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ساخت کالن دوبیتیهای عالمه اقبال الهوری
-1احمدسنچولی
چکیده
گوینده یا نویسنده هنگام تولید یک متن ،با توجه به معرفت زمینهای و اطالعاتی که ظاهراً ب ین او
و خواننده مشترک است ،از قالب خاصی برای ارائۀ مطلب استفاده میکند .عالم ه اقب ال اله وری
(1877-1938م) در مجموعۀ شعر ارمغان حجاز برای بیان دیدگاههای سیاسی و اجتماعی و دین ی
خویش از قالب دوبیتی بهره برده که جلوهگاهی از اندیشه و احساس لطیف شاعر اس ت؛ بن ابراین
در این نوشتار بهمنظور دستیابی به برخی از ویژگیهای زبانشناختی و تجزی هوتحلی

گفتم انی

ادبی ،دوبیتیهای وی به روش توصیفی -تحلیلی مورد مطالع ه ق رار گرفت ه ت ا ب ه ای ن س ااالت
اساسی پاسخ دادهشود که ساخت ک الن دوبیت یه ای اقب ال چگون ه اس ت و ه ر دوبیت ی از چ ه
سازههایی تشکی شدهاست؟ نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که ساخت و بافت دوبیت یه ای
وی به سه دستۀ تکسازهای ،دوسازهای و سهسازهای قاب تقسیم است که دوبیتیهای ت کس ازهای
بیش از نیمی از ک دوبیتیها را به خود اختصاص دادهاست .در دوبیتیه ای ت کس ازهای ،س ازۀ
توصیف بیشترین بس امد را دارد و در آن توص یف انس ان و ش رح ح ال خویش تن و اح وال دل
محوریترین عنصر به حساب میآید .از آنجا که در این دوبیتیها جزء فرس تنده و گیرن ده و نی ز
خود پیام در مرکزیت و کانون توجه قرار دارد ،گفتمان دوبیتیهای اقبال از نوع عاطفی ،ترغیب ی و
ادبی است.
واژهها :ساخت کالن ،ساخت گفتمانی و متنی ،اقبال الهوری ،ارمغان حجاز.
کلید 

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زاب
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 -1مقدمه
یکی از مباحث عمده در سازماندادن و پردازش گفتمان بهصورت متن و استخراج و استنتاج معنی
از م تن ،مبح ث معرف ت زمین های ( )background knowledgeی ا اطالع ات قبل ی اس ت
(یارمحمدی .)30 :1383 ،بر پایۀ این دیدگاه ،متن که در زنجیرهای از جمالت ادامه مییابد« ،تبادل
گوینده (یا نویسنده) و شنونده (یا خواننده) را در یک بافت موقعیتی خاص و در چ ارچوب س نن
اجتماعی و فرهنگی میگنجاند» و «به معنیدارکردن و فهمپذیرساختن گفت هه ا کم ک م یکن د و
باعث میشود که یک سخن متداوم به مجموعۀ منبسط و منسجمی از معانی تبدی شود ،ن ه آنک ه
صرفاً مجموعهای از جمالت بیربط و منفک باشد» (آبرامز.)103-104 :1387،
یکی از الگوهایی که برای تشریح و توصیف چگونگی تنظیم و سازماندهی مج دد اطالع ات
موجود در یک متن ،در ذهن خواننده یا شنونده با توج ه ب ه انتظ ارات آنه ا مط رح م یش ود و
شنونده یا خواننده نیز براساس انتظ ارات و دان ش قبل ی خ ود ،ای ن اطالع ات را در ذه ن خ ود
سازماندهی میکند ،الگوی چارچوب فک ری -نظ ری ( )schema model-theoreticاس ت .ب ر
پایۀ این الگو وقتی یکی از اعضای مجموعه (یا یکی از زیرمجموعهها) تحریک ش ود ،بقی ۀ اعض ا
نیز فعال میشوند (یارمحمدی.)31 :1383،
