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چکیده :تقابلهاي دوگانه ،يكي از بنيادها و مفاهيم اساسي در نقد ساختارگرايي و
نظريات زبانشناسي و نشانهشناسي است .اين روش ميکوشد تقابلها را در محور
جانشيني بيابد و با يافتن تقابلهاي بنيادين به بافتهاي کالن برسد و از طريق رسيدن به
بافتهاي کالن ،انديشهها و تئوريهاي اصلي را تشخيص دهد .عطار يكي از
بزرگترين عارفان شاعر است که احوال و انديشههاي ويژة خود را دارد؛ درنتيجه
زبان عرفاني او نيز نشانههاي خاصي را دارا است .يافتن اين نشانهها در زبان عرفاني
عطار به شناخت مشرب عرفانيِ او ياري ميرساند .با کاربست تقابلهاي دوگانه
ميتوان اين نشانهها و نشانههاي متقابل آنها را که در زبان عرفاني عطار غايب هستند،
يافت و زبان عرفاني او و درنتيجه احوال و انديشههايش را دقيقتر شناخت .اين
پژوهش با مطالعة آثار عطار کوشيده است تقابلهايي که به وسيلة آنها ميتوان
بافتهاي عرفاني را در زبان عطار مشخص کرد ،بيابد و با يافتن آن تقابلها،
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مقدمه:
بررسي و تحليل متون ادبيات عرفاني با کاربست نظريههاي جديد نقد ادبي ،زواياي پنهان اين متون
را روشن ميکند و انديشهها و احوال صاحبان اين متون را بهتر مينماياند .بررسي متون برپاية
تقابل هاي دوگاني که يكي از بنيادها و مفاهيم اساسي در نقد ساختارگرايي و نظريات زبانشناسي و
نشانهشناسي است ،از جملة همين نظريههاست که به تحليلِ بهتر متون ادبي و عرفاني ياري ميرساند.
اصطالح تقابلهاي دوگانه از اصطالح انگليسي « »binary oppositionگرفته شده است.
« »Binaryدر زبان انگليسي نشانة دوگانه بودن است و به ستارگاني که در کنار يكديگر قراردارند
« »binary starگفته ميشود ( .)Guddon, 1999: 82اولينبار نيكالي تروبتسكوي واجشناس از
اين اصطالح نام برد (احمدي.)389 :1388 ،

نشانهشناسي رويكردي است که به تحليلهاي متني ميپردازد ،کليت يک متن را مطالعه و
بررسي ميکند و سازوکارهايي که معناي نشانهها را پديد ميآورند ،تحليل ميکند .اين روش
ميکوشد تقابلها را در محور جانشيني بيابد و با يافتن تقابلهاي بنيادين به بافتهاي کالن برسد و
از طريق رسيدن به بافتهاي کالن ،انديشهها و تئوريهاي اصلي را تشخيص دهد .هر نشانه زماني
نشانه بهحساب ميآيد که« :به يک نظام نشانهاي تعلق داشته باشد و در اين نظام در تقابل با ساير
واحدهاي تشكيل دهندة آن نظام قرار گيرد» (صفوي.)49 :1393 ،

در زبان عرفاني مفاهيم و اصطالحات معموالً دو به دو دربرابر يكديگر قرار دارند و با هم
تقابلهاي دوگانه را ميسازند ،يعني حضور يكي از آنها در زبان يک عارف غيبت اصطالح مقابلِ
فنا با بقا و جمع با تفرقه و غيبت با شهود و صحو با سكر ضديناند .و دو صفت که ضدين باشند
وجود ايشان بر تعاقب باشد ،و اجتماع هر دو ضد به يک وقت و در يک حال روا نباشد .چنانکه
حرکت با سكون و علم با جهل و آنچه به اين ماند .پس بيشتر اين طايفه بر آناند که در وقت بقا
فانى نباشد ،و در وقت فنا باقى نباشد (مستملي بخاري ،1363 ،ج.)1604 :4

هنگامي که عارف صاحب يكي از اين وقتها و حالها باشد عدم حضور او را در وقت و حال
مقابل ميرساند .هر عارفي در سخنان خود يا بهطور روشن خود را اهل يكي از اين وقتها و حالها

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-12-06

خود را در زبان آن عارف به ياد ميآورد.

بررسی مشرب عرفانی عطار با کاربست تقابلهای دوگانه

17

خوانده است ،يا بسامد و تكرار يكي از اين وقتها و حالها و نشانههاي آن در زبان او نشان ميدهد
که او در آن وقت يا حال قرار دارد.
هر عارف و شاعري بنا به داليل گوناگون و يا در شرايط متفاوت ،از نشانههايي ويژه که همان
واژگان و اصطالحات هستند بهره ميبرد .بهعبارتديگر ،داراي دايرة واژگاني مخصوص بهخود
است .ميزان حضور يک واژه يا واژگاني خاص در يک اثر ميتواند ما را به نتايج تعيين کنندهاي
دربارة صاحب آن اثر برساند« .از روي تنوع و بسامد يک واژه [در اثر يک فرد] ميتوان
گرايش هاي فكري ،عاطفي ،اجتماعي و سياسي او را تشخيص داد» (غياثي.)39 :1368 ،

