیر است. کرده است

  :سینه ـ دیده.1

  )16( آتش ها                       بر دیدة هر دعوي، بردوخته پیکان ها در سینۀ هر معنی افروخته
  :دل ـ چشم.2

  )24( تو سنان تیز کن که از دل و چشم                         شد سنایی سپر سنان مرا
  : پاي ـ دست.3

  )25( تو رابوسه زنان خلد و حور پاي رکیب ترا                  سجده کنان عقل و روح دست وعیان 
  :کام ـ زبان.4

  )25( پیش دل و گوش و هوش بهر جواز لبت               نام شکر گر شده است کام و زبان ترا
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  :گران حنجر ـ سبک سر.5
  )27( تا گران حنجر شوي در صومعه تحقیق باش         چون سبک سرتر شوي الحول کن خناس را

  : رخسار ـ زلف.6
  )34( تیرگی هم در صفا         نیست دارالملک جز رخسار و زلف مصطفیکفر و ایمان را هم اندر 

  :موي ـ روي.7
  )34( موي و رویش گر به صحرا ناوریدي قهر و لطف    کافري بی برگ ماندستی و ایمان بی نوا

  :زلف ـ رخ.8
  )34 (گر قسیم کفر و ایمان نیستی آن زلف و رخ         کی قسم گفتی بدان زلف و بدان رخ پادشا

  : گفت ـ خاموشی.9
  )114( وراس هست ونیست و گفت و خاموشی و اندیشه        دراي این و برتر زین هزاران ره مکان دارد

  :چشم ـ گوش.10
  )336( چشم ها نشگفت اگر شد پرستاره بی رخش        کاختران از غیبت خورشید گردند آشکار

  . )به آن اشاره شده است 61نیز در صفحۀ ( 
  :ابل هاي طبیعیتق) د

طبیعت در حالت کلی، معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و مادي است و به انواع متنوع گیاهان و حیوانات زنده و همۀ 
بنابراین نویسندگان و شاعران در جاي جاي آثار . ایرانی ها به طبیعت عالقۀ زیادي دارند. اشیاء بی جان نیز باز می گردد

تقابل اجزاي طبیعت در برابر هم از بیشترین نوع تقابل هایی است که سنایی . یار نشان داده اندخود به طبیعت توجه بس
  : در ادامه به مهم ترین این تقابل ها اشاره شده است. در قصایدش به کار برده است

  :ماه, خورشید ـ.1
  )21( ور نه بس فخري نباشد مر سها را از فلک     چون ندارد نور خورشید و مه نجم سها

  . )نیز از این تقابل استفاده کرده است 101و  77، 45در صفحات ( 
  : روز و شب.2

  )20( روز شب هستند هم چون مادران مهربان       در دعاي نیک تو هم مدعی هم مدعا
  . )نیز از این تقابل استفاده شده است 456و  327، 144، 68، 58، 40، 39، 37، 29، 25در صفحات ( 
  :ـ زمینآسمان .3

  )36( آفتاب عقل و جان اقضی القضاة دین که هست       چون قضاي آسمان اندر زمین فرمانروا
  .)از این تقابل استفاده شده است 86و  80، 75، 36در صفحات ( 
  :آب ـ آتش.4

  :رکاربرد اوستنیز به کار رفته است از تقابل هاي پ» ماء و نار« و یا» آب و نار« این تقابل که گاهی به صورت تقابل
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  )42( آتش نفس ار نمیرد آب طوفان در رسد         باد کبر ار کم نگردد خاك بر فرق کیا 
  . )از این تقابل استفاده شده است 222و  103، 91، 85، 84، 79، 68، 62در صفحات ( 
  : گل ـ خار.5

  )92( یستبر گل حکمت شنودم بادة گلگون حکم        گاه اسراف خماري بر گلی کس خار ن
  :ونیز گفته است 
  )103(در همه بستان همت هیچکس خاري ندید     عکس رخ بنمود بستان ها، گل احمر گرفت 

  :سایر تقابل هاي طبیعی در قصاید او به شرح زیر است
، خام 25: کمان، تیر ـ 24: ، سپر ـ سنان23: ، باد شام ـ باد صبح20: ، اهل شهر ـ روستا17: ، دامن ـ گریبان16: آب ـ هوا

: ، رنگ ـ بوي28: ، حریر ـ ستبرق28: ، پسته ـ فندق28: ، الله ـ سنبل28: ، گلگون ـ ابلق27: ، دریا ـ صحرا25: ـ پخته
، گنج زمینی ـ گنج 32: ، آب ـ نان29: ، پیر خرف ـ تازه جوان29: ، چرخ ـ خورشید29: ، مور ـ پیل29: ، دریا ـ بیابان28

، 38: ، صحرا ـ باغ40، 37: ، خأل ـ مأل37: ، ماه ـ زهره36:، شرق ـ غرب36: ، شاخ ـ بیخ34 :، پسر ـ دختر33:سمائی
: ، بهرام ـناهید43: ، کوه ـ کهربا42: ، باد ـ خاك42:، سپیدي ـ سیاهی41: ، کوه ـدجله41: ، سنگ ـ گیا39: صیف ـ شتا

: ، صفرا ـ سودا52: ، جابلقا ـ جابلسا52: نی ـ سریانی، عبرا479، 49: ، ثریا ـ ثري45: ، خاك ـ زر44: ، مسجد ـ میخانه44
: ، آهن ـ خاك65: ، پست ـ باال64: ، انجم ـ مهر63: ، برق ـ باد58: ، سیاه ـ سپید55:، آهن ـ روهینا52: ، زاغ ـ طاوس52
، سهیل ـ 68 :، عربی ـ عجمی456، 67: ، ادهم ـ اشهب67: ، گاو زمی ـ گاو فلک66: ، شیرین ـ ترش66: ، مهر ـ ماه65

، خاك 77: ، ماه ـ سها75: ، شاه ـ بنده74: ، شیر ـ روباه73: ، خار ـرطب72: ، عرب ـ عجم72: ، صحرا ـ دریا71: مشتري
، بر ـ 87: ، بناگوش ـ لب86: ، یاقوت ـ زمرّد85: ، گلشن ـ گلخن91، 85، 84:، خاك ـ باد81: ، چپ ـ راست79: ـ هوا
، کثیف ـ 101: ، خشکی ـ تري98: ، آتش ـ آب608، 96: ، پخته ـ خام92: ـ طبع ، حس91: ، پیاده ـ سوار91: بحر

، یمین 181: ، بهرام ناچخ زن ـ ناهید بربط زن178: ، زحل ـ زهره149: ، درویش ـ توانگر135: ، ظلمت ـ نور104: لطیف
: ، صومعه ـ میکده327: ضیا ، ظلمت ـ263: ، نورانی ـ ظلمانی207: ، ستمکش ـ ستمکار200: ، زهر ـ نوش192: ـ یسار

  .586: ، مسجد ـ میخانه521: ، وثن ـ شمن424: ، مشتري ـ کیوان423:، خاك ـ آب337
  تقابل هاي ادبی) ه

گاهی سنایی در به کارگیري تقابل ها هیچ گونه توجهی به مسائل فلسفی یا عرفانی نداشته است و تنها هدفش از  به 
  :تقابل هاي ادبی او به شرح زیر است. زیبایی ادبی  بوده استکارگیري این گونه تقابل ها آفرینش 

  : عدوات ـ دوستی.1
  )48( شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه                  شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا

  :هوشیار ـ دیوانه.2
  )49 (دیوانه را همی نشناسد ز هوشیار                      بیگانه را همی بگزیند بر آشنا

  .را نیز به کار برده است» بیگانه ـ آشنا« در همین بیت تقابل
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  : سهل ـ مهیب .3
  )63( بحلم و خشمش کردند وصف از آن معنی            مهیب و سهل بود بر غضنفر آتش و آب

  : میزبان ـ مهمان.4
  )     85( باغ مهمان دوست برگ میزبانی  ساخته است        مرغ اندك زاد در بسیاردانی آمده است                      

  : ویران ـ آباد. 5
  )  103( هرکه در  آبادجایی جست بی جا سیت و جاه         هر که در ویران رنجی  برد گنجی برگرفت                       

  :                                                                       اي ادبی در قصاید او به شرح زیر استسایر تقابل ه
،                           453، 192 ،138،171: گمان ـ یقین ،88:نیک ـ ، بد85: ناتوانی ـ ، توانایی75:رنج ـ ، عیش73: بال ناز ـ 

  .  710:ـ ادباري ، اقبالی682: ویران ـ ، آباد332: خشم ـ خشنودي ، ،316: مضر ـ ، مفید225:عار  ـ فخر
  

  :نتیجه
این آمار نشان از آن دارد . چنان که در نمودار می بینید تقابل هاي فلسفی در  قصاید سنایی بیشترین بسامد را داشته اند

توجه داشته  انسانی بزرگ ترین رسالت هاي از است، به عنوان یکی جهان از که سنایی به هدف فلسفه که همانا آگاهی
باشند و سنایی به این موضوع کامالً   جهان کل با ارتباط در که دارند ارزش صورتی در دیگر هاي آگاهی همه. است

  .واقف است
 خاستگاه از یکی همواره امروز تا ابتدا از طبیعت .تضادها وتقابل هاي طبیعی  دومین رکورد را به خود اختصاص داده اند

 گوناگون تصویرهاي اشعارشان، در و اند آمیخته در طبیعت با نحوي شاعران به .است بوده هنر هاي سرچشمه و ها
  .چنان که سنایی از این عناصر غافل نیست. خود به کار گرفته اند هاي اندیشه را در بیان طبیعت
. از دید بسیاري از شاعران گریزناپذیر است است که تقابل عناصر عرفانی حقیقت به حصول براي روش نوعی عرفان

درصد تقابل هایش  25سنایی از  جمله شاعرانی است که به  تصوف و عرفان توجه داشته است و در قصایدش  بیش از 
  .را به به این  بحث اختصاص  داده است

  :آمده است سایر تقابل ها نیز تا حدودي نمود داشته اند که در نمودار و جدول زیر آمار آن ها
 نوع   تقابل تعداد درصد

 فلسفی 139 درصد 35.5

 طبیعی 121 درصد 31

 عرفانی 99 درصد 25.5

 جسمانی 11 درصد 3

 ادبی  19 درصد 5

   389:     جمع کل تقابل ها                      
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