مفهوم اسکیماتا ( )schemataیا ساخت کالن ،اولین ب ار توس ط بارتل ت ( )Bartletدر س ال
 1932برای تشریح و توصیف چگونگی تنظیم و سازمانده ی مج دد اطالع ات موج ود در ی ک
داستان در ذهن خواننده یا شنونده با توجه به انتظارات آنها مطرح شدهاس ت؛ یعن ی ش نونده ی ا
خواننده براساس انتظارات و دانش قبلی خود چگونه این اطالعات را در ذهن سازماندهی میکند
(سویلز1990 ،؛ بهنق از رشیدی و انصاری.)124 :1390،همچنین سویلز ( )1990طرح ذهنی را ب ه
معنای ساختار دانش قبلی ( )prior-knowledgeموجود در ذهن انسانها بهکار بردهاست؛ به ای ن
معنی که انسانها براساس تجربه ،دانش ،باورها و عقاید خود ،الگوها و طرحهای تثبیتشدهای در
ذهن خود دارند .وی همچنین بر این باور است که انسان همواره وق ای را براس اس ط رح ذهن ی
خود ارزیابی میکند و همترازی یا همخوانی آنه ا را ب ا تجربی ات ،دان ش و عقای د قبل ی خ ود
میسنجد و بر آن اساس ،تحلی و تنظیم و سازماندهی میکند (همان.)125 :
بهطور کلی دو نوع عمده چاچوب فک ری -ص وری وج ود دارد ک ه عب ارتان د از :ص وری
( )formalو محتوایی (( )contentس ویلز1990 ،؛ ب هنق از یارمحم دی .)30 :1383،چ ارچوب
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فکری -صوری ،معرفتی پیشزمینهای (دانش قبلی) از ساختارهای بالغی انواع متون مختلف است
و چارچوب فکری -محتوایی ،انواع تجربیات زبانی و غیرزب انی اس ت ک ه موج ب ش ک گی ری
مفاهیم و حقایق در ذهن انسان و گسترش معرفت پیشزمینهای دربارۀ یک گفتمان میشود ک ه از
این طریق امکان ارزیابی صحت و سقم گزارهها و تناسب و مرتبطبودن یا نب ودن آنه ا را ف راهم
میکند (رشیدی و انصاری .)124-125 :1390 ،بر ای ن اس اس گوین ده و ش نونده ی ا نویس نده و
خواننده در هنگام گفتگو یا نوشتن با توجه به اطالعات قبلی که تصور میرود بین آنها در م ورد
موضوع موردنظر مشترک باشد ،گفته یا نوشتۀ خود را عرضه میکند .نحوۀ عرضه ،انتخ اب قال ب
بیان ،خالصه یا گسترده بیانداشتن مطلب و باالخره بهکارگیری ساخت دستوری و واژگان خ اص
ارائۀ مطلب ،بستگی به عواملی چند ازجمله کیفیت معرفت زمینهای دارد .شنونده ی ا خوانن ده نی ز
در کش ف ،تفس یر و اس تخراج منظ ور گوین ده و نویس نده از ای ن ویژگ یه ا به ره م یگی رد
(یارمحمدی.)30 :1383،
 -1-1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق
یکی از قالبهایی که شاعر معموالً برای بیان «آمال خود و زندگی و محیط خ ود و ب هط ور کل ی
خویشتن خویش» (شمیسا )283 :1363،بهکار میگیرد ،دوبیتی است .دوبیتی که غالب اً از روی نی از
روحی سروده میشود و «جلوهگاه نیازهای عاطفی» است و به تعبیری دیگر «در سرودن آن ه دفی
اعتقادی یا نیازی عاطفی وجود دارد» (راشد محص  ،)18 :1383،از دو بیت ساخته شدهاس ت ک ه
در آن شاعر همچون رباعی به ثبت لحظههای زودگذر شاعرانه میپردازد؛ بنابراین نقش این قال ب
شعری و بافت و صورت آن با دیگر قالبهای شعر فارسی متفاوت است .شاید بههمیندلی است
که جیمز میگوید« :به تعبیری متنها در فرهنگه ا «نهادین ه» ش دهان د؛ یعن ی اینک ه ان واع مت ون
نقشهای قراردادی خاصی را در زن دگی روزم ره ایف ا م یکنن د» (جیم ز117 :1980،؛ ب هنق از
یارمحمدی.)33 :1383،
با توجه به مطالب مطرحشده ،در این پژوهش چارچوب فکری ی ا ب هعب ارتی س اخت ک الن
دوبیتیهای عالمه اقبال الهوری که در مجموعه شعر «ارمغان حجاز» آمدهاس ت ،م ورد بررس ی و
تجزیهوتحلی قرار میگیرد و تالش میشود به این سااالت پاسخ دادهشود که :اوالً س اخت ک الن
دوبیتیهای اقبال الهوری چگونه است؟ و ثانیاً هر دوبیتی از چه سازههایی تشکی ش دهاس ت؟ و
ثالثاً وقوع هر سازه در سطح ساخت کالن دوبیتیهای اقبال الهوری به چه میزان است؟
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 -1-2اهدافوضرورتتحقیق
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی ساخت کالن دوبیتیهای عالمه اقبال الهوری است .در این نوع
بررسی که نوعی تجزیهوتحلی گفتمان ادبی محسوب میش ود ،ک الم م رتبط پیوس تۀ معن یدار و
باالتر از جمله توصیف میشود و ساخت و بافت زبان در مراح باالتر ازجمله مورد مطالعه ق رار
میگیرد و شیوۀ تنظیم و ارتباط اجزای یک متن با یکدیگر بهمنظور تش کی ی ک مفه وم ی ا م تن
کام و معنیدار مورد توجه قرار میگیرد.
 -1-3روشتفصیلیتحقیق
روش انجام تحقیق ،روش توصیفی -تحلیلی است که در آن دوبیتیهای اقبال الهوری ب ا اس تفاده
از طرح ساخت گفتمانی و متنی پیشنهادی یارمحمدی درخصوص رباعیات خیام مبتنیبر سه سازۀ
«توصیف»« ،توصیه» و «تعلی » مورد بررسی و مطالعه ق رار گرفت هاس ت .در ای ن پ ژوهش ،تم ام
دوبیتیهای فارسی اقبال الهوری در مجموعه شعر «ارمغان حجاز» مورد واکاوی قرار گرفته و ابتدا
هر دوبیتی بررسی شده و چارچوب موجود در آن استخراج شده و سپس همۀ این س اخته ا ب ا
یکدیگر مقایسه شدهاند و سازههای بهدستآمده که در اکثر دوبیتیه ا عمومی ت دارن د ،ب ا ط رح
ساخت گفتمانی و متنی پیشنهادی یارمحمدی مقایسه شده و وجوه اش تراک و افت را آنه ا بی ان
شدهاست.
-1-4پیشینۀتحقیق
درخصوص عالمه اقبال الهوری و شعر او ،پژوهشهای بسیاری صورت گرفتهاست؛ ازجمله
مجموعه مقاالتی که در دو همایش بینالمللی بزرگداشت وی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
برگزار شده که اولی با عنوان «موج ز خود رسته» در  2جلد به کوشش مریم شعبانزاده در سال
 1388به چاپ رسیده و دومی با عنوان «معمار حرم» در سال  1396چاپ شدهاست؛ ولی دربارۀ
دوبیتیهای اقبال تحقیق مستقلی مشاهده نشد .تنها تحقیق صورتگرفته درخصوص دوبیتیهای
اقبال ،مقالۀ «الله طور و ارمغان حجاز» از دکتر حسین رزمجو ( )1373است که در آن به بررسی و
مقایسۀ اندیشه و احساس لطیف اقبال پرداخته و معتقد است که درونمایۀ شعر اقبال در «الله
طور» ،عشق سوزانی است که شاعر به حقیقت عالم یا سرچشمۀ جالل و جمال هستی -خداوند-
ابراز میکند .اقبال همین مضمون را در ارمغان حجاز نیز با تعابیری نو و غیرمکرر به سلک نظم
درآورده است.
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دربارۀ ساخت کالن و گفتمانی و متنی به موارد زیر میتوان اشاره کرد :یارمحمدی ( )1383در
مقالۀ «س اخت گفتم انی و متن ی رباعی ات خی ام و منظوم ۀ انگلیس ی فیتزجرال د» ب ه بررس ی و
تجزیهوتحلی ساخت کالن رباعیات و چارپارههای خیام پرداخته و چ ارچوبی را ب رای رباعی ات
مذکور ارائه کرده که مشتم بر سه سازۀ «توصیف»« ،توصیه» و «تعلی » است .او معتق د اس ت ک ه
این چارچوب در اغلب رباعیات خیام دیدهمیشود .البته در بعضی حاالت این سه عنصر تغییر ج ا
داده یا در یکدیگر تداخ کردهاند ،یا اینکه یک سازه دو بار یا بیشتر تکرار شدهاس ت .رش یدی و
انصاری ( )1390در مقالهای به «بررسی ساخت کالن دوبیتیهای باباطاهر همدانی» پرداخت هان د و
در آن عالوهبر سه سازۀ پیشنهادی یارمحمدی ب رای توص یف رباعی ات خی ام ،دو س ازۀ «گل ه و
شکایت» و «آرزو و تمنا» را نیز در ساخت کالن دوبیتیهای باباطاهر قاب تشخیص دانستهاند.
یهایاقبالالهوری
-2ساختکالندوبیت 
ارمغان حجاز که سال انتشار  1938میالدی را بر پیشانی خود دارد ،آخ رین مجموع ه ش عر اقب ال
الهوری است که پس از مرگ وی منتشر شدهاست .این کتاب حاوی  394دوبیتی است که گویای
نظرات سیاسی و اجتماعی و تربیتی و دینی و روحانی وی است .البته بخشی از این کتاب به زب ان
اردو بوده که در کلیات اشعار فارسی اقبال نیامدهاست .این مجموعه که «به شو و آرزوی زیارت
مکه و مدینه و به سبک دوبیتیهای باباطاهر سروده شده» (علمی :1366 ،پانزده) ،خود بهترتیب از
پنج بخش مجزا شام « :حضور حق»« ،حضور رسالت»« ،حضور ملت»« ،حض ور ع الم انس انی» و
«به یاران طریق» تشکی شدهاست .با توجه به بررسیهای بهعم آمده درخص وص س اخت ک الن
دوبیتیهای فارسی عالمه اقبال الهوری در مجموعه شعر «ارمغان حجاز» ،براساس ط رح س اخت
گفتمانی و متنی پیشنهادی لطفاهلل یارمحمدی ،دوبیتیها ازلح ا عناص ر س ازنده ب ه س ه دس ته
تقسیم میشوند -1 :دوبیتیهایی که هر سه سازۀ «توصیف»« ،توصیه» و «تعلی » در آنها بهوض وح
دیدهمیشود -2 .دوبیت یه ایی ک ه فق ط دارای ی ک س ازۀ «توص یف» ی ا «توص یه» هس تند-3 .
دوبیتیهایی دو سازۀ «توصیف و تعلی »« ،توصیف و توصیه» یا «توصیه و تعلی » دارند.
سازهای
ک 
یهایی 
-2-1دوبیت 

الف)سازۀتوصیف
در س ازۀ توص یف« ،ش اعر معم والً گوش های از طبیع ت ی ا وق ای را توص یف م یکن د»
(یارمحمدی .)34 :1383،این سازه از مجموع  394دوبیتی که در ارمغان حجاز آمده 184 ،م ورد را
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شام میشود که  46/70درصد را به خود اختصاص دادهاست و باالترین بس امد را دارد .الزم ب ه
ذکر است که این مسأله مