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چکیده
کـه در  تقابل معنایی یکی از لوازم و عناصر بنیادین در بررسی معناشناختی و ساختاري آثار ادبی اسـت 
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مهمقد
هـاي  اخت که بررسی اثر بر مبناي تقابلتوان به نقد متون پردهاي متعددي میبا شیوه

بـاوري اسـت   ترین مباحث ساختاراین روش از اساسی. هاستدوگانه یکی از این شیوه
توجـه در بررسی سـاختاري  .که لوي استراوس در مطالعات خود از آن سود جسته است

:نمایدبه چند نکته ضروري می
؛استخراج اجزاي اثر-1
؛کشف ارتباط میان این اجزا-2
)10، ص1369گلدمن، (ت اثر است ینشان دادن داللتی که در کلّ-3

شناسـی نظـامی تکـوین یافتـه از     زبـان  ،)Saussure(سوسوردر دیدگاه ساختگرایی
دارنـد، از یکـدیگر   تقابل یا تفـاوتی کـه  ۀها به واسطاین ارزش. هاي متقابل استارزش

هـاي  ایـن تقابـل  . شـود قی مـی ن اساس تقابل، اصل معرفت تلّبر ای. شوندتمییز داده می
هـا در بررسـی   ترین رابطهترین و مهمی دارند، سادهشناسی نقش مهمدوگانه که در نشانه

هـاي دوگانـه   یان غالباً متأثّر از همـین تقابـل  ساختارها هستند و جوالن تحلیلی ساختگرا
.)501، ص 1385حقیقت، (ست ا

ـ » تعـرف األشـیاء بأضـدادها   «این تعریف سوسور از زبان شناسی یـادآور  گ در فرهن
نیـز  ) Derrida(دریـدا . شـوند هایشان شناخته میمتقابلۀماست که اشیاء و امور به وسیل

ایـن  بینـد بـه طـوري کـه پیشـینۀ     هاي دوگانه میهنگ غرب را استوار بر همین تقابلفر
... نـا و مع/ ظهیوال، لف/ عرض، صورت/ گردد؛ جوهراندیشه به ارسطو و افالطون باز می

ـ  توانست نوعی اندیشۀ ات نیـز تـأثیر   دوگانه را در معرفت انسانی پدید آورد که بـر ادبی
ود را پی ریزي کرد، ماننـد  سوسور بر مبناي همین تأثیر، نظام زبانی خ. بسیاري گذاشت

، 1382، امـامی ( درزمانی/ جانشینی، محور همزمانی/ ر، محور همنشینیگفتا/ زبانتقابل 
.)15ص

زایش را بـه مثابـه   کند، و روابـط اجـ  گرشی که زبان را یک نظام تلقی میاساساً آن ن
نظام یک وجه مشخصۀ. هاستبندي کردن پدیدهبال دستهشناسد، به دنعناصر متقابل می
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منـد سـاختارگرایانه اسـت کـه     همین تفکر نظام. اتی بودن آن استنخست، طبقدر وهلۀ
ریف هر پدیده به اصل تضاد روي طبق این اصل، بشر براي تع. دهدها را شکل میتقابل

بـر همـین اسـاس    ... آورد؛ شب و روز، خوب و بـد، زشـت و زیبـا، سـیاه و سـفید،     می
ـ    ساختارگرایان بر این باورند که در بطـن آثـار    ا بـود  ادهبیشـتر بایـد در جسـتجوي تضّ

).35، ص1382پارسی نژاد، (
نظامی متشکل از واحدهایی است که در تقابل با یکدیگر ،پذیرش این اصل که زبان

زیـرا ارزش  ، هـاي معنـایی را بپـذیریم   دارد تا جهانی بـودن تقابـل  ما را وامی،قرار دارند
قابـل  »بـد «تنها از طریـق ارزش واحـد مقـابلش   »خوب«معنایی یک واحد واژگانی مثالً

زیـرا  ، مفهومی بیگانه باشـد ۀتواند نسبت به این رابطبنابراین هیچ زبانی نمی.تعیین است
هاي جهان خـارج  ملی است که بتواند به سنجش ویژگیفاقد عا،در چنین شرایطی زبان

).421، ص1381صفوي، (بپردازد
هاي بیان تقابلی در شعر اقبالسرچشمه-1

گیري یک نظام الهام دارد که سبب شکلدر زبان اقبال الهوري سه سرچشمۀتقابل
.منسجم شده است

نمودار سرچشمه هاي بیان تقابلی در شعر اقبال-1

اقبـال کـه زنـده بـودن     ،و به یقینقرآن مجید بسیار زیاد استزبان تقابل در کاربرد 
نامـد از ایـن تـأثیر    آن را حبل اهللا میداند ورا وابسته به وجود قرآن کریم میپیکر ملّت

:نصیب نبوده استبی

قرآن 

عرفان مولوي

نظام اخالقی 
اسالمی

قرآن 

عرفان مولوي

نظام اخالقی 
اسالمی
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ــک آی ــت  از ی ــده اس ــلمان زن ــی مس ــین ــر ملّـ ــت پیکـ ــده اسـ ــرآن زنـ ت ز قـ

ــت  مــا همــه خــاك و دل آگــاه اوســت     ــل اهللا اوس ــه حب ــن ک ــامش ک اعتص
ــون گ ــو   چ ــفته ش ــتۀ او س ــر در رش ورنـــه ماننـــد غبــــار آشـــفته شــــو   ه

)71، ص1388، اقبال(
رپذیري از صـورت زبـان   تأثی: تأثیرپذیري از قرآن به دو شکل نمودار شده استاین 

ایـن  . کاربرد کلمات آن، و نیز استفاده از تعـالیم و مفـاهیم اسـالمی قـرآن    قرآن و نحوة
کفر و «اقبال بیشتر حول دو مفهوم محوري تقابل و تأثیرپذیري اسالمی و قرآنی در شعر 

.شکل گرفته است» ایمان
ــغ ال  ــید  تی ــرون کش ــان بی ــون از می ــید  چ ــون کشـ ــل خـ ــاب باطـ از رگ اربـ

ــت  نقـــش اال اهللا بـــر صـــحرا نوشـــت    ــا نوشـ ــات مـ ــوان نجـ ــطر عنـ سـ
)65، صهمان(

:بینیمیم میدر زبان قرآن کر
»لِّکَالیفساًنَاهللاُفلّاا وها ما کَها لَسعسبت ولَعااکتَیها مس286/بقره »تب
»ذقالَاابراهیمربذي الَّییِحیوییِحاُا نَاَقالَمیتاُو258/بقره » میت

»یلِالَّوذا ایشغیتَذا إِهارِالنَّویلّج /رَکَالذَّقَلَما خَونثیاالُو /نَّاسـا فَ/ لَشَتّیم کُعیام
اَن ماتَّعطی وقی وصبِقَدسنی فَالحنُسیرُسهلسريلی/اوـ ام ن مـ ب لَخغنیاسـتَ وـ و بذَّکَ
10-1/لیل »سريلعلفَسنُیسرُهسنی الحبِ

در نظام اخالقی جهان ما همواه شاهد تقابل دو نیروي خیـر و شـر هسـتیم کـه ایـن      
هاي معنـایی  ها و هم بستهم نشینی و جانشینی یک سري وابستهمفاهیم خود در محور ه

اقبال الهـوري  ،بر این مبنا. شودتقابلی اخالقی میگسترش دایرةزنند که سببرا رقم می
ـ   درون مفـاهیم قرآنـی   ه آن را در که پایبند به یک نوع نظام اخالقی اسالمی اسـت و البتّ

.ی از آن پذیرفته استتوجهثیر شایان أت،دهدجاي می
مفاهیم اخالقـى در قـرآن،   بدین معنا که؛ دینى جدا نیستنظام اخالقى قرآن از نظام 

هـاي  و ارزشاز نظر قرآن، اخـالق در درون دیـن نهفتـه اسـت    . ع مفاهیم دینى استتاب
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هـا  ارزشرو تقابـل  از این.یابندن و کفر معنا میبه دو مفهوم بنیادین ایماتوجهاخالقی با 
کفـر در قـرآن،   ةواژ. جو کـرد هاى خوب و بد یا خیر و شر جستژهمیان واصرفاًنباید را

روشـن  ،بـا ایـن همـه   . اصیلِ توصیفى، با محتوایى کامالً عینى و واقعى اسـت ةیک واژ
توصـیفى صـرف   ةاى ارزشى این واژه را در میان گرفته که آن را از محـدو است که هاله

ارزشى، یعنى سپاسگزار نبودن در برابر نعمـات و الطـاف الهـى،    ۀاین هال. بردبیرون مى
.)58، ص1380ایزوتسو،(دهدشکل مىبنیاد معنا بخشى مفاهیم اخالقى را 

ي معنـایی  هـا أکید و تکرار آن و وابستهشعر اقبال است که با تتوحید از مفاهیم مهم
همچون شریعت، الاله، مسلمان، ایمان، ابراهیم، قرآن، تکبیر، ذات واحد، الشریک، دیـن  

اخـتالف، الحـاد،   تقابلی مفاهیم کفـر،  م الکتاب، وحدت، تیغ ال، دایرةحیات،آیین حق، ا
.کندرا خلق می... کثرت و شرك، باطل،

ــ  ــان آخ ــم ایم ــاند تخ ــل نش ــدر گ ــۀ ر ان ــت کلمـ ــا زبانـ ــد بـ ــد خوانـ توحیـ

ــۀ ــهنقطـــــ ــالم الالـــــ انتهــــــاي کــــــار عــــــالم الالــــــهادوار عـــــ
)78، ص1388،اقبال(

ــن  ــر و دیــ ــارزار کفــ ــان کــ ــرین در میــ ــدنگ آخــ ــا را خــ ــرکش مــ تــ

ــد  ــر پروریـ ــه اکبـ ــادي کـ ــم الحـ بــــاز انـــــدر فطـــــرت دارا دمیـــــد تخـ
)59، صهمان(

خوف غیر از شرك پنهـان اسـت و بـس   خوف حق عنـوان ایمـان اسـت و بـس    
)همانجا(

ــدة ــتی   بنـ ــوال السـ ــیش مـ ــق پـ ــتی حـ ــم برجاســ ــل از نعــ ــیش باطــ پــ
)جاهمان(

ــه چــون وحــدت شــو ملــت شــود کثـــرت هـــم مـــدعا وحـــدت شـــود  پخت

ــدتزنده هـر کثـرت ز بنـد وحـدت اسـت      ــت وح ــرت اس ــن فط ــلم ز دی مس
)6ص،همان(

البتّه عرفانی که ریشه تقابل اندیشی دیگري در زبان اقبال است؛ ، سرچشمۀعرفان
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-یی از ویژگـی گـو د که خود عاشق اضداد است و تقابـل ملّاي روم داشته باشدر اندیشۀ
در زبان عرفانی نوعی شالوده شـکنی وجـود دارد کـه پیـرو    . هاي زبانی و فکري اوست
. گیـرد عواطف و تجربیـات درونـی سرچشـمه مـی    بلکه از ،اصول و قوانین زبان نیست

شـوند کـه   متقابل که برخالف انتظار وصـف مـی  هايت و مکانوجود دو دسته شخصی
هل فسـق و فجـور   باشد، و دیگري جاي ابد مییکی جاي عبادت شریعتمداران است و

وقابل در زبان عرفان جلـوه کنـد  تفاوت و تشودشود، سبب میاست و خوب تلقی می
در عرفان موضوعاتی مانند جبر و اختیار، بقاي بااهللا و فناي .دو چیز متقابل در هم آمیزند

حـاکی از تقابـل   ووجـود دارد …وفی اهللا، وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت    
.عرفان استۀاندیشوتناقض در زبان و

ــد    ــازو افکنـ ــید از زور بـ ــق صـ ــل مکّــ عشـ ــت عق ــی ار اس ــی م ــدو دام زن
ــت  عقــل را ســرمایه از بــیم و شــک اســت ــک اس ــین الینف ــزم و یق ــق را ع عش

)63، ص1388اقبال،(

هاي معناییو تقابلمعناشناسی-2
معنـی در  ۀبـه مطالعـ  هاي اصلی زبان شناسی اسـت کـه  یکی از حوزهمعنی شناسی

در آن از اهمیـت بسـیاري برخـوردار    ) Sense relations(روابط معنـایی وپردازدمیزبان
؛چنـد  گیردمـی روابط واژگان از نقطه نظر معنـایی مـورد بررسـیقرار   ،بدین معنا کهاست

معنـی  . ایـن روابـط اسـت   ۀابـل معنـایی، شـمول معنـایی از جملـ     معنایی،هم معنایی،تق
، )structural(معنـی شناسـی سـاختگرا   ه شود کـ میشناسیخود به انواع گوناگونی تقسیم

و )cognitive(شناختی،)philosophical(، فلسفی)generative(، زایشی)formal(صوري
معنــی شناســی ، ی ازمعنــی شناســی ســاختگرابخــش مهمــ. باشــدغیــره از آن نــوع مــی

از طریـق روابـط جانشـینی    هامعانی واژهاست که در آن)Lexical semamtics(واژگانی
یـن مقالـه را   این روابط است که اساس کـار ا معنایی از جملۀهاي تقابل.شودتحلیل می

.دهدمیتشکیل 
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تی اصطالحی است که در معنی شناسی زبـانی بـه جـاي اصـطالح سـنّ     تقابل معنایی
از گانی است که ژمیان دو واحد واۀمنظور از تقابل معنایی رابط. اد کاربرد یافته استتضّ

، »راسـت /چـپ « ، »پـایین /بـاال «: براي نمونـه ، استدر تناقض با یکدیگر مفهوملحاظ 
مفهـومی  ۀحسب نوع رابطتقابل معنایی بر.و جز آن» غیر اصولی/ اصولی«، »پخته/خام«

هاي متقابلبه جهتی، دوسویه،صوري،ضمنی،مدرج و مکمل قابل تقسـیم اسـت  هژمیان وا
).35، ص1384صفوي،(

:هاي معنایی در نمودار نشان داده شده استبندي تقابلطبقه

)37، ص1376،صناعتی(بندي انواع تقابل معناییطبقهنمودار -2

تقابـل  . شـود غیر واژگانی و واژگانی تقسیم میاصلیهاي دوتایی به دو شاخۀتقابل
:پنج زیر مجموعه دارد که به قرار زیر است،دوتایی غیرواژگانی

تقابل معنایی

تقابل دوتایی

تقابل دوتایی غیرواژگانی

تقابل دوتایی واژگانی

مکمل
مدرج
وارونه
جهتی
تقابل ضمنی شبه واژگانیضمنی

تقابل ضمنی غیرواژگانی

تقابل غیردوتایی

تقابل تک بعدي

تقابل چند بعدي

تقابل ردیفی

مدور

میزان
مرتبه
درجه

تقابل جهتی

تناقض
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شود و در شـرایطی  اد نامیده میمعنی تضّتقابل مکمل در سنّت مطالعۀ: مکملتقابل
تقابـل در  این. نفـی سـوي دیگـر باشـد    که اثبات یکی از طرفین به منزلۀقابل طرح است

. شودمینمودار ...و»مرده/زنده«،»خاموش/روشن«، »مرد/زن«ر هایی نظینمونه
:نمونه از اشعار اقبال

ــده  ــقزن ــت  ح ــبیري اس ــوت ش آخــر داغ حســرت میــري اســت باطــلاز ق
)323، ص1388اقبال،(

از نعــــم برجاســــتیباطــــلپــــیش پـــیش مـــوال الســـتیحـــقي بنـــده
)206، صهمان(

محکـــم از التقنطواســـت زنـــدگانین ز قطـــع آرزوســـتاامرا ســـمـــرگ
)144، صهمان(

را » کوچـک /بـزرگ «یا » جوان/پیر«، »گرم/سرد«هایی چونتوان صورتمی:جتقابل مدر
یکی از . انددرجه بندي،و به لحاظ کیفیتدگیرنها قرار میمطرح ساخت که میان صفت

هـایی  نها به صورت صـفت تفضـیلی در نمونـه   ها، کاربرد آهاي صوري این متقابلمالك
هـاي  ی نفـی یکـی از واژه  در چنـین شـرایط  . خـورد به چشم می»است–پیرتراز -«نظیر

.)118، ص1383صفوي،(دیگر نیستةمتقابل، اثبات واژ
ــل  ــتقبالوصـ ــیو اسـ چــــون ابــــد الانتهــــا اوقــــات او   ذات اوماضـ

)49، ص1388اقبال، (
دو ۀهـایی یافـت کـه رابطـ    توان میـان واژه را میتقابل دوسویه: )وارونه(تقابل دوسویه

Bمی فروشد، پـس حتمـاً   Bچیزي را بهAبه این ترتیب که اگر. سویه با یکدیگر دارند

الینـز . اسـت Aنیـز شـوهر   Bاسـت، پـس حتمـاً    Bزن Aمی خرد، و اگر Aآن را از 
)Lyons(بـه تبعیـت از   صفويولی کند،استفاده می»وارونگی«در این مورد از اصطالح

/خریـدن «هـایی فعلـی  جفت. دبربه کار میرا» دوسویهل تقاب«اصطالح،)Palmer(پالمر
نیز در این دسـته قـرار   » اجاره کردن/اجاره دادن«، »قرض کردن/قرض دادن«، »فروختن
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و در دانـد، را از نوع تقابل دوسویه میهاي فعلی معلوم و مجهول صورتالینز.گیردمی
را ذکـر کـرد   » خـورده شـدن  / ؛ خـوردن کشته شدن/ کشتن«هاي توان مثالمورد میاین 

).183، ص1383صفوي،(
ــویش را  ــازخ ــود رادر ب ــازگیرو خ ــر  ب ــاز گیــ ــاز و نــ ــتر از نیــ دام گســ

)208، ص1388اقبال،( 
ــود                      ــرعی باغبــــــان زور کالمــــــم آزمــــ ــیري کاریـــدمصـ درودو شمشـ

)9، صهمان(
نسـبت  » آمـد «در چنین تقابلی. است»آمد/رفت«بارز این تقابل ۀنمون: تقابل جهتی

» برد/آورد«هایی نظیرنمونه. ویی یا از سوي گوینده استمستلزم حرکت به س» رفت«به 
-قابل طبقه بندي می،و جز آن نیز در همین گونه از تقابل» دریافت کرد/ارسال کرد«یا 

).119، ص1383صفوي،(نمایند
ــه ــه او                 مایــــ ــیرت دیرینــــ ــهدار ســــ ــدهو رفتـــ ــه اورا آیآینـــ ینـــ

)48، ص1388اقبال، (
در معنـی ضـمنی شـان در تقابـل بـا      واژگانیهاي جفتنوع،در این : تقابل ضمنی

و جـز آن » پنیـر /کـارد «، »چـاه /راه«، »فنجـان /فیـل «بـراي نمونـه   . گیرندمیر یکدیگر قرا
)37، ص1384صفوي، (

:تقابل ضـمنی شـبه واژگـانی   -2؛ کوه/شیشه،کاه/سنگ:تقابل ضمنی غیر واژگانی-1
نامرد /مرد

به نظـر مـی  . ابستگی آن را نام بردو–توان فرهنگات تقابل ضمنی میاز خصوصی-
له باعث أیک زبان هستند و شاید همین مسهاي موجود در این تقابل، خاصرسد جفت

صـداي  (ات این تقابل وجود ترکیب عطفـی  از دیگر خصوصی. ترجمه ناپذیري آنهاست
).15، ص1376،صناعتی(استدر سخنمیان اکثر اعضاي جفت ) ــُـ
ــردامـــن گیـــر هذر ــد                         مهـ ــاه شـ یعنــی از نیــروي خــویش آگــاه شــد    و مـ