عطار يكي از بزرگرين عارفان شاعر است که احوال و انديشههاي ويژة خود را دارد؛ در نتيجه
زبان عرفاني او نيز نشانههايي ويژه را داراست .يافتن اين نشانهها در زبان عرفاني عطار به شناخت
مشرب عرفانيِ او ياري ميرساند .با کاربست تقابلهاي دوگاني ميتوان هم اين نشانهها و هم
نشانههاي متقابل آنها ر ا که در زبان عرفاني عطار غايب هستند ،يافت و زبان عرفاني او و درنتيجه
احوال و انديشههايش را دقيقتر شناخت.
دربارة آثار عطار کتاب ها و مقاالتي فراوان نوشته شده است که بيشتر آثار او را از لحاظ
محتوايي بررسي کردهاند .مريم محمودي ( )1385در رسالة خود «تحليل زبان عرفاني در آثار عطار»
بهطور ويژه به زبان عرفاني عطار پرداخته و ويژگيهاي بالغي آن را بررسي کرده است .کاووس
حسنلي و ساناز مجرد ( )1391در مقالهاي با نام «سبکشناسي نشانهها در پنج حكايت از
نشانهها را در اين کتاب نشان دهند .فريده داودي مقدم ( )1388در مقاله «سبکشناسي حكايت
شيخ صنعان از ديدگاه تقابل نشانهها» ،جفتهاي متقابل در حكايت شيخ صنعان را يافته و کوشيده
است تا مدلولهاي آنها را مشخص کند .همچنين روحاني و عنايتي قاديكاليي ( )1395در مقالة
«تقابلهاي دوگانه در غزليات عطار نيشابوري» ،انواع تقابلهاي واژگاني ،معنايي و ادبي را در يک
صد غزل عطار بررسي کردهاند .ما در اين پژوهش ،ميخواهيم با تحليل تقابلهاي دوگانه در کل
آثار منظوم عطار ،مشرب عرفاني او را بررسي کنيم و تفاوتهاي وي با ديگر عارفان را بيابيم.
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تقابلهای دوگانه
تقابل هاي دوگانه ،يكي از بنيادها و مفاهيم اساسي در نقد ساختارگرايي و نظريات زبانشناسي و
نشانهشناسي است .فردينان دوسوسور ،زبانشناس سوييسي در نظريّات خود دربارة زبان/گفتار،
دال/مدلول و محور همنشيني/جانشيني از اين اصطالح استفاده کرده است .او زبان را نظام تفاوتها
مـيدانست کـه تقابل اجزا و نشانهها باعث شكلگيري آن ميشود .به نظر وي زبان مجموعهاي از
نشانهها است که وقتي نشانهاي در تقابل با نشانة ديگري قرارميگيرد ،معنا پيدا ميکند

(اسكولز،

)51 :1383

بيشتر ساختارگرايان ،بهويژه ساختارگرايان روايتشناس ،تقابلهاي دوگانه را بهکار بستند.
روالن بارت ميگويد «اساسيترين مفهوم ساختارگرايي تقابلهاي دوگانه است»

(بارت.)15 :1370 ،

ياکوبسن تقابلهاي دوگانه را در ذات زبان نهفته ميدانست و معتقد بود که کودک در وهلة اول
اين تقابلها را ياد ميگيرد .به نظر وي محوريت کالم بر تقابلهاي دوگانه استوار است و تقابل
صامت و مصوّت ،بنياديترين رکن واجشناسي محسوب ميگردد (اسكولز.)51 :1383 ،

اشتراوس نيز تقابلهاي دوگانه را مهمترين کارکرد ذهن جمعي بشر ميداند .به نظر وي نياکان
و اجداد اساطيري ما چون از دانش کافي برخوردار نبودند ،براي درک و شناخت جهان پيرامون
خود دست به خلق تقابلهاي دوگانه ميزدند؛ ازاينرو ساختار تفكر انسان بر تقابلهاي دوگانهاي
مثل خوب /بد ،مقدّس /غيرمقدّس و  ...بنا شده است (برتنس .)77 :1370 ،وي در مطالعة واحدهاي
اسطورهاي نيز اعتقاد به سازمان يافتن اين واحدها در جفتهايي متقابل دارد (مقدادي.)169 :1378 ،

از عناصر بنيادين متن است که بخشي از معنا و نه کلّ معنا در آن پنهان است .در
تحليلي ساختاري که براساس نظام تقابلها صورت ميگيرد ،مفاهيم زوج و عناصر
متقابل فهرست ميشوند تا ساختار ايدئولوژيک متن با گزينش نوع تقابلها مشخص
شود .سپس شيوة برخورد مؤلّف با تقابلهاي دوتايي بررسي ميشود تا ويژگيهاي
فكري  -فلسفي و سبک ادبي او براساس موضعي که نسبت به تقابلهاي دوتايي اتّخاذ
کرده است ،روشن شود (حياتي.)22 :1388 ،
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تقابلهاي دوتايي در تحليل و بررسي ادبيات ما ،بهويژه ادبيات عرفاني مؤثر است .براي نمونه
هنگامي که در زبان شاعري نشانة (واژة) عشق دربرابر عقل بسامد بااليي دارد ،ميتوان به بافتي که
او در آن قرار دارد پي برد .همچنين حضور يک شاعر در يک بافت ،غيبت او در بافت متقابل آن را
در بر دارد.

تقابلها در زبان عرفانی عطار
تقابل عقل و عشق
در گفتمان مذهبي ،بافتهاي گوناگوني ديده ميشود که در هر يک از اين بافتها ،نشانهها
کارکرد ويژة خود را دارند و همچنين بسامد و تكرار نشانهها در اين بافتها متفاوت است و برخي
نشانهها در بعضي از بافتها غايب و در بعضي ديگر حاضرند .اين بافتها را از منظر گوناگون
ميتوان تشخيص داد .براي نمونه عارفان ،عابدان ،زاهدان ،فيلسوفان و متكلمان هرکدام با توجه به
هدفشان ،گفتمان ويژة خود را دارند و هدفي متفاوت .با توجه به روش نيز ميتوان بافتهاي
عرفاني ،کالمي و فلسفي را تشخيص داد .تفاوت گفتمان عرفاني با ديگر گفتمانها هم در هدف و
هم در روش مشخص است .عارف و عابد و زاهد با توجه به بينش و هدفي که دارند در طول
يكديگر قرار ميگيرند و درجات مختلفي دارند .ابنسينا مىگويد:
المعرض عن متاع الدّنيا و طيّباتها يخصّ باسم الزّاهد؛ و المواظب على فعل العبادات
من القيام و الصّيام و نحوهما يخصّ باسم العابد؛ و المتصرّف بفكره الى قدس الجبروت

نسفى در مقصد االقصى و زبدة الحقائق و انسان الكامل مراتب ترقى را بهترتيب چنين
مىشمارد :مؤمن ،عابد ،زاهد ،عارف ،ولى ،نبى ،رسول ،اولوالعزم ،خاتم -االنبياء (نسفي.)275 :1386 ،

يا گفتهاند عارف پرنده و زاهد رونده است (قشيري .)569 :1387 ،جنيد ميگويد« :عارف آن است که
در درجات ميگردد چنانکه هيچچيز او را حجاب نكند و باز ندارد» (عطار1384 ،الف.)400 :

با توجه به روش هم بايد گفت که از نظر عارفان آن عقل نيست که ميتواند خدا را بشناسد،
بلكه محلي که حقيقت بر آن مكشوف ميشود دل است و حقيقت بهوسيلة عشق کشف ميشود.
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قشيري در باب وصيت مريدان ،تفاوت روش عارفان را با فيلسوفان و متكلمان بهخوبي نشان
ميدهد .همچنين تفاوت هدف عارفان را با فيلسوفان و متكلمان نشان ميدهد.
واجب چنان کند که [مريد] در ابتدا ،اعتقاد درست کند ميان خويش و خداي تعالي،
صافي از ظن و شبهت و خالي از ضاللت و بدعت ،چنانکه از برهان و حجت خيزد
آن اعتقاد .مريد را زشت بود که وي را نسبت کنند با مذهب کسي که برين طريقه
نباشد و نسبت صوفي با کسي از مذاهب مختلف جز طريقة صوفيان نبود ،مگر از نتيجة
جهل ايشان به مذاهب اهل اين طريقت ،زيرا که حجت ايشان اندر مسئلهها قويتر بود
از حجت همگنان و قاعدة مذهب ايشان قويتر و محكمتر بود از آن ديگران ،و
مردمان يا اصحاب نقل و اثرند ،اما خداوندان عقل و فكر ،و پيران اين طايفه از اين
جمله گذشته باشند .آنچه مردمان را غيب باشد ايشان را ظاهر باشد و آنچه خلق را از
معرفت مقصود بود ايشان را از حق سبحانه و تعالي موجود بود .ايشان خداوندان
وصالاند و ديگران اهل استدالل (قشيري.)720 -719 :1387 ،

وي در اين جمالت ،تفاوتهايي را بدينگونه بيان ميکند .1 :اعتقادي که از برهان و حجت
خيزد داراي ظن و شبهت و ضاللت و بدعت ميداند؛  .2ديگران را که دربرابر صوفيه قرار دارند
اصحاب نقل (متكلمين) و يا اصحاب عقل و فكر (فيلسوفان) ميداند و حجت صوفيان را از آنان
قويتر ميداند .3 .صوفيان را اهل وصال و ديگران را اهل استدالل ميداند و اين تفاوت اصلي
عارف با فيلسوف و متكلم است که عارف ميخواهد افزونبر شناختن ،برسد و ببيند ،اما آنها فقط
در پي شناختن هستند.
ميدهد:
احمد بن حنبل نزديک شافعي بود ،شيبان راعي بيامد ،احمد گفت که بيا باعبداهلل
ميخواهم که پيدا کنم اين مرد را بر نقصان علم او ،تا به علم مشغول باشد .شافعي وي
را گفت نبايد ،وي را سيري نكرد .احمد بن حنبل ،شيبان را گفت يا شيبان چه گويي
در کسي که يک نماز از جملة پنج نماز را فراموش کند در شبانروز و نداند که کدام
نماز فراموش کرده است؟ چه واجب بود بر وي؟ گفت شيبان ،اي احمد اين دلي بود
از خداي خويش غافل شده ،واجب بود او را ادب کردن ،تا از خداوند خويش غافل
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نباشد .پس از آن احمد حنبل از هوش بشد ،چون با هوش آمد ،شافعي گفت ،گفتم نه
ترا که اين را مجنبان و شيبان راعي امي بود ،چون از ايشان امّي اين باشد ،بنگر که
امامان ايشان چگونه باشند (قشيري.)721 :1387 ،

تفاوت عارف با زاهد و عابد که از همان هدف و غايت روشن ميشود .تفاوت عارف با متكلم
و فيلسوف نيز در هدف آنان مشخص ميشود ،اما در روش روشنتر ميشود و همانگونه که ديديم
هم روشي که عارف براي رسيدن به مقصود برميگزيند و هم ابزارهاي اين روش متفاوت است.
تقابل عقل و عشق نزد عطار
با توجه به تقابل عقل و عشق ،عطار در گفتمان عرفاني قرار ميگيرد .او عقل و عشق را دربرابر
يكديگر قرار ميدهد و در اين تقابل عشق را برتري ميدهد .عشق در ديدگاه او بارِ ارزشيِ مثبت و
عقل بارِ ارزشيِ منفي دارد.
شرابِ عشق در جامِ خرد ريز

و زانجا جرعهاى بر جانِ خود ريز

خرد چون مست شد نيزش مده صاف

به کويش باز نِه تا کم زند الف

چو عشق آمد خرد را ميل درکش

به داغِ عشق ،خود را نيل درکش

خرد آب است و عشق آتش به صورت

نسازد آب با آتش ،ضرورت

خرد جز ظاهرِ دو جْهان نبيند

وليكن عشق جز جانان نبيند

ناتوانيست

وليكن عشق سيمرغِ معانيست

خرد

گنجشکِ

دامِ

عشق اينجا آتش است و عقل دود

عشق کامد درگريزد عقل زود

عقل در سوداي عشق استاد نيست

عشق کار عقل مادرزاد نيست
(عطار)221 :1383،

به نظر ميرسد تعابيري چون عرفان عاشقانه ،تعابيري نادرست و بيمعناست ،چون عشق و عرفان
يكي است و عرفان بيعشق وجود ندارد .آنجاکه عرفان آغاز ميشود ،عشق ميآيد و عقل رخت
برميبندد.
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يک شرر از عين عشق دوش پديدار شد

طاي طريقت بتافت عقل نگونسار شد
(عطار1384 ،ب)196 :

تقابل جهد و جذبه
پس از آنكه مشخص شد عطار در گفتمان عرفاني قرار دارد ،بايد ديد که او در گفتمان عرفاني با
چه روشي راه ميپيمايد .عارفان با دو روش جهد و جذبه سلوک ميکنند .برخي چون بايزيد جذبه
را بر جهد برتري ميدهند و ميگويند« :از نماز جز ايستادگي تن نديدم ،و از روزه جز گرسنگي
نديدم ،آنچه مراست از فضل اوست نه از فعل من» (عطار1384 ،الف )164 :اما ميگويند هر چند از جدّ
و جهد چيزي حاصل نميشود ولي از آن دست نبايد کشيد:
به جهد و کسب هيچ حاصل نتوان کرد؛ و اين حديث که مراست پيش از هر دو کون
است ،لكن بندة نيکبخت آن بود که ميرود ،ناگاه پاي او به گنجي فرو رود و
توانگر گردد (عطار1384 ،الف.)164 :

احمد جام ميگويد« :آن (معرفت) عطاى خداى است ،نه به کسب بنده» (احمدجام .)49 :1387 ،جنيد
نيز گفته است« :محبت امانت خداست» (عطار1384 ،الف.)401 :

مولوي روش جذبه را بر روش جهد برتري ميدهد و ميگويد:
رفتن يک منزلي بر بوي ناف

بهتر از صد منزل و گام و طواف
(مولوي1384 ،ب)167 :

عطار نيز جذبه را بر جهد برتري ميدهد و ميگويد:
اگر يکذرّه دولت کارگر شد

شد

بهسوى

آفتابت

راهبر

(عطار)190 :1355 ،

در مقابل برخي ديگر چون سهل تستري جدّ و جهد را نيز در راه سلوک مؤثر ميدانند .او
ميگويد« :تصوف اندک خوردن است ،و با خداي آرام گرفتن ،و از خلق گريختن» (عطار1384 ،الف:

 )285و ميگويد« :بايد که از چهار چيز نگريزد تا در عبادت درست آيد :گرسنگي ،و درويشي ،و
ديگر خواري ،و ديگر قناعت» (عطار1384 ،الف.)280:
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تقابل جهد و جذبه نزد عطار
عطار عشق را موهبتي ميداند که از راه جهد بهدست نميآيد ،اما براي اينكه اين موهبت نصيب
سالک شود بايد او خود را فنا سازد.
عشق جز بخشش خدايى نيست

اين به سلطانى و گدايى نيست

هرکه او برنخيزد از سر سر

عشق را با وى آشنايى نيست

پردرد

وقف در شرع ما بهايى نيست

کند

بازش از چنگ او رهايى نيست

عشق
هر

وقفست
باز

کرا

دل

بر

صيد

عشق

(عطار1384 ،ب)95 :

البته عطار مي گويد براي اينكه سالک شكار معشوق گردد و جذبات حق بر او تافتن گيرد ،بايد
نخست تالش بسيار کند و دل را از هرچه هست پاک گرداند تا نور ذات حقيقت بر او بتابد.
چون فرو آيي به وادي طلب

پيشت آيد هر زماني صد تعب

صد بال در هر نفس اينجا بود

طوطي گردون مگس اينجا بود

جد و جهد اينجات بايد سالها

زانكه اينجا قلب گردد حالها

انداختن

درباختن

ملک
در

اينجا
ميان

بايدت
خونت

بايد

آمدن

ملک
وز

اينجا
همه

بايدت

بيرونت

بايد

آمدن

چون دل تو پاک گردد از صفات

تافتن گيرد ز حضرت نور ذات
(عطار)216 :1383 ،

عطار بر اين باور است که جد و جهد سالک را به معشوق نميرساند ،اما درمقابل ميگويد
سالک نبايد از جد و جهد دست بكشد و راه عشق ،رنج بسيار دارد:
گنج

پيشهاى نبود که آموزى به رنج

پاى

ناگاهى

فرورفتن

به

هست صوفى مردِ بىرنج آمده

پاى او ناگاه در گنج آمده

صوفيى بايد تو را انديشه کن

تا که داند گنجيابى پيشه کن

ليک جد و جهد مىبايد تو را

تا درِ اين گنج بگشايد تو را
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زانكه در راهى که سلطانان گنج

گنجها ديدند بىرنج و به رنج

صد نشان دادند از آن ره پيش تو

تا بجنبد نَفسِ کافرْکيشِ تو

سر بدان راه آور و مردانهوار

گنج

پرانتظار

زانكه در راهى که گنج آنجا نهند

هيچ نبود شک که رنج آنجا نهند

گر تو در راهى دگر پويندهاى

گنج نيست آنجا که تو جويندهاى

در رهى رو کان نشانت دادهاند

جهد کن چون سر بدانت دادهاند

جهد مىکن روز و شب در کوىِ رنج

بو که ناگاهى ببينى روىِ گنج

هان و هان گر گنجِ دين بينى تو مست

ظن مبر کز جهدِ تو آمد به دست

زانكه آنجا جهد را مقدار نيست

گنج را جز گنج کس بر کار نيست

هر کرا بنمود ،آن محضِ عطاست

وانكه را ننمود از حكمِ قضاست

با

مىجو

دلى

(عطار)71 :1355 ،

عطار در غزليات هم عشق را از اختيار عاشق بيرون دانسته و معتقد است که وصل معشوق با
جهد بهدست نميآيد ،بلكه خود معشوق بايد عاشق را محو کند:
عشق

تو

ز

اختيار

بيرونست

چون با تو نهم قرار وصلت

وصل

تو

ز

انتظار

بيرونست

چون کار تو از قرار بيرونست
(عطار1384 ،ب)94 :

محو کن عطّار را زين جايگاه

کين نه کسب اوست بل عين عطاست

با توجه به تقابل جهد و جذبه ميتوان تفاوت عارفان مسلمان با عارفانِ برخي مكتبهاي ديگر
مانند مكتب هندي را تشخيص داد و آنان را از يكديگر جدا کرد .همة عارفان مسلمان بهنوعي
جذبه را بر جدّ و جهد برتري مي دهند ،اما با توجه به ميزان تأثيري که هر يک از اين عارفان براي
جهد قائلاند مي توان عارفاني مانند عطار ،مولوي و بايزيد را از عارفاني مانند سهل تستري جدا کرد
و آنان را در دو بافت جداگانه قرار داد.
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تقابل صحو و سکر
يكي ديگر از تقابلهايي که در گفتمان عرفاني وجود دارد تقابل صحو (صحو پس از محو منظور
است وگرنه صحو پيش از محو که نزد هر دو دسته از عارفان مذموم است) و سكر است .هجويري
ميگويد:
بدان  -اعزّک اللّه -که سكر و غلبه عبارتي است که ارباب معانى کردهاند از غلبة
محبّت حقّ تعالى و صحو عبارتى است از حصول مراد و اهل معانى را اندرين معنى
سخن بسيار است ،گروهى اين را بر آن فضل مىنهند و گروهى برخالف .آنان که
سكر را بر صحو فضل نهند و-آن ابويزيدست رض و متابعان او-گويند که صحو بر
تمكين و اعتدال صفت آدميّت صورت گيرد و آن حجاب اعظم بود از حقّ  -تعالى و
سكر بر زوال آفت و نقص صفات بشريّت و ذهاب تدبير و اختيار وى و فناي تصرّفش
اندر خود به بقاى قوّتى که اندرو موجود است به خالف جنس وى ،و اين ابلغ و اتمّ و
اکمل آن بود...آنان که صحو را فضل نهند بر سكر -و آن جنيد است رض و متابعان
وى-گويند :سكر محلّ آفت است از آنچه آن تشويش احوالست و ذهاب صحّت و
گم کردن سررشتة خويش و چون قاعدة همه معانى طالب باشد يا از روى فناى وى ،يا
از روى بقاى وى ،يا از روى محوش ،يا از روى اثباتش ،و چون صحيح الحال نباشد
فايدة تحقيق حاصل نشود از آنچه دل اهل حقّ مجرّد مىبايد از کلّ مثبّتات و به
نابينايى هرگز از بند اشيا راحت نباشد و از آفت آن رستگارى نه .و ماندن خلق اندر
برهندى .و ديدار دوست بر دو گونه باشد :يكى آنكه ناظر اندر شىء به چشم بقاى آن
نگرد و ديگر آنكه به چشم فناى آن .اگر به چشم بقا نگرد مر کلّ را اندر بقاي خود
ناقص يابد که به خود باقى نياند اندر حال بقاشان و اگر به چشم فنا نگرد کلّ
موجودات اندر جنب بقاي حقّ فانى يابد و اين هر دو صفت از موجودات مرو را
اعراض فرمايد (هجويري.)280 -281 :1389 ،

جنيد که اهل صحو است ،ميگويد« :عارف را حالي از حالي باز ندارد ،و منزلتي از منزلتي باز
ندارد» (عطار1384 ،الف.)14 :
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تقابل صحو و سكر سبب شده است که طرفداران اين دو روش بر سر حالج هم اختالف اساسي
داشته باشند و حتي مولوي و شمس که تا آن حد مريد و مراد يكديگرند ،نظراتشان دربارة حالج
فرق کند « .شمس معتقد است به دليل عدم عبور حلّاج از مقام سكر و راه يافتن به مقام صحو ،او
حقيقت حق را درک نكرده و به يقين نرسيده است؛ امّا به اعتقاد مولوي حلّاج به حق اليقين دست
يافته که باالترين مراتب يقين است» (محمدي عسكرآبادي و ملک ثابت.)139 :1392 ،

تقابل سکر و صحو نزد عطار
()1

عطار در تقابل سكر و صحو طرفدار سكر است و از ميان محو و اثبات ،محو را برميگزيند .در
مشرب عرفاني وي محو که از عناصر سكر است بارِ ارزشي مثبت و اثبات که از عناصر صحو است
بارِ ارزشي منفي دارد.
تا در اثباتي تو بس نامحرمي

محو شو گر محرمي ميبايدت
(عطار1384 ،ب)21 :

او اشک و حضور را که از عناصر سكر هستند بر عبادت و غيبت که از عناصر صحو هستند،
برتري ميدهد:
از عبادت غمکشى و صد شفيع

پيشواى هر غمى مىبايدت

اشک اليقتر شفيع تو از آنک

هر عبادت را نمى مىبايدت
(عطار1384 ،ب)21:

عطار بهصراحت ميگويد که مذهب وي فقر و از خود گمشدن است:
مذهب عطّار اينجا چيست از خود گم شدن

زانكه اينجا نه جراحت هيچ و نه مرهم رواست
(عطار1384 ،ب)34 :

نيستيست

نيست شو در راه آن دلخواه نيست

زاد

راه

مرد

عاشق

در ده اى عطار تن در نيستى

زانكه آنجا مرد هستى شاه نيست
(عطار1384 ،ب)122 :

با توجه به اين ابيات ،عطار سكر و عناصر و نتايج آن که محو ،اشک ،حضور ،فنا ،مستي،
وحدت ،نيستي و ...است را بر صحو و عناصر و نتايج آن که اثبات ،عبادت ،غيبت ،بقا ،هوشياري،
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کثرت ،هستي و ...است برتري ميدهد .در نزد او سكر و عناصرش بارِ ارزشيِ مثبت و صحو و
عناصرش بارِ ارزشيِ منفي دارند .با بررسي تقابل صحو و سكر ميتوان عارفاني مانند عطار و مولوي
را با عارفاني چون جنيد از يكديگر جدا کرد و در دو بافت جداگانه قرار داد.
تقابل هجران و وصال
عارفاني که اهل سكر هستند ،نيز در دو بافت جداگانة فراق و وصال بهسر ميبرند:
اوقات موحّد دو وقت باشد :يكى اندر حال فقد و ديگر اندر حال وجد .يكى در محلّ
وصال و ديگر در محلّ فراق .و اندر هر دو وقت او مقهور باشد از آنچه در وصل،
وصلش به حقّ بود و در فصل ،فصلش به حقّ .اختيار و اکتساب وى اندر آن ميانه
ثبات نيابد تا ورا وصفى توان کرد و چون دست اختيار بنده از روزگار وى بريده
گردد آنچه کند و بيند حقّ باشد (هجويري.)541 :1389 ،

هرکدام از اين دو بافت نشانههاي ويژة خود را دارند:
هرکجا که گريه است و خنده است خنده از بهر وصال به لطايف اللّه است و گريه از
بهر فراق از لطائف اللّه است آدمى بچّه چو از خردکى بلند مىشود شادمانست از
لطائف اللّه و به وقت کبر سن دژم و گريانست به سبب فراق از لطائف اللّه ،خندان بدو
و گريان از فراق او (بهاءولد ،1382 ،ج.)130 :1

مولوي همانگونه که از پژوهشهايي که دربارة او انجام گرفته برميآيد بيشتر اهل وصال و
()2

شادي است و نشانههاي آن در اشعار او بسامد بااليي دارند.

(مولوي1384 ،الف)1023 :

ميزن دهلي که روز عيدست

ميکن

طربي

که

يار

آمد

(مولوي1384 ،الف)295 :
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تقابل هجران و وصال نزد عطار
عطار در منطقالطير در وادي معرفت شادي را حاصل وصال و ماتم را حاصل فراق دانسته است:
گر نداري شاديي از وصل يار

خيز باري ماتم هجران بدار
(عطار)227 :1383 ،

عطار در يكي از غزلهايش به فنايي بيبقا و هجراني هميشگي باور دارد.
از وصال او کسى کى برخورد

کو به عشق خود گرفتار آمدست

او ز جمله فارغست و هر کسى

اندرين دعوى پديدار آمدست

ليک چون تو بنگرى در راه عشق

قسم هرکس محض پندار آمدست

عاشق او و عشق او معشوقه اوست

کيستى تو چون همه يار آمدست

جز فنائى نيست چون مىبنگرم

آنچه از وى قسم عطار آمدست
(عطار1384 ،ب)49 :

به دليل هجران است که عطار اندوه را بر شادي ترجيح ميدهد.
ذرّهاى اندوه تو از هر دو عالم خوشترست

هر که گويد نيست دانى کيست آنکس کافرست
(عطار1384 ،ب)65 :

عطار يكي از داليل نرسيدن به وصال را اين ميداند که عاشق ،تاب وصال معشوق را ندارد:
دل عطار چون نه مرغ تو بود

ضعف در مخلبشازين افتاد

طمع وصل تو مجالم نيست

حصّه زين قصّه جز خيالم نيست

مىميرم

کز لبت قطرهاى زاللم نيست...

مىزيم با فراق و مىگويم

که تمنّاى آن وصالم نيست

در

فراق

تو

تشنه

(عطار1384 ،ب)119 :

به دليل آنكه عطار در فراق بهسر ميبرد ،نشانههايي مانند درد ،خون و آتش در زبان عرفاني او
بسامدي باال دارد:
عشق تو پرده ،صدهزار نهاد

پرده در پرده بىشمار نهاد
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پسِ هر پرده عالمى پُردَرد

گه نهان و گه آشكار نهاد

صد جهان خون و صد جهان آتش

پسِ هر پرده استوار نهاد
(عطار1384 ،ب)160 :

با بررسي تقابل هاي مربوط به دو بافت فراق و وصال تفاوت عارفاني مانند مولوي با عطار
مشخص ميشود .مؤيد اين سخن ،سخنان افالکي در مناقب العارفين است که ميگويد« :مولوي
گفت :حكيم سنايي و عطار اغلب سخن از فراق گفتند ،اما ما سخن همه از وصال گفتيم»

(افالکي،

 ،1375ج.)220 :1

برخاستن تقابلها
هجويري مي گويد سالک تا هنگامي که صاحب وقت است ،دچار تغيّر است ،ولي هنگامي که
صاحب وقت ،صاحب حال شود ،تغير از وي منقطع ميشود و اندر روزگار خود مستقيم ميگردد.
استاد ابوعلى دقّاق گويد –رح -که« :اندر دنيا يا عقبى ،ثبور يا سرور ،وقتت آن بود
که اندر آنى» و باز حال چنين نباشد که آن واردى است از حقّ به بنده ،چون بيامد آن

جمله را از دل نفى کند چنانکه يعقوب – عم -صاحب وقت بود گاه از فراق اندر
فراق چشم سفيد مىکرد و گاه از وصال اندر وصال بينا مىشد .گاه از مويه چون موى
بود و گاه از ناله چون نال .و گاه از رَوح چون رُوح بود و گاه از سرور چون سرو .و

ابراهيم – عم -صاحب حال بود ،نه فراق مىديد تا محزون بدى و نه وصال تا مسرور
شدى .ستاره و ماه و آفتاب جمله مددِ حال وى مىکردند و وى از رؤيت جمله فارغ؛
عالم ،جحيم صاحب وقت شود؛ که اندر مشاهدت غيبت بود .از فقد حبيب دلش محلّ
وحشت بود .و گاه به خرّمى دلش چون جنان بود اندر نعيم مشاهدت؛ که هر زمان از
حقّ به وقت بدو تحفهاي بود و بشارتى؛ و باز صاحب حال را اگر حجاب بليّت يا
کشف نعمت بود ،جمله بر وى يكسان بود؛ که وى پيوسته اندر محلّ حال بود .پس
حال صفت مراد باشد و وقت درجه مريد .يكى در راحت وقت با خود بود و يكى در
فرح حال با حقّ؛ فشتّان ما بين المنزلتين (هجويري.)544 -543 :1389 ،
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برخاستن تقابلها نزد عطار
عطار نيز پس از فنا و رسيدن به وحدت ،تقابلها از وجودش رخت برميبندد و ديگر از محو و
اثبات ،فراق و وصال ،غم و شادي ،کفر و ايمان و ...رها ميشود:
تا تو در اثبات و محوي مبتاليي فرخ آن کس

کو ازين هردو کناري جست و ناگه از ميان شد

هست بال مرغ جان اثبات و پرّش محو مطلق

بال و پر فرع است بفكن تا تواني اصل جان شد

تا خالصي يافت عطار از ميان اين دو دريــا

غرقة درياي ديگر گشت و دائم کامـــران شد
(عطار1384 ،ب)205 :

نتیجه:
پس از بررسي زبان عرفانيِ عطار برپاية تقابلهاي دوگانه ديده شد که او با توجه به تقابل عقل و
عشق ،در گفتمان عرفاني قرار ميگيرد .وي عقل و عشق را دربرابر يكديگر قرار ميدهد و عشق را
دربرابر عقل برتري ميدهد .عشق در ديدگاه او بارِ ارزشيِ مثبت و عقل بارِ ارزشيِ منفي دارد .در
تقابل کسب و جذبه ،عطار جهد و کوشش را الزم ميداند ،اما براي جذبه اصالت بيشتري قائل
ميشود و عشق را موهبتي ميداند که از راه کسب بهدست نميآيد .عطار در تقابل سكر و صحو
طرفدار سكر است .در زبان عرفاني او سكر و عناصر و نتايجش که محو ،اشک ،حضور ،فنا ،مستي،
وحدت ،نيستي و ...است بارِ ارزشي مثبت و صحو و عناصر و نتايجش که اثبات ،عبادت ،غيبت،
بقا ،هو شياري ،کثرت ،هستي و ...است بارِ ارزشي منفي دارد .در تقابل وصال و فراق عطار در فراق
بهسر ميبرد و به همين دليل نشانههايي مانند درد ،خون و آتش در زبان عرفاني او بسامد بااليي
و اثبات ،فراق و وصال ،غم و شادي ،کفر و ايمان و ...رها ميشود.
اين پژوهش شباهتها و تفاوتهاي مشرب عرفاني عطار را با مشرب عارفان ديگر نشان
ميدهد .در بافت ديني ،زيربافتهاي عرفاني ،کالمي ،فلسفي و  ...وجود دارد که در اين بافت
کالن عارف ،متكلّم و فيلسوف و ...در کنار هم قرار ميگيرند .با دقت در روش و هدف ميتوان
بافت عرفاني را از ديگر بافتهاي گفنمان ديني جدا ساخت .بارزترين تقابلي که بافت عرفاني را از
ديگر بافتهاي مذهبي جدا ميسازد ،تقابل عقل و عشق است .در بافت عرفاني همة عارفان در کنار
يكديگر قرار ميگيرند ،اما ميتوان درون اين بافت ،بافتهاي ريزتري را مشخص کرد که تفاوت
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مشرب عارفان با يكديگر مشخص ميشود .براي نمونه ،نخست ميتوان دو بافت سلوک با جذبه و
سلوک با جدّ و جهد را از هم جدا ساخت و عارفاني مانند عطار ،مولوي ،شمس ،جنيد و بايزيد را
دربرابر عارفاني چون سهل تستري قرار داد .سپس بافتي را -که عارفاني که با جذبه سلوک ميکنند
در آن قرار دارند -ميتوان به بافتهاي خردتر تقسيم کرد و عارفاني که اهل صحو هستند را با
عارفاني که دچار سكر مي شوند ،جدا ساخت .در اين مرحله عارفاني مانند عطار ،مولوي و سنايي از
عارفاني مانند شمس و جنيد جدا ميشوند .سپس در بافتي خردتر ميتوان عارفاني را که در سكر
قرار دارند نيز به دو گروه تقسيم کرد و عارفاني را که در وصال بهسر ميبرند از عارفاني که در
فراق بهسر مي برند ،جدا ساخت و عارفاني مانند عطار و سنايي را دربرابر عارفي مانند موالنا قرار
داد.

پینوشتها:
.1

بايد توجه داشت که اينگونه نيست که عارفي که در سكر و محو قرار دارد ،ديگر به حالت
صحو برنميگردد ،بلكه مواجيد و واردات عرفاني براي برخي در حالت سكر و فنا رخ ميدهد،
بنابراين آنان اصالت را به محو و فنا ميدهند و در مقابل براي برخي در حالت اثبات و بقا.

.2

براي اطالع بيشتر از بسامد باالي شادي و متعلقات آن نزد مولوي (رک :باقري خليلي و عامري،
.)1389

کتابنامه:





احمد جام ،)1387( .کنوز الحكمه ،مصحح علي فاضل ،تهران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي.
احمدي ،بابک ،)1388( .ساختار و تاويل متن ،چاپ دهم ،تهران :مرکز.
اسكولز ،رابرت ،)1383( .درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات ،ترجمه فرزانه طاهري ،چاپ دوم،
تهران :آگه.
افالکي ،احمد ،)1375( .مناقب العارفين ،تصحيح تحسين يازيجي ،چاپ سوم ،تهران :دنياي
کتاب.
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بارت ،روالن ،)1370( .عناصر نشانهشناسي ،ترجمه مجيد محمدي ،تهران :انتشارات بينالمللي
الهدي.














عوامل عرفاني» ،دوفصلنامه ادبيات عرفاني ،سال اول ،شماره .1-22 ،2
برتنس ،هانس ،)1370( .مباني نظريه ادبي ،ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي ،تهران :نشر ماهي.
بهاء ولد ،)1382( .معارف ،بهکوشش بديعالزمان فروزانفر ،تهران :طهوري.
پورنامداريان ،تقي ،)1380( .در ساية آفتاب ،تهران :سخن.
حياتي ،زهرا« ،)1388( .بررسي نشانهشناختي عناصر متقابل در تصويرپردازي اشعار موالنا» ،مجله
نقد ادبي ،سال دوم ،شماره .7 -24 ،6
حسنلي ،کاووس و ساناز مجرد« ،)1391( .سبکشناسي نشانهها در پنج حكايـت از مصـيبتنامـه
عطار نيشابوري» ،مجله بوستان ادب شيراز ،شماره دوم.49 -76 ،

داودي مقدم ،فريده ،)1388( .سبکشناسي حكايت شيخ صنعان از ديدگاه تقابل نشانهها؛ بهار
ادب ،سال دوم ،شمارة سوم.80 -63 ،
روحاني مسعود و محمد عنايتي قاديكاليي« ،)1395( .تقابلهاي دوگانه در غزليات عطار
نيشابوري» ،دوفصلنامه زبان و ادبيات فارسي ،سال  ،24شماره .81
صفوي ،کورش ،)1393( .آشنايي با نشانهشناسي ادبيات ،تهران :نشر علمي.
عطار نيشابوري ،فريدالدين ،)1289( .اسرارنامه ،تهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1354( .مصيبتنامه ،تهران :کتابخانه مرکزي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1355( .الهينامه ،تهران :کتابفروشي اسالميه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1383( .منطق الطير ،مقدمه ،تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي
کدکني ،تهران :انتشارات سخن.



ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1384( .الف) ،تذکرة االولياء  ،براساس نسخه مصحح نيكلسون ،تهران:
نشر علم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1384(.ديوان عطار ،تصحيح تقي تفضلي ،تهـران :انتشـارات علمـي و
فرهنگي.



غياثي ،محمدتقي ،)1368( .درآمدي بر سبکشناسي ساختاري ،تهران :انديشه.
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قشيري ،عبدالكريم هوازن ،)1387( .رساله قشيريه ،ترجمه حسن بن احمد عثماني ،تصحيح
بديعالزمان فروزانفر ،تهران :زوار.




محمدي عسكرآبادي ،فاطمه و مهدي ملکثابت« ،)1392( .تقابل آراي شمس و مولوي در باب
حالج» ،نشريه پژوهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا) ،سال هفتم ،شماره اول.135 -156 ،
محمودي ،مريم ،)1388( .تحليل زبان عرفاني در آثار عطار ،رساله دکتري ،راهنما حسين
آقاحسيني و سيد علياصغر ميرباقري فرد ،دانشگاه اصفهان.



مستملي بخاري ،اسماعيل ،)1363( .شرح التعرف لمذهب التصوف ،مصحح محمد روشن ،تهران:
اساطير.



مقدادي ،بهرام ،)1378( .فرهنگ اصطالحات نقد ادبي ( از افالطون تا عصر حاضر) ،تهران :فكر
روز.



مولوي ،جاللالدين محمد1384( .الف) ،ديوان کبير شمس ،مصحح بديعالزمان فروزانفر ،تهران:
طاليه.




ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1384( .ب) ،مثنوي معنوي ،تصحيح نيكلسون ،کرمان :خدمات فرهنگي.
نسفي عزيزالدين ،)1386( .کشف الحقايق ،مصحح احمد مهدوي دامغاني ،تهران :علمي و
فرهنگي.



هجويري ،ابوالحسن علي بن عثمان ،)1389( .کشف المحجوب ،مقدمه ،تصحيح و تعليقات
محمود عابدي ،چاپ پنجم ،تهران :سروش.
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