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چکيده
ساختارگرایی یكی از روشهای تحلیتل متتن استت .در ایتن روش ،تقابلهتای دوگانته یكتی از
اساسیترین بنیانهای آن به شمار میآید .ساختارگرایان برآنند که عملكرد بنیادین ذهتن انستان،
خلق تقابل است که زیربنای هر فرهنگی را تشكیل میدهد .درواقع کنشهای فرهنگی ما از ایتن
تقابلهای دوگانه نشأت میگیرد و تقابل واژگانی و اندیشه متباین را در درون ختود نهفتته دارد.
این مقاله به شیوة تحلیلی توصیفی برآن است که با همین رویكرد به بررستی بهارستتان جتامی
بپردازد که جلوهگاه اندیشههای اجتماعی ،اخالقی و عرفتانی استت و استاس حكایتهتای آن را
تقابل بنیان مینهد .در این سخن ضمن تبیین اندیشته و بنیتان خاستتگاه حكایتهتای جتامی در
سطح ژرفساخت به بیان تقابل در روساخت و سطح زبانی نیز پرداخته میشود .ستؤال اصتلی
پژوهش این است که خوانش متتن بهارستتان جتامی تتا چته میتزان ارزش ادبتی آن را بیشتتر
مینمایاند.
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 .1مقدمه
براساس نظریة سوسور رابطة همایندی یا جانشینی ،واژگتان را بتر استاس تفتاوت آنهتا
متمایز می کند؛ بدین ترتیب دا به دلیل تضاد با سترد مفهتومی معناشناستیك را تثبیتت
میکند .این نوع روابط را میتوان دارای هستة انتزاعی در نظتام متقتابالً بته هتم وابستتة
قواعد و مقوالت زبان در نظر گرفت (هارلند .)355 :1385،در اندیشتة سوستور ،معناهتای
واژگان به منزلة حجره های خالیای است که با ساختاری برخوردار از پشتیبانی متقابتل
در جای خود نگه داشتهشده است (همان .)222 :سوسور با رد این اعتقاد دیرینه ،کته هتر
واژه نمادی معادل یك چیز است ،این نظریه را مطرح کرد که هتر واژه نشتانهای استت
متشكل از دو جز دال و مدلول .دال و مدلول به هم می پیوندد تا نشانهای تشكیل دهتد
که ویژگی متفتاوت بتا اجتزای آن دارد (برستلر .)128 :1389 ،بتر همتین استاس در نظتر
سوسور ،هر نشانه صرفاً به دلیل تفاوت با نشانه دیگرشناخته میشود (بترتنس.)71 :1391 ،
تكیه سوسور بر روابط تقابلی درون نظام کلی استت او بتویژه بتر تمایزهتای تقتابلی و
سلبی میان نشانهها تأکید میکند و در تحلیتل ستاختارگرایانه ،اصتل بتر تقابتل دوتتایی
گذاشته میشود؛ مثل طبیعت ،فرهنگ ،مرگ ،زندگی (سجودی.)88 :1382 ،
لوی استروس1از نخستین اندیشتمندانی بتود کته اصتول زبانشناستی سوستور را در
گفتمان روایی فرهنگی اعمال کرد .او معتقد است که عملكرد بنیادین ذهن آدمتی خلتق
تقابلهاست .به نظر وی تقابل بر پایة تضاد بین دو قطب شكل میگیترد و ایتن تقابلهتای
دوگانه است که زیربنای فرهنگ را میسازد .در واقع کنشهای فرهنگی ما از ایتن تقابتل
نشأت میگیرد (برتنس .)78 :1391 ،تقابلهای دوگانته ،اصتطالحی استت کته دردل منطتق
دیالكیتكی جای دارد و یكی از اساسی ترین بنمایه هایی است که در استداللهای نظتری
به گونه ای وسیع مورد استفاده قرار میگیرد .گرین و لبیهتان نیتز معتقدنتد کته توانتایی
شناخت انسان اساساً بر مبنای دوگانگیها پی ریزی شده استت (گترین ،لبیهتا.)117 :1383 ،
استروس نشان داد که همانندی ،یگانه رابطته استاطیر نیستت بلكته تقابتل و تضتاد نیتز
گونههای دیگری است و اساطیر با یكدیگر در نظامی واحد جای میگیرنتد و مناستبات
اجزا در این نظام ،البته ،تنها استوار به همانندی نیست،بلكه تقابل و تضتاد ،گونته دیگتر
این مناسبات محسوب میشود( .احمدی.)189 :1375 ،
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به گفته استروس توانایی ما در درک ساختار مادرزادی استت .رومتن یاکوبستن نیتز
تقابلهای دوگانه را در ذات زبان میدانست و معتقد بود کودک در وهلة اول این تقابلهتا
را یاد میگیرد .استروس ،که تحتت تتأثیر یاکوبستن بتود ،معتقتد بتود نیاکتان و اجتداد
اساطیری ما چون دانش کافی نداشتند برای درک و شتناخت جهتان پیرامتون ختود بته
آفرینش تقابلهای دوگانهای همانند خوب /بد ،مقدس و غیر مقدس و مواردی اینگونته
دست میزدند .تأثیر اندیشهها ونظریات استروس را میتوان در نظریتات ستاختارگرایان
بعد از او مشاهده کرد .روالن بارت با الهام از او به بررسی پدیدههای اجتماعی پرداخت
و مطرح کرد که این پدیدهها نشانههایی است که معنا و موجودیت خود را از تقابتل بتا
نشانههای دیگر پیدا میکند .نظریات استروس در بررسی روایت نیز بسیار متورد توجته
قرار گرفته است .کلود برمون بر این اساس شخصیتها را به دو دسته تقسیم متی کنتد:
کنشگر و کنشپذیر که اولی نقش فاعلی دارد و دومی نقش مفعتولی (تتودوروف:1379 ،
 )88و بر اثر همین تقابلهاست که کارکرد داستان شكل میپذیرد .طبتق ایتن اصتل تفكتر
بشر بر بنیاد تناقض وتباین استوار است .گفته میشود بشر برای تعریتف هتر پدیتده بته
اصل تضاد روی می آورد و با آن مأنوس است .بر همین اساس ستاختارگرایان ،منتقتدان
را تشویق میکنند تا در درون آثار در جستجوی تضادها باشند (پارسینژاد.)35 :1382 ،
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تقابل در فرهنگ و باور ايراني
در فرهنتتگ ایرانتتی نیتتز از روزگتتارانی بستتیار دور ،تقابتتل ومفتتاهیم متضتتاد هتتم چتتون
نور/ظلمت ،اهورا/اهریمن ،خیر و شر مورد توجته بتودهاستت و بترای هتر یتك منشتأ
جداگانهای قائل بودهانتد« .دوگتانگی (ثنویتت)2بته مفهتوم قبتول دو مبتدر خیتر و شتر
ازمعتقدات قدیم آریاییان بهشمار میرود .جهان مادی نیز اساساً بر اثر تضاد و تقابتل بته
وجود آمد .عرصه این مبارزه زمین و آسمان است» (یاحقی .)197:1375،ثنویت را میتتوان
ویژگی عمده اساطیر ایرانی بهشمار آورد که در دوران دوازده هزار ساله استاطیر ایرانتی
نمودی آشكار دارد« .در سه هزار ساله اول از دو هستی سخن بته میتان متیآیتد :یكتی
جهان متعلق به اورمزد که پر از نور و زیبایی و دانایی است و دوم جهان بدی ،متعلق به
اهریمن که تاریك است و زشت و مظهر نابودی» (آموزگاز.)13:1381 ،
در باور ایرانیان باستان و از جمله آیین مهری «میترا خدای روشنایی و نور و ختدای
موکل روز است و وارونا خدای آسمان و ربالنتوع شتب استت (رضتایی .)72:1374 ،در
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دین زرتشت نیز آنچه نمود آشكار دارد و اساس آیین را تشكیل میدهد ،تقابتل خیتر و
شر /نیكی و بدی است که زرتشتت پیوستته پیتروان ختود را بته برگزیتدن راه روشتن
فرامیخواند .پرفسور گلدنر معتقد است «منازعه دو گوهر خوبی و بدی کته ختود ایتن
جهان و مزد موقتی در این دنیا ،و پتاداش جتاودانی در آخترت و عتدالت در روز جتزا
خیاالت عمده و اساسی زرتشت است» (پورداود )77:1387 ،و در گاتها ،که میتتوان آن را
مجموعه اخالق نامید به وضوح تفكر زرتشت در ایتن زمینته قابتل مشتاهده استت .در
یسنای  49میخوانیم «ای مزدا آیین ما روی راستی نهادهشد از این جهتت ستود بختش
است .پایه مذهب غلط به روی درو قرار گرفت .از این سبب زیان آور است برای این
است که می خواهم مردم به منش پاک ملحق شوند و همه ارتباط خود را با درو پرستان
قطع کنند (پورداود .)111:1384 ،همین تقابل نیكی و بدی در آیین زروانی نیز به صتراحت
مطرح میگردد« .زروان هزارسال قربانی میکند تا مگر صاحب فرزندی شتود؛ بته فكتر
فرو میرود که آیا صاحب فرزندی به نام اهورا ختواهم شتد یتا بیهتوده متیکوشتم .در
همین حال اهریمن از این شك و اهرمزد از خرد زروان پدید متیآیتد (زنتر.)104:1375 ،
گسترش مفهوم خیر و شر به همة آفرینشهای مادی و معنوی از اختصاصات جهانبینی
ایرانی است .وجود انسان نیز ترکیبتی از دو نیتروی نامتجتانس خیتر وشتر استت .گتاه
سیارات نیز با تقدیر خود به تقابل با انسان میپردازند و این دوگانگی ،گاه به کل هستی
راه مییابد و گاه در این تقابل یك قطب از قطب دیگر دارای ارزش بیشتری استت کته
قالب فكری انسان گذشته را شكل میبخشد.
تقابل در انديشه عرفاني
مسلك تصوف در مقابل مذهب خشك و بی انعطاف نمودار میشتود .تفكتر عرفتانی از
ابتدا ،تعارض بین دنیا و آخرت را مطرح میکند و بر آن است که انسان را ،کته از عتالم
ملكوت به عالم ملك آمده است ازطریق مبارزه با نفس رهایی بخشتد .بحتث تقابتل در
عرفان هم در سطح اندیشه و هم در محدوه واژگانی ،بسامد بستیاری دارد .نجتم رازی
در باره نظام آفرینش میگوید«جهان آفرینش بر دو نوع منقسم استت :ملتك و ملكتوت
وآن را عالم خلق و امر هم گویند و حق تعالی در یك آیت ذکر جمله جمع کرده است
«اال له الخلق و االمر» .عالم امر عبارت از ضتد اجستام استت و عتالم خلتق عبتارت از
اجسام لطیف و کثیف» (نجم رازی )48:1373،ودرتعریفی که ابو محمد جریری از تصتوف
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.2پيشينه پژوهش
شایان ذکر است که تا کنون مقاالتی چند بر اساس نظریه تقابلهتای دوگانته بته نگتارش
درآمده است که از آن میان میتوان به این منابع اشاره کرد :بوسه بتر روی خداونتد متاه
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ارائه میکند آشكارا میتوان تقابل نیكی و بدی را مشاهده کرد.وی میگویتد «التصتوف
ا لدخول فی کل خلق سنّی و الخروج من کل خلق دنتی تتصتوف داختل شتدن در هتر
خوی عالی و خارج شدن از هر خوی پست است]» (کاشانی.)5:1367 ،
جامی نیز از جمله شاعران و نویستندگانی استت کته بتا اندیشتة عرفتانی ختود در
بهارستان حكایتها را بر اصل تقابل بنیان مینهد .جامی در بهارستان به دنبال تبیین اصول
اخالقی،اجتماعی ،انسانی و معنوی با توجه به اصل تُعرف االشیا بته اضتدادها استت«.
نقش تضاد و طباق،برانگیختن تعجب است از راه تكیه بر امور خالف عرف و عتادت و
منطق و از راه گزیدن با دو تیغه مقراض تنتاقض» (ستروش .)259 :1369 ،در حكایتات او،
که از مشرب عرفانیش سیراب میشود ،صفا در مقابل ریا ،الهوت در مقابتل ناستوت و
حقیقت در مقابل مجاز قد برافراشته میکند و با نگاهی اجتماعی عدل را در برابر ظلتم،
دوست را در برابر دشمن و سخی را در مقابل بخیل قرار میدهد .این تقابل نته تنهتا در
روساخت حكایات -که با بهره گیری از انواع آرایه ها از جمله تضتاد ،تناستب ،طترد و
عكس جلوه میکند -بلكه در ژرف ساخت و اندیشه پنهان در تمامی حكایات نیز چون
رودی مواج و خروشان در حرکتت استت و جتوهرة فكتری آن را تشتكیل متی دهتد.
بهارستان خلف صدق گلستان سعدی است .جامی نیز همانند سعدی کتتابش را از نظتر
ادب ی بر پایة نثر و نظم بنیان نهاده است .نظم در بهاستان به دلیل ایضاح و تأکیدی استت
بر نثری که قبل از آن آورده شده است .هر چند جامی در مقدمه کتابش عنوان متی کنتد
کتاب را برای آموزش فرزندش نگاشته است در واقع اثری عرفانی ،اجتماعی همتراه بتا
موعظه وحكمت است .او برای بیان دیدگاه خود ،فراز را برابتر فترود ،کستان را مقابتل
خسان ،زندگی را رودرروی مرگ و بقا را مقابل فنا قرار میدهد و برای درک بهتر آن از
فابل هم بهره میجوید .این تقابل در سطح واژگان ،محتوا ،حكایات و عنوان روضه هتا
و به طور کلی در ساختار کالم او دیده میشود .بررسی این تقابلهتا بته خواننتده کمتك
میکند به درک درستی از اندیشته هتای جتامی ت کته از درون حكایتات آن متیتتوان
آرمانشهر وی را بروشنی مشاهده کردت دست یابد.

(شریفی ولدانی ،)130 :1391 ،بررسی تقابلهای دوگانه در ساختار حدیقة سنایی (عبیتدی نیتا،

 ،)25 :1388تقابلهای دوگانه در شعر احمتد رضتا احمتدی (طالبیتان ،)21 :1388 ،ختوانش
گلستان سعدی بر اساس نظریة تقابلهای دوگانه (رضوانیان ،)123 :1388 ،بررسی تقابلهتای
دو گانه در ساختار نحوی غزلیات امیری فیروزکوهی (کریمی ،)167 :1390 ،بررسی نشتانه
شناختی عناصر متقابل در تصتویر پتردازی اشتعار موالنتا (حیتاتی ،)7 :1388،بنیتانفكنتی
تقابلگرایی در اندیشة فردوسی (ذاکری )54 :1391 ،و بررسی تقابل رستم و استفندیار بتر
اساس نظریة تقابل لوی استروس(حسینی)43 :1385 ،؛ اما تا کنون آثار جامی از این دیدگاه
مورد توجه قرار نگرفته است .بدیهی است این مقالته دارای دو ویژگتی استت :نخستت
اینكه کوشیده است تقابل را در ژرف ساخت بیشتر نشان دهد و دو دیگر اینكه تقابل را
در فهم بیشتر متن مورد امعان بیشتری قرار داده است.
زمينة بحث
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 .3زمينههاي تقابل دوگانه در بهارستان
این تقابل دیالكتیكی وجدلی را میتوان در فصل بندی و عنوان فصلها هم مشاهده کرد.
روضة اول دربارة مشایخ صوفیه تحت عنوان دوربینان راه هدایت وصدرنشتینان بارگتاه
والیت است .روضة دوم در مورد حكم و مواع است که در ذیل عنوان «دقتایق حكتم
در زمین قلوب حكما» به بیان دیدگاه ختود دربتارة حكتیم و حكمتت پرداختته استت.
جامی نیز ،که از شیفتگان مكتب ابن عربی است به حكما که صرفاً اهل استدالل محتض
هستند با دیدی مثبت نمینگرد؛ به همین دلیل تقابل سنتی تصتوف وحكمتت بته ذهتن
متبادر میشود .از سوی دیگر روضة سوم تحت عنوان باغستان حكومت وایالت به بیتان
حكایاتی در مورد پادشاهان میپردازد که صوفیه همواره سعی بر دوری از درگاه آنان را
وجهه همت فرد قرار دادهاند .روضة پنجم به تقریر رقت قلبان چمن عشتق و محبتت و
حرقت بال پروانگان انجمن شوق و مودت میپردازد و حال عشق و سوز ستودازدگانی
را بیان میکند که حكمت را نادیده میانگارنتد و کمنتد ارادت خوبرویتان را بتر گتردن
میاندازند.
در روضه اول جامی به عنوان عارف ،جدال بین عتالم بتاقی /فتانی ،جستم /جتان،
کثرت و وحدت را مطرح میکند و برای بته تصتویر کشتیدن اندیشته عرفتانی ختود از
تقابلهای زیر بهره میبرد:

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

دل/نفس و هوا

عزیمت /هزیمت

وصل /هجران

بر /بحر

شب /روز

یافته /رو تافته

تیره خاک /جان
روشن
خواب /بیداری

مهمان /میزبان

قدم نخست /غایت
سیر
دوستی /دشمنی

اولین /آخرین

طبیب /مریض

یكرنگی/کاخ دو
رنگ
نیكویی/بدی
بقا /فنا
صفا /ریا

خیر /شر
طلب /انقیاد
خواجه /بنده

شفا /علت
کس /ناکس
دراز/کوتاه
کفر/اسالم
هامون/کوه

(جامی)29 :1385،

استروس معتقد است که«مفاهیم دو گانه را میتوان در ستاختار قصته در پیونتد بتا
ژرف ساخت و روساخت بررسی کرد» (اخوت .)56:1371،در سطح ژرفساخت ،مشتایخ
در مقابل نفس وهوا قرار دارند؛ حتی سخنان پیران طریقت میتواند انستان را در مقابتل
هجوم رهزنان یاری ،و از غارت ایمانشان جلوگیری کند .در سطح واژگان ،کلمات نیتز
این برتری را به ذهن متبادر میکند .جامی برای مشایخ از کلماتی استتفاده متیکنتد کته
قدرت و توانایی وجنبة مثبت را به ذهن منتقل مینماید :راسخ ،لشتگر ،عنتان عزیمتت،
جنود که یادآور جنداهلل استت و در مقابتل بترای نفتس از واژگتان مخالفتان ،هزیمتت،
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زیر /زبر
یار /اغیار
یهشت /دوزخ
تواضع /مایی و
منی
او ،که در تفكراتش عشق مجازی قنطرة الحقیقه استت ،عاشتقان را در مقابتل منطتق
حكمت قرار میدهد و به بیان دیدگاههای خود میپتردازد؛ عارفتان را در مقابتل هتوای
نفس قرار میدهد و می گوید:
سخنان مشایخ در علم و معرفت راسخ لشگری است از لشكرهای خدای تعتالی .بته
کشورهر دل که عنان عزیمت تابد ،مخالفان نفس و هوا هزیمت یابند
چتتو زور بتتر دل متترد ختتدا پرستتت آرنتتد
هجتتوم نفتتس و هتتوا کتتز ستتپاه شتتیطانند
چه تاب آنكه بر آن رهزنتان شكستت آرنتد
بتتته جزجنتتتود حكایتتتات رهنمایتتتان را

هجوم ،سپاه شیطان ،زور،رهزنان و شكستت استتفاده کترده استت ضتمن اینكته تقابتل
کلمات نفس و هوا/دل ،سپاه شیطان/مرد خدا پرست ،رهنمایان/رهزنان را مد نظر داشتته
است .در ادامه نیز حیات را حاصل نفخ دم عارفان میداند و اگر دلت از جنتبش هتوا و
هوس متزلزل گردید سخنان عارفان است که تو را در این مسیر ثابت قدم مینماید.
زنفتتح صتتور دم عارفتتان حیتتاتش ده
چو صورتی به دلت سازی از ارادت راست
بتته شتترح قصتته صتتاحبدالن ثبتتاتش ده
و گتتر شتتود متزلتتزل دلتتت ز جنتتبش طبتتع
ج

(همان)29 :

در این ابیات نیز هم چنان تقابتل صتورت/حیات ،متزلزل/ثبتات ،جنتبش طبع/قصته
صاحبدالن صورت میپذیرد.جامی راه رسیدن به بارگاه الهی را اعراض از دنیا میداند و
میگوید:
هتتتامون ببریتتتده کتتتوه بشتتتكافتهام
بهتتر تتتو بتته بتتر و بحتتر بشتتتافتهام
تا ره بته حتریم وصتل تتو یافتتهام
وز هتتر چتته رستتید پتتیش رو تافتتتهام
(همان)30 :
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در ژرفساخت برای رسیدن به حریم وصل باید از هرچه پیش روی توستت ،روی
برگردانی و از خواسته های دنیایی خود چشم بپوشی .جتامی ایتن مفهتوم را بتا تقابتل
کلمات متعدد بیان میکند .بر/بحر ،هامون/کوه ،تافتن/یتافتن ،بریدن/رستیدن.در داستتان
دیگری تقابل فقیه و صوفی را این گونه بیان میکند:
خواجه یوسف همدانی-قدس سره -وقتی در نظامیة بغداد وعت متیگفتت .فقیهتی
معروف به ابن سقا برخاست و مسئلهای پرسید .خواجه گفتت بنشتین کته در کتالم تتو
رایحة کفر میشنوم؛ شاید که مرگ تو نه بر دین اسالم بود .بعد از آن به متدتی آن فقیته
نصرانی شد و بر نصرانیت بمرد .قطعه:
در صتتف زنتتده دالن نتتام بتته ارشتتاد رود
هرکه بینی که پس از پرورش فقتر او را بتاد
که از آن بتی ادبتی دیتن تتو بتر بتاد رود
دعتتوی بتته ستتراو مبتتر ای خواجتته مبتتاد
ج

(همان)35 :

در ژرف ساخت این داستان یك بار دیگر تقابل عتارف و فقیته نمایتانگر متیشتود.
همان گونه که استروس بیان میکند «زبان ،ما را آماده میسازد تا خودمان و دنیایی را که
در ذات خود یكپارچه استت بتا تحلیتل دیالكتیتك بشناستیم» (استتروس .)15:1376 ،واژة
برخاستن را جامی استادانه به کار گرفته است که در تقابتل ،معنتی برخاستتن در مقابتل

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

اسالم را به ذهن میآورد و استدالل را راهی به سوی کفر مینماید .وی واژگتان متعتدد
این تقابل را به وضوح چنتین بیتان متیکنتد :صتوفیتخواجه یوستف همتدانی] /فقیته،
برخاستن/بنشین ،مسئله/وع  ،کفر/اسالم ،اسالم/نصترانی ،خواجه/زنتده دل و در واقتع
دعوی در مقابل صوفی را بی ادبی میداند که میتواند انسان را از طریق صالح منحترف
سازد.
در روایت دیگری از شبلی این تقابل بین ترسا و مسلمان را این گونه بیان میکند:
و هم از وی آرند که وقتی بیمار شد .خلیفه ترسایی به معالجت وی فرستتاد .طبیتب
از او پرسید که خاطر تو چه میخواهد .گفت آنكه تو مسلمان شوی .ترستا گفتت :اگتر
من مسلمان شوم تو نیك شوی و از بستر بیمتاری برخیتزی؟ گفتت آری .پتس بتر وی
ایمان عرضه کرد .چون وی ایمان آورد شبلی از بستر برخاست و بر وی از بیمتاری اثتر
نی .پس هر دو همراه هم پیش خلیفه رفتند و قصه را بازگفتند .خلیفه گفت :پنداشتم که
طبیب پیش بیمار فرستادهام .من خود بیمار پیش طبیب فرستادهام .قطعه:
دانتتد طبیتتب ختتویش لقتتای حبیتتب را
هر کتس کته از هجتوم محبتت متریض شتد
بخشتتد شتتفا ز علتتت هستتتی طبیتتب را
چون بر سترش طبیتب بته هستتی نهتد قتدم
(همان)32 :
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ژرف ساخت این حكایات نیز تقابل مسلمان و ترسا است .ترسا اگر چه طبیب باشد
در مقابل مسلمان ،بیمار و ناتوان است و سالمت او تنها در گروی ایمتان آوردن استت.
هر چند در این حكایت تقابل کلمات بیمار/طبیب ،ترسا/مسلمان ،نیك شدن/بیماری ،در
بستر بودن/از بستر برخاستن ،شفا/علت هستی ،این تقابل را به وضوح بیان میکنتد ،بتار
معنایی آن بر دوش آرایة طرد و عكس است؛ آنجا که خلیفه میگوید :پنداشتم که طبیب
پیش بیمار فرستادهام ،من خود بیمار پیش طبیب فرستادهام .بته نظتر استتروس«ستاخت
هم چون منظومه یا دستگاهی است که دگرگونی هر جز آن مایه دگرگونی دیگتر اجتزا
میشود» (آزاد برمكی .)154:1381،در مواردی که جامی از تقابل بهره میجوید آنچنان بتار
معنایی کلمات در هم تنیده است که جانشینی کلمات مترادف نیز کالم را از تتأثیر ختود
دور میکند .در بیت دوم نیز از همین آرایه استفاده شدهاست :طبیبی که با هستتی ختود
گام بر بالین مریض عشق میگذارد ،محبت طبیب بیمار را شفا میبخشتد .زیتر ستاخت
حكایات روضه اول نزدیكی به خداوند را حاصل دوری از دنیا و نپرداختن بته آن متی-

89


داند و سایة سنگین جبر بر حكایات افتاده استت و اختیتار را از انستان ستلب میکنتد.
خواجه عبدالخالق غجدوانی در جواب مریدی که دوزخ را بر بهشتت اختیتار متیکنتد،
فرمود « که بنده را به اختیار چه کار ،هرکجا گوید رو ،رویم و هر کجا گوید باش باشیم.
قطعه:
ای کتتته داری بتتته بنتتتدگی اقتتترار
کتتار بتتی اختیتتار خواجتته مكتتن
بنتتتدگانرا بتتته اختیتتتار چكتتتار»
هتتر کجتتا اختیتتار خواجتته بتتود
(همان)36 :

در این حكایت تقابل جبر و اختیار ،همان بحث دیالكتیكی دیرینته ،یتك بتار دیگتر
بیان میشود و جامی هم چون سایر عارفان سیطرة جبر را بر اختیار آدمی بیان میکند.
در روضة دوم مفاهیم در تقابل کامل بتا روضتة اول استت .در ابتتدای روضتة دوم
جامی با رویكرد دوری از دنیا ،اختیار و تدبیررا از انسان ستلب نمتیکنتد و کوشتش را
برای رسیدن به هدف مؤثر میداند و سیطرة جبر مطلق بر انسان را بر نمیتابد:
تتتتدبیر بقتتتای جتتتاودانی بكنتتتی
خوش آنكته بته تترک ختط فتانی بكنتی
دانی پس از آن هر چته تتوانی بكنتی
کوشتتش بكنتتی و هرچتته بتتتوان دانستتت
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(همان)37 :

بتته همتتین دلیتتل عتتالوه بتتر تغییتتری کتته در محتتتوا و ژرفستتاخت داستتتان
رخ میدهد ،میتوان تأثیر این رویكرد را در روساخت نیز مشاهده کنیم:
قبول  /نفور

جان  /تن

تنگنا  /گشاده

زندان  /نزهتگاه

جاودانی /فانی
کریم  /لئیم
ناقص /کامل
عدل /ظلم
نشستن /برخاستن
ضعف /قوت
دیدنی /نادیدنی
توانگر  /درویش
کسان  /خسان

خندان  /آشفته
بزرگی /ذلت
دوستی /دشمنی
که  /مه
سر  /گفتنی
سفید سیاه
عالج/بیماری
بیشی /کمی
نعمت /آفت

خردمند  /بیخرد
کریم  /سفله
بد  /نكو
گرسنه /سیر
ظهار  /پوشیده
ظلمت  /نور
اختیار  /اضطرار
پرباری /سبكسار
زوال  /جاودانه

دوست  /دشمن
زن  /مرد
نهفتن /افشا
سر به مهر /فاش
فاش  /نهان
پیری /جوانی
پخته  /خام
خشك  /تر
دوست /خصم

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

پاکیزه /گناهكار
درویشی/پادشاهی

شریف /خسیس

تاریكی /ظالم

عدل /جور

در حكایت اسكندر رومی ،که در اوان جهانگیری به حیله حصاری را کشوده بتود و
فرمان به ویران کردنش داده بود ،میگویتد « :در آنجتا حكیمتی استت دانتا و بتر حتل
مشكالت توانا» (همان .)37 :به صورت کلی ژرف ساخت بیشتر حكایات این روضه بیتان
سخنان حكمت آمیز با محوریت مختار بودن آدمی است؛ لذا چهرة اخالقی ،تعلیمی این
روضه نسبت به روضة قبلتی پررنگتتر استت و داستتانها و حكایتات را از الهتوت بته
ناسوت می کشاند و به بیتان حكایتاتی در بتاب جبر/اختیتار ،کتریم/لئیم ،کسان/خستان،
مرگ/زندگی ،ظلم/عدل ،دانا/نادان ،دوستی/دشمنی میپتردازد کته استاس آن بتر تقابتل
اندیشه استوار است :و دیگر گفت :خردمندان کریم مال بر دوستان شمارند و بیختردان
لئیم از برای دشمنان گذارند .قطعه:
همتتته در پتتتای دوستتتتان افشتتتاند
هرچتته آمتتد بتته دستتت متترد کتتریم
بعتتد متترگ از بتترای دشتتمن مانتتد
و آنچتته انتتدوخت ستتفله طبتتع لئتتیم
(همان)38 :

به عدل کوش که چون صبح آن طلتوع کتنبته
عدل کوش که چون صبح آن طلوع کند به
عتتدل کتتوش کتته چتتون صتتبح آن طلتتوع کنتتد

فتتترو آن بتتترود تتتتا هتتتزار فرستتتنگی
جهتان ز تیرگتتی و تلتتخ عیشتتی و تنگتتی
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در ژرف ساخت این حكایات ،انسان کتریم و بخشتنده در مقابتل بختل لئتیم قترار
می گیرد و در پی ترویگ ایثار و بخشش در سطح جامعه است؛ لذا واژگانی کته انتختاب
میشود در این سمت و سو و با هدف برتری ایثار نسبت بته بختل برگزیتده متیشتود.
جتتامی در ایتتن حكایتتت کوتتتاه از تقابتتل واژگتتانی خردمنتتد/بیختتردان ،کتتریم/لئیم،
دوست/دشمن ،دست/پا ،مرد کریم/سفله طبع لئیم ،اندوخت/افشاند استفاده کتردهاستت
که بار مثبت معنایی واژگانی را برای فرد سخی در مقابل فرد لئیم آشكارا نشان میدهد.
در باب تقابل عدل و ظلم نیز حكایات کوتاه متعددی دارد که ژرف ستاخت تمتامی
آنان ترغیب شاهان به عدل گستری و رعایت انصاف در زمامداری است.
حكیمان گفتهاند که هم چنان که جهان به عدل آباد گردد به جور ویران شود .عتدل
از ناحیت خویش به هزار فرسنگ روشنایی بخشتد و جتور از جتای ختود بته هتزاران
فرسنگ تاریكی دهد.

91


ظتتالم ظلتتم چوظتتاهر شتتود برآیتتد پُتتر
(همان)44 :

« روایت در صدد انتقال تصویری از بافتی خاص است یا سعی متیکنتد واکنشتی را
در مخاطب ایجتاد کنتد و احساستات او را برانگیزانتد» (استكولز .)135:1383 ،در سراستر
بهارستان تقابل در خدمت همین هدف است .داستان بر پایة تقابل واژگانی بنیتان نهتاده
شده است که دوسوی کامالً متباین را به ذهن متبادر میکند :عتدل/جور ،آبتادان/ویران،
روشنایی/تاریكی ،صبح/ظالم ،فرو  /تیرگی ضتمن اینكته بترای عتدل از بخشتیدن کته
معنایی مثبت دارد  ،استفاده کردهاست و برای تاریكی از فعل دهد .گاه نیز حكمت خود
را در قالب تقابل و به بیانی کوتاه مطرح کند؛ هرچند بعضی از این حكایتهای کوتتاه در
درون حكایتهای طوالنی قراردارد:
«کسری گفتهاست که هرگز پشتیمان نشتدهام از آنچته نگفتتهام و بستا گفتته کته از
پشیمانی آن در خاک و خون خفتهام .قطعه:
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ختتتامش نشتتتین کتتته جمتتتع نشستتتتن بتتته
خامشیخامُش نشین که جمتع نشستتن بته
خامشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی
از سِر ستر بته مهتر پشتیمان نشتد کستی

بهتتتتتر ز گفتنتتتتی کتتتته پریشتتتتانی آورد
بس فتاش گشتته ِستر کته پشتیمانی آورد»

(همان)40 :

این حكایت کوتاه نیز جمع تقابل و تضتاد استت و در ژرف ستاخت آن بته کتمتان
اسرار و کمتر سخن گفتن سفارش شده است تا موجب پشیمانی از سخن گفتتن نشتود.
بیشتر کلمات ،تداعیکننده گفتن و نگفتن و ترجیح نگفتن است و این برتری را با تقابل
کلمتتات هرگز/بستتا ،گفته/نگفتتته ،خاموشتتی/گفتن ،جمتتع نشستن/پریشتتانی ،پشتتیمان
شدن/پشیمان نشدن ،سِر سر به مهر/فاش گشته سِر ،بیان میکند.
در روضه سوم تقابلها جنبه مادی و دنیایی دارد و رویكرد اخالقتی و اجتمتاعی در
حكایات نمود آشكاری مییابد؛ مانند
ظلم  /عدل
فكرت پیشه /هزل
اندیشه
باال رفتن /زیر آمدن

رعایا  /پادشاهان
صعبتر /سهلتر

خدای تعالی /بندگان
فروتران /بلندتران

باال /زیر
درکات /درجات

آگاه /غافل

جان  /تن

مشرق  /مغرب

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

شكایت
کننده/شكرگزار
شیر  /روبه
خردمندان/بیخردان

ادا /تعلل

عز  /ذلیلی

بنده /آزاد

عقوبت  /عفو
دوستی  /دشمنی

بلندتر  /فروتر
مردان  /زنان

عفو  /انتقام
نظر  /اعراض

در حكایت دیگری ،که ظلم حجاج را مطرح متیکنتد در ژرفستاخت ،ظتالم را در
برابر خدا میداند و او را کسی مطرح میکند که خداوند نیز از او روی برگرداندهاست:
زنی از جماعتی که بر حجاج خروج کرده بودند ،پیش وی آوردنتد .حجتاج بتا وی
سخن میگفت و وی سر در پیش انداختهبود ونظر در زمین دوخته ،نه جواب وی متی-
داد و نه به وی نظر میکرد .یكی از حاضران با وی گفت امیر با تو سخن میگوید و تو
از وی اعراض میکنی .گفت :من از خدای تعالی شرم میدارم که به مردی نظر کنم کته
خدای تعالی در وی نظری نمیکند .قطعه:
آن ز دوزخ دری استتتت بگشتتتاده
روی ظتتتالم مبتتتین کتتته بتتتر رویتتتت
نظتتتتتتر رحمتتتتتتتی نیفتتتتتتتاده
ستتتوی او تتتتا گشتتتاده شتتتد ز ختتتدا
(همان)52 :

پادشتته بایتتد کتته باشتتد همچتتو کتترکس بتتاخبر
نی چو مرداری که گردش صف کشید نی چو مترداری

ز آنچتته افتادستتت گرداگتتردش از مردارهتتا
کِتتز کتترده بهتتر نفتتع ختتود بتترو منقارهتتا
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در این حكایت تقابل دو شخصیت نیز بسیار قابل توجه است؛ زنی طالتب عتدل در
مقابل مردی ظالم چون حجاج .محتوای داستان ،حقارت ظالم را با تمام قهتر و جبترش
به ذهن تداعی میکند تا آنجا که حاضران در مقابل تحقیر زن به یاری امیر میآینتد؛ امتا
جواب زن قیامکننده ،بسیارکوبنده است .عبارت «حجتاج بتا وی ستخن متیگفتت» بته
گونهای مؤدبانه است که برتری زن را به ذهن متبادر میکنتد ،ضتمن اینكته حجتاج بتا
عنوان «مردی» مورد خطاب قرار میگیرد که اهانت آمیز است .عبتارت «نته جتواب وی
داد و نه به وی نظر میکرد» ،نیز نادیده گرفتن حجاج توسط زن را در حالی بته زیبتایی
به تصویر میکشد که چشم به زمین دوخته است .جامی برای بیان تقابل از آرایة طترد و
عكس نیز استفاده کرده است و در بیان حكمتی از ارسطاطالیس میگوید:
بهترین پادشاهان آن است که به کرکس ماند که گرداگرد او مردار ،نه آنكه به متردار
ماند که گرداگرد او کرکس؛ یعنی میباید که از حال حوالی ختود آگتاه باشتد و حتوالی
وی (از حال وی) غافل؛ نه آنكه وی از حوالی خود غافل باشتد و حتوالی وی از حتال
وی آگاه .قطعه:
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که گردش نی چو مرداری که گردش صف کشیده
کرکستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان
(همان)46 :
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در این حكایت از تقابل پادشاه و اطرافیان که میخواهند بر پادشاه مستلط باشتند از
واژگان کرکس و مردار استفاده و برای نمایش بهتتر آن از آرایتة عكتس استتفاده کترده
است و میگوید شاه باید کرکس و اطرافیتان او متردار باشتند نته اینكته شتاه متردار ،و
اطرافیانش کرکس ضمن اینكه برای تبین بهتر از دو واژة غافل و آگاه نیز در قالب آرایتة
عكس استفاده کردهاست.
در روضه چهارم ،که ژرفساخت آن را فضیلت بخشش و دستتگیری ضتعفا پتی-
ریزی میکند ،ده حكایت کوتاه هست که در سطح واژگانی نسبت به سایر قسمت هتای
بهارستان ت بجز روضه هفتم ت تقابل کمتر دیده میشود و دوگانه های آن را میتوان این
گونه برشمرد:
جواد /سائل -بنده /خواجه – هستی /نیستی – مضیق /فسحت – بخردی /بیختودی
– فاقه /سخا – تنگ آمدن /خالص شدن – نیكویی /بدی
در حكایتی از عبداهلل بن جعفر به بیان داستان غالمی میپردازد که با واگتذار کتردن
تمام روزی خود به سگی او را سیر می کند در حالی که خود گرسنهاست« .آنچه تفستیر
متن را برای خواننده معین و ممكن میسازد ،نحوه سامان بخشیدن وی به تقابتل استت
که در ذهن خواننده وجود داشته است»(برسلر .)136:1389 ،در ذهتن نتاخودآگتاه جمعتی
نیكی بر بدی برتری دارد و بر همین اساس خواننده به تقابلها نظم میدهد و بته تفستیر
متون میپردازد؛ در پایان حكایت ،که جنبة نتیجهگیری از حكایت دارد ،میگوید:
بتتر ستتگ نفتتس هتتر کتته کتترد ایثتتار
نفتتس ستتگ را بتته یتتك دو لقمتته نتتان
خواجگتتتان را بتتته بنتتتدگتتتیش اقتتترار
گتتتر بتتتود بنتتتده فتتتی المثتتتل شتتتاید
(همان)54 :

ژرفساخت حكایت این است که غالم گرستنه بتا ستیر کتردن ستگ ،نفتس ستگ
مانندش را مهار کرده است .کسی که چنین ایثاری میکند اگتر غتالم باشتد ،خواجتهای
است که خواجگان به غالمی او شایسته است اقرار کنند .در این حكایت اگرچته تقابتل
بین کلمات سفر کردن/فرود آمتدن ،روزی/روزه ،غتالم/آزاد ،نفس/ایثتار ،خواجه/بنتده،
معناساز است ،بار معنایی را دو بیت آخر حكایت بر عهده دارد که بر پایة آرایتة عكتس

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

شكل گرفتهاست .کلمات نفس سگ/سگ نفس ،بنده خواجه /خواجة بنده به بیتان ایتن
رویكرد میپردازد که تربیت نفس عامل رسیدن به سروری است نه عناوین و القاب.
جامی در روضة پننجم در ژرفستاخت ،عشتق و شتهوت را در مقابتل هتم قترار
میدهد .عاشق رازپوش است و عشق و معشوق را با هوای نفستانی درنمتیآمیتزد .امتا
عشقی که به هوای نفس آلوده شود طبیعت بهایم است .در روساخت ،ایتن تقابتل را بتا
استفاده از واژگان متعدد بیان میکند که در تقابل یكدیگر میآید:
نفس حیوانی/روح
انسانی
آشتی /جنگ
دشمنی /دوستی
بخسبند /برخیزند
تعلل /تعجیل
درآمدن /رحلت
کردن
حبیب /رقیب

آدمی /بهایم

وصال /فراق

لطیف/کثیف

آزاد /بنده
بیع /شری
برخاستن /بنشستن
وحشت /مؤانست
خوبی /زشتی

صافیدل /گران جان
خرید /فروش
گذشته آینده
محنت /راحت
آمد /شد

آشكار /نهان
نزدیك /دور
شب /روز
آزاد /بنده
گل /خار

برآمد /به سر درآمد

کس /ناکس
مینشین /میگذر
شیرین /ترش

خاص /عام
راحت /عذاب
صلح /نزاع

نهال خشك /سر
سبزی
صیقل /زنگار
وصل /فراق
رضا /عتاب

پیر /جوان
شیرین /تلخ
وفاق /خالف

جامی عشق انسانی را منقبت ،و عشق شهوانی را خاصیت متینامتد .ایتن نگترش را
میتوان در حكایات متعدد یافت؛ از جمله در حكایاتی کته ایتن گونته آغتاز متیشتود:
«جوانی سلیل نام ساللة کرام در قبایل عترب بته کمتال ادب مشتهور بتود» (همتان.)67 :
حكایتی دیگر ،که یكی از طوالنی ترین حكایتهای بهارستان است و با عبارت «یكتی از
دانشتتمندان گویتتد کتته وقتتتی مجلستتی داشتتتیم و در زمتتین دل مستتتمعان تختتم ارادت
میکاشتم» (همان )65 :آغار میشود ،همان مطلبی را بیان میکند که متورد تحلیتل قترار
گرفت .ژرف ساخت این داستان نیز بیان حال جوانی است کته بتا وجتود دستتیابی بته
عشق ،عفت پیشه میکند و عشق خود را به هوس نمیآالید .در چند حكایت نیز تقابتل
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عشق/شهوت

عفت/میل طبع

لطافت/نفس

عفت/شهوت

عشق حیوانی و عشق انسانی را میتوان پلی برای عشق حقیقی دانست« :هرکه در جاذبة
عشق آویزد و با لطافت عشق آمیزد و در آن عفت و کتمتان پتیش گیترد ،چتون بمیترد
شهید میرد و شرط عفت و کتمان از برای آن است که چون به میل طبع و هتوای نفتس
آلوده باشد و در وصول به آن به وسایط توسل جویند و اظهتار کننتد از قبیتل شتهوات
نفس حیوانی است نه از فضایل روح انسانی.
هرجا که هست عفت و ستر از لوازم است
آن عشق را کته منقبتت ختاص آدمتی استت
خاصتتیت طبتتاع و ستتباع و بهتتا یتتم استتت
که هست شهوت و طبع و هوای نفسعشتق کته
هستتتتت شتتتتهوت طبتتتتع و هتتتتوا نفتتتتس
(همان)63 :

در روضه ششم که به هزل و مطایبه اختصاص دارد با این عبتارت آغتاز متیشتود:
« مؤمن مزاح کن و شیرین سخن باشد و منافق ترش رو و گره بر ابرو» .ازنظر واژگتانی،
کلمات متقابل به امر عینی اختصاص بیشتری دارد .تقابلهای ایتن روضته بته قترار زیتر
است:
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مؤمن /منافق

مزاح کن /ترش رو

عجوز /جوان

سفیدی /سیاهی
دیوانه /عاقل
نابینا /بینا
صادق /مدعی
ظلم /عدل
انبازی /ممتازی
مدح /ذم
پاکیزه /حدث

نشستن /ایستادن
زنگ /صیقل
جد /مزاح
روز /شب
روشنی /تاریكی
آشكار /نهان
صدر /صف نعال
صدق /درو
گویا /خاموش
کبیر /حقیر
رعیت /شهریار
کمال /نقصان
راست /کوز
خامی /پختگی
جنت /دوزخ
نزدیك /دور
نفرین /دعا
لئیم /کریم
آراسته /آلوده
حرارت /برودت
فتح /کسر
کدر /صفا
نیك /بد
باطن /ظاهر
«ما از روی عادت تقابلهایی را در ذهن داریم و همیشه در دفتاع یتا برتتری یكتی از
این دو تعصب یا جانبداری به خرج میدهیم» (گلن .)144:1384 ،جامی در این روضته
نیز همچنان ترجیح نیكی بر بدی و راستی،پاکی و عدل بر ناپاکی و ناراستی مطرح متی-
کند و از ظاهر لطیف کالم ،ژرف ساخت آن را ،که اصالح اخالق جمعی است ،مد نظتر

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

دارد .بدانگونه که برای رسیدن به هدف ،کالم وی گاه کامال رنگ و بوی جتد و ارشتاد
به خود میگیرد:
جتتز حتتق پادشتتاه متتال یتتتیم
ظلتتتم پیشتتته وزیتتتر نشناستتتد
فضل داند اگر کند به دو نتیم
عتتدل دانتتد اگتتر بتترد بتته تمتتام
روضه هفتم از آنجا که تذکره نویسی است ،اندیشه جتامی و بته دنبتال آن ،مباحتث
دیالكتیكی که بیشتر روضه های بهارستان را شكل میبخشد ،رنتگ متیبتازد و اگتر در
سطح واژگان تضادی دیده میشود در ابیاتی است که جتامی بته عنتوان شتاهد مثتال از
شاعران نقل قول میکند .به همین دلیل از پرداختن به این روضه خودداری میشود.
روضه هشتم واپسین روضه بهارستان استت کته در آن حكایتاتی از زبتان جتانوران
مطرح میشود .تقابلهای آن در سطح واژگان به این شرح است:
باریك میان /بزرگ
شكم
راحت /درد سر
بد سرشت /نیكو
سرشت
گسستن /پیوستن
کگ /راست
قعر دریا /کنار ساحل

خشك /تر

دیدن /اعراض
کردن
کین /مهر
گرگ /شبان

حریص /قانع

چپ /راست
دوستی /دشمنی
مهمان /میزبان
خروش /خاموش
جوع /شبع

پوشیده /آشكار
قبح /حسن
خصومت/
صلح
روز /شب

قدیم /جدید
سر /دم
لئیم /کریم
طمع /قناعت
خُرد /بزرگ
تاریك /روشن

موافقت /عناد
مخالفت /انقیاد
خوشی /ناخوشی
عدم /وجود
این رابطههای متقابل ،بین کلمات ت که شبكه ای از روابط را در سطح ژرف ستاخت
و رو ساخت به وجود میآورد ت ساختاری منسجم و یكپارچه میسازد و به همین دلیل
است که اشتروس ارتباطی را که میان عناصر شكل میگیرد از خود عناصر مهمتتر متی-
داند و معتقد است که « متون ،ساخته مجموعه تقابلهایی است کته در ختدمت ستاختار
قرار دارد و به تثبیت آن یاری میرساند» (بترتنس .)149:1391 ،در ایتن روضته ،جتامی بتا
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استوار /سوراخ

فراخ /تنگ

زبون /زورمند

گذشتن /بازگشتن

استفاده از تمثیل و بهرهگیری از تقابل میکوشد تا برتری نیكی بر بتدی را ترستیم کنتد.
در این روضه هر چند تقابلهای دوگانه نمتودی آشتكار دارد آشتكارا متیتتوان برتتری
اندیشه و عقالنیت را بر جنبه های احساسی این متن مسجع ادبی مشاهده کرد.
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 .3نتيجهگيري
حكایات بهارستان جامی معموالً از نظر اندیشه از دو بختش متمتایز و مختالف تشتكیل
میشود و از تقابل این دو اندیشه ،که در دو ستوی حكایتت قترار متیگیرنتد ،ستاختار
داستان و شالودة حكمتهای بهارستان شكل میگیرد .جامی در بهارستان به دنبتال تبیتین
اصتول اخالقتتی ،انستتانی ،معنتتوی و اجتمتاعی بتتا توجتته بتته اصتل تُعتترف االشتتیا بتته
اضدادهاست .این تقابل ،که در ژرف ساخت داستان پیریتزی متیشتود در روستاخت،
خود را در عرصه تضاد و طبتاق و طترد وعكتس نمتودار متیستازد کته بتر آرایتش و
تأثیرگذاری کالم نیز میافزاید .تنوع این تقابل اندیشه ،که می توان آن را بدرستی آینهای
شفاف برای نمود اخالق و ترویگ حكمت و ساختن جامعهای انسانی دانست ،کتمنظیتر
است .در حكایات او ،که از مشرب عرفتانیش ستیراب متیشتود ،صتفا در مقابتل ریتا،
الهوت در مقابل ناسوت و حقیقت در مقابل مجاز قد برافراشتته متیکنتد و بتا نگتاهی
اجتماعی عدل را در برابر ظلم ،دوست را در برابر دشتمن و ستخی را در مقابتل بخیتل
قرار می دهد .درک تقابل در بهارستان ،همراه با بسامد زیاد آن متیتوانتد خواننتده را در
درک بهتر متن یاری کند .قدرت او در توصیف و تواناییش در به کتارگیری آرایتههتای
ادبی و زیباییهای لغوی توانستهاست اندیشتههتای عرفتانی ،حكمتی و اخالقتی او را در
قالبی زیباتر به خواننده انتقال دهد و بیشك در این رهگذر به کتارگیری فتراوان تضتاد
در حكایتهای کوتاه تسلط او را بر زبان نمایتانگر ،و اندیشته آرمانشتهر وی را روشتنگر
است .فراوانی کاربرد تقابل را میتوان در روضههای بهارستان اینگونه خالصه کرد.
سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
روضه اول دوم
تعداد
درصد

24
45
29
11 20.64 13.3

8
3.66

35
43
16.05 19.72

0
0

34
15.59

تقابلهاي دو گانه در بهارستان جامي

20.64

19.72

20

16.05

15

11
3.66

0

25
13.3

15
10
5
0

پينوشت
1. Levi straus
2. Dualisme
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