)90، ص1388اقبال، (
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ــیش و هـم بـی بـال و پـر                    مورگر چه باشی  ــاجتی پــ ــلیمانیحــ ــرســ مبــ
)86، ص1388اقبال،(

ــنگ ــۀســ ــو آیینــ ــه را                        شــ ــکن   اندیشــ ــازار بشـ ــر بـ ــر سـ ــهبـ را      شیشـ
)12، صهمان(

ــار  ــوهاعتبــ ــد کــ ــاهبخشــ ــیرانقــــوت را                        کــ ــاهدهــــد شــ راروبــ
)1، صهمان(

:هاي ضمنی شبه واژگانیتقابلنمونه 
ــس اســت یــک اسـت ناکسـکس اي که از احسـان تـو    ــارم ب ــزد گفت ــت م دعای

)91، صهمان(
: )Lexical opposition(یـا واژگـانی  )Formal opposition(تقابل دوتایی صـوري 

هاي متقابل در صورت زبـان  که میان جفت واژههاي دوگانه استاصلی دیگر تقابلشاخۀ
هـاي متقابـل  تـوان جفـت  مـی ویابـد سب تکواژهـاي اثبـات و نفـی تحقـق مـی     و برح

، 1384صـفوي، (را نمونـه آورد »غیراصـولی /اصـولی «، »شـعور بی/باشعور«، »ناآگاه/آگاه«
.)36ص

وقتـی تقابـل معنـایی    .شـود مـی محـدود تقابل معنایی به دو واژه ةربارسخن گفتن د
اصـطالح  هاي یک حوزه مطرح باشد به جاي تقابل معنایی ازاي از واژهمجموعهةدربار

).74، ص1385صفوي،(غرب/شرق/جنوب/شمالمثالً.کنیمتباین معنایی استفاده می
ــرد  ــیا بـ ــیب از حکمـــت اشـ ــا نصـ ــاتوانتـ ــاج از نـ ــانبـ ــوردتوانایـ خـ

)80، ص1388اقبال،(
وانمــــــا اســــــرار نافهمیــــــده را  رانادیـــدهکـــن دیـــدهاز شـــعاعش 

)80، صهمان(
ناصـــوابو صـــوابمــی نیندیشـــد  عقـــــل در آغـــــاز ایـــــام شـــــباب

)73، صهمان(
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را در ها و مفـاهیم  پدیدههوري برجسته و آشکار است او همۀتقابل در شعر اقبال ال
. کندبندي میارزش طبقهی، درست و نادرست و ارزشمند و بیمثبت و منفدو دستۀ

تقابل دو دسته مفاهیم ارزشمند و بی ارزش-3
ارزشـمند و بـی   ان پیرامـون و درون را بـه دو دسـتۀ   ذهن شاعر امور هسـتی و جهـ  

ایـن دایـرة  .بندي کـرده اسـت  ارزش، پست و متعالی، زشت و زیبا و خوب و بد تقسیم
معنـایی  هـاي هـا و وابسـته  هـم بسـته  حور هم نشینی و جانشینی به وسـیلۀ معنایی در م
.یابدگسترش می

ــه قطره چـون حـرف خـودي از بـر کنـد      ــی مای ــتی اي ب ــوهررا هس ــدگ کن
)14، ص1388اقبال،(

غافلش از خـویش کـردن ممکـن اسـت    کـردن ممکـن اسـت   مـیش را شیر نـر 
) 20، صهمان(

بار معنـایی ارزشـمند و   ها همان طور که آشکار است بنا بر باورهاي شاعر، این تقابل
و » خــودي«کیــد بــر أیــاد شــده، شــاعر بــا تنمونــۀدر ایــن دو. پذیرنــدبــی ارزش مــی

قـابلی کـه   تدر درون این شبکۀ گسـتردة . ا رقم زده استمفاهیم متقابل ر» خویشتن«باور
-هاي تقابلی دیگري رقـم مـی  اخالقی و دینی شاعر است، شبکهۀنشات گرفته از اندیش

المی از متقابل عرفان اسـ خورد که خودي و غیر، کفر و ایمان، مرگ و زندگی و مفاهیم 
.انداین دسته

اقبال الهوريکلّیاتجدول مفاهیم ارزشمند و بی ارزش -3
مفاهیم متقابل ارزشمند و بی ارزش

آفتابذره
یمقطره

)گوهر(گهرخاك- غبار
بحرجوي

شیرگوسفند
کوهکاه
گلستانخار

کیمیالگ
منعمسائل

معنیصورت
شیر نرمیش 

گوهرهستی بی مایه
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ــان مشــوگــلشــو کیمیــاتــا تــوانی   ــنعمدر جه ــو و م ــائلش ــوس مش
)86، ص1388اقبال، (

ــدر هــا مــتنگــلصــورتچــون صــبا بــر  ــه انــ ــیغوطــ ــزار زنمعنــ گلــ
)80، صهمان(

هاي معناییها و هم بستهفهوم محوري کفر و ایمان و وابستهتقابل دو م-4
ـ توجهفلسفی اقبال با بنیان اندیشۀ د رسـول اهللا  به دو اصل اساسی الاله االاهللا و محم

ط بر زندگی فکـري و عملـی مـی    او توحید را اصلی پویا و مسلّ. پایه گذاري شده است
.داندشرط مسلمانی را تمسک به قرآن میداند و تنها 

ــو مــی ــرآن زیســتن  خــواهی مســلمان زیســتنگــر ت ــه ق ــز ب ــن ج نیســت ممک

تقابلی کفر و ایماننمودار شبکۀ-4
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ان قربانی کردن پسـر بسـیار سـود    اقبال براي بیان توحید از نام ابراهیم خلیل و داست
:دهدق و باطل را در برابر هم قرار میجوید و پیوسته حمی

خــم نگــردد پــیش باطــل گــردنش    هر که حق باشد چو جـان انـدر تـنش   
خـــاطرش مرعـــوب غیـــراهللا نیســـتراه نیســـتخــوف را در ســینه ي او  

ــد     ــاد شـ ــیم الآبـ ــه در اقلـ ــر کـ فـــــارغ از بنـــــد زن و اوالد شـــــدهـ
ــی ــر  مـ ــع نظـ ــوي قطـ ــد از ماسـ نهــد ســـاطور بــر حلــق پســـر   مــی کنـ

)26، ص1388اقبال،(
) خویش و غیر(تقابل خودي و بی خودي-5

ـ  ین تقابل از مضامین محوري اندیشۀا ی اقبال است که پیوسته بدان اشـاره دارد و حتّ
-د و دنیایی که اقبال به تصویر مـی بخشك مفهوم خودي معنا میهستی و نیستی را با در

. کشد بدون درك خویشتن خویش ابتر است
ــت   ــردم اس ــال م ــتی را مث ــم هس ــرچش ــده و از غی گــم اســتخــودرا بینن
ــد   ــود وا کن ــته ي خ ــره از رش ــد گ ــر تـــارص ــا سـ ــدتـ ــودي پیـــدا کنـ خـ

)88، صهمان(
ر به نام خودي وجود به نظر اقبال در درون ما عامل، نیرویی و یا حقیقتی انکارناپذی«

تن در عمق وجـدان  ت انسان است و با اندیشیدن و فرو رفمرکزي شخصیدارد که هستۀ
اي از حقیقت مطلـق جهـان   این خودي جلوه. گرددالهام مکشوف میوسیلۀو فطرت به 

اي مسـتقل، صـاحب اراده، نیرومنـد و    از ذات الیزال خداوندي و پدیدههستی و پرتوي
توانـد عامـل   است که اگر کشف و شـناخته شـود، مـی   نیروبخش، زنده و زندگی بخش 

.)68، ص1380حکیمی،(» ت فرد گرددی شخصیرشد، تکامل و شکوفای
ت و مکتب اقبال بـر اصـالت شخصـی   . خوانداو انسانها را به بازگشت به خود فرا می

اي اسـت کـه   انسـان کامـل اقبـال موجـود خداگونـه     .بازگشت به خویش استوار اسـت 
انسـان در  . در او منعکس استت هاي خداوندي مانند اراده، اختیار، علم و خالقیویژگی

.ي زمین استخدا بر روفلسفۀ اقبال خلیفۀ
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ــت آدم   جهــان او آفریــد ایــن خــوبتر ســاخت ــاز اسـ ــزد انبـ ــا ایـ ــر بـ مگـ
)192،ص1388اقبال،(

هـاي خـوب را   خودیابی و درك خویشتن خویش خصـلت انسان کامل اقبال پس از
.کندادات بد و منحط را از خود دور میبازخوانی کرده و ع

اللـه کشـیدن دگـر آمـوز    ن گـل و  اامدمانند صـبا خیـز و وزیـدن دگـر آمـوز     
)343، صهمان(

، اسالم شناس آلمانی معتقد است که اقبال )Annemarie Schimmel(آن ماري شیمل
کل داده بـود و عناصـر   بخود خویش را شـ یی با اندیشه و آثار نیچه، نظریۀپیش از آشنا

اصـلی الهـام او   أاین نظریه را به طور عمده از اسالم دریافت کرد و منشـ تشکیل دهندة
.)173، ص1388میر،(نان نخستین تاریخ اسالم بوده است قرآن و قهرما

زیابی مجـدد از انسـان را   اقبال کسی است که یک ار«:گویدمیهم او در جاي دیگر 
هـاي  المی پایـه گـذاري کـرده اسـت و ریشـه     هاي اسهاي اصول قرآنی و اندیشهبر پایه

ها که ایـن گونـه نشـان    هاي قرنها و بدآموزياسالمی را از پس ابرها و تاریکیاومانیسم
داده بود که انسان در اسالم موجودي مجبـور، نیازمنـد،عاجز و نـاتوان و مبتـذل اسـت،      

.)65، ص1358نقوي،(»ی ساختیرون کشید و حقیقت را متجلّب
ن و جامعـه بـوده و   ت انسـا انسان که جوهر شخصی» خود«در مقوالت فکري اقبال، 

بـه عبـارت دیگـر    . نـام دارد » خـودي «آیـد، گام براي تکامل انسان به شمار میترین مهم
ـ      »خودي« ت ، خود یابی و خودآگاهی است، و انسـان بخـود کسـی اسـت کـه از موقعی

فردي و اجتماعی خود را حفـظ  » من«گاه باشد و آاجتماعی و فردي و وجودي خویش 
.و نیرومند سازد

نویسدکتاب شرار زندگی مید بقایی در مقدمۀآقاي محم:
اي از عقاید هگل در مورد خودي شهرت یافته است، آمیزهفلسفۀ اقبال که به فلسفۀ«

ک تاگارت و سراحمد هنـدي در زمینـۀ  ، عقاید م»من«، نظرات فیخته دربارة»ایده آلیزم«
بر انسان، بینش هنـدوئیزم  نیچه در مورد ا، عقیدة»من عالی«در مقابل » دانیمن «استقالل



161هاي معنایی در اشعار اقبال الهوريتقابل

همر، عرفان ولوي و در نهایت دیدگاهی که قرآن » تحرّي حقیقت و تشابه اَرِتی«درمورد
اش انسان ساز است و او فیلسـوفی اسـت   فلسفه. دارددانگی آدمی بیان میدر مورد جاو

-کند و بـه آن کـارایی و عمـل مـی    زندگی میلسفه را از ذهن خارج و وارد صحنۀکه ف

.)9، ص1379بقایی، (»بخشد

تقابل مرگ و زندگی -6
انـد  شبکههاي معنایی اینت و ممات، هستی و نیستی، هم بستهمرگ و زندگی، حیا

سـبت  که اقبال پیوسته سعی در رمزگشایی کـار هسـتی دارد و حیـات و ممـات او بـه ن     
ه دو عنصر مـرگ و  سیاسی خود باو در فلسفۀ. یابدباورهاي دینی و شرعی اش معنا می

این جاودانگی تنها .اي دارد و این برگرفته از دیدگاه جاودانگی اوستویژهتوجهزندگی 
.)260، ص1388ممتحن،(شود الیزال الهی حاصل میبا عشق به ذات 

ــات   ــن حی ــطفی دی ــن مص ــت دی شــــرع او تفســــیر آیــــین حیــــاتهس
)72، ص1388اقبال،(

ــت   ــده اس ــلمان زن ــی مس ــک آیین پیکـــر ملـــت ز قـــرآن زنـــده اســـتاز ی
)71، صهمان(

ــی ــر ذرةم ــورد ه ــاب        خ ــیچ و ت ــا پ محشــري در هــر دم مــا مضــمر اســتم
ــا ســکندر خضــر در ظلمــات گفــت          مرگ مشکل زندگی مشـکل تـر اسـت   ب

)270، صهمان(
از ردن راجایی م. شوداسالمی شاعر تعریف مینده بودن و زندگی از منظر اندیشۀز

.داندن نبی میاامدست دادن د
ــت                ــردن اس ــت دادن م ــنش از دس چون گل از بـاد خـزان افسـردن اسـت    دام

)60، صهمان(



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش162

مفاهیم متقابل عرفانیشبکۀ-7
مفاهیم متقابل عرفان اسالمی در ذهن و زبان اقبال که بیشتر رنگ و بوي شـریعت و  

-اي را تشکیل میگستردهانتقال مفاهیم دینی شبکۀست براي اخالق دارد و دستاویزي ا
هـا و  کـه از وابسـته  اندگدا پررنگ ترین مضامین این شبکهعقل و عشق؛ و شاه و. دهد

.هاي بسیاري برخوردارندهم بسته

نظام مند مضامین متقابل عرفانینمودار شبکۀ-5

هاي اساسی عرفانی تقابلدو از / صد و واحد/ دت، یک وح/ مضامین متقابل کثرت 
کند و از شـرك و دویـی بـاز    پیوسته به توحید و وحدت توصیه میذهن شاعر است که 

.داردمی
اســت و بــستوحیــدسـري از اســرار  سینه پیچـد یـک نفـس   صداین که در 

)85، ص1388اقبال،(
ــام تــو مســلمان کــرد  ــیاز ه اســتآن کــه ن ــوي دوی ــیس ــتیک آورده اس

)86ص، همان(
خود را مگـردان لخـت لخـت   وحدتبـردار رخـت  دویـی سـاز از  یکـی با 

ــوان   گـــر تـــو تـــویییکـــیاي پرســـتار  ــبق خ ــی س ــا باش ــا کج ــیت دوی
)همانجا(
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مضامین متقابل عاشقانه-8
ـ   اي دارد، و آندهمضمون بلند عشق در آثار اقبال جایگاه روشن و گستر ن گـاه کـه ای

.یابداي میویژهؤلبرجستگی و تأل،دهدپیوند میمضمون را با مفهوم زندگی 

ــاد   ــر بـ ــه تـ ــدگی بیگانـ ــز زنـ کسی کاو عشق را گویـد جنـون اسـت   ز رمـ
)192، ص1388اقبال،(

نـاز و نیـاز   -ها در عین تـالزم هاي معنایی آنها و هم بستهعاشق و معشوق و وابسته
. شوندمعنایی مضامین عاشقانه ذکر میحتیاج  در شبکۀاستغنا و ا

:شویمیاد آور میست که شماري از آن را هاي تقابل در شعر اقبال بسیار زیاد انمونه

هاي مختلف دیواننمودار تقابل-7
کوه کاهدشوارآسانمنزلجاده
سردگرمشامصبحساحلیم

آسمانزمینجويبحرزیانسود
زشتخوببهارخزانروزشب
فرضمستحبسنگآیینهمعنیحرف
آزادصیدزنگآهنباطنظاهر

ثباتهجرتآلودهپاكعالمانعاصیان
دشمندوستانجامآغازسکونسیر

هاي معنایی عاشق و معشوقنمودار هم بسته-6
هاي معنایی عاشق و معشوقها و هم بستهوابسته

معشوق، گل، شمع، لیلی، شیریننازعاشق، بلبل، پروانه، قیس، کوهکننیاز
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گیرينتیجه-9
هـا در  کـه ایـن تقابـل   ل اینیابنـد؛ او ه به دو طریق گسترش میده و اولیهاي ساتقابل

هـم نشـینی و جانشـینی    هـاي معنـایی در محـور    ها و هم بسـته ها  از طریق وابستهغزل
هـاي سـاده و   این کـه تقابـل  دهند، دوم میاي را تشکیلي تقابلی گستردهکلمات، دایره

اومعنـایی  یابنـد و گسـترة  مامی به مفاهیم انتزاعی تغییر میه اندك اندك از مفاهیم انضلی
هـاي دوگانـه   د، و بدین ترتیب است که از تقابـل دهنتري را به خود اختصاص میوسیع
.شودهاي معنایی تشکیل میتقابلشبکۀ

مفـاهیم  ابلی وجود دارد که هر یـک در ردة قتاقبال الهوري چندین حوزةکلّیاتدر 
ارزشمند و بی ارزش،کفر و ایمان، خودي و بیخودي، عرفـانی، عاشـقانه قابـل بررسـی     

یکی از )semantic field(معنی شناختی یا میدان معناییاستفاده از شبکۀ همبستۀ. است
تر است کـه بـا   ها و الگوهاي پیچیدهبسط و گسترش مفاهیم و ایجاد ساختشگردهاي 

اي هرگـز بـه   هـیچ واژه . گیـرد همبستگی معنایی کلمـات صـورت مـی   استفاده از شبکۀ
اي در درون هـر واژه . رودهاي دیگـر بـه کـار نمـی    صورت مجزا و بدون ارتباط با واژه

شـود کلمـات   هاست که باعث میمعنایی قرار دارد و همین ارتباطاي از ارتباطاتشبکه
هاي حوزة معنایی شبکۀ ایمان فی المثل واژه. شوند)connotation(داراي معانی ضمنی

ک، کفر ارتباط معنایی و سنخیت داللی دارند؛ توحید، ال، اال اهللا، ال شـری با کلمات حوزة
اند که با شرك، باطـل، دو، صـد،   ایمانهاي معنایی شبکۀوابسته... یک و واحد، قرآن و 

سـازي  هاي جانشینن از شیوهاامحال اگر تو. کنندمیتقابلی ایجادرابطۀ... کفر وشیطان،
یابـد و بـه   هاي تقابلی گسترش بیشتري میسازي استفاده شود، میدان داللتو هم نشین

هاي معنـایی  ساحت، )concepts(سبب نوع پیوندهاي موجود میان این کلمات و مفاهیم
کنـد و  را ایجـاد مـی  هـاي چندگانـه  رش معنایی و داللتشود که گستدیگري برقرار می

نیکـویی،  (شـود ی از طریق جانشینی و هم نشینی میهاي تقابلسبب گسترش این شبکه
.)دستنویس، 1375
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ه معانی ضـمنی و نسـبی جدیـد    ارتباط هاي متقابل بۀکلمات با قرار گرفتن در شبک
.یابنددست می

مصـــلحت، تزویـــر را نامیـــده اســـتشب به چشم اهل عالم چیده است-1
)67، ص1388اقبال،(

ــد او سـفته شـو  ۀدر رشـت گهـر چون -2 ــه ماننـ ــارورنـ ــو غبـ ــفته شـ آشـ
)71، صهمان(

تقابل در زبان شعر اقبال ریشه در وابستگی او به قرآن و تأثیرپذیري از آن، عرفـان و  
نیک و بـد و  ارد که امور در اخالق به دو دستۀزبان موالنا و در نهایت اخالق اسالمی د

که شـعر او یکسـر تـرویج    بنابراین اقبال. اندو شر و درست و نادرست تقسیم شدهخیر
. از این اضداد بسیار سود جسته استبندي به اصول اخالقی است، دین و پاي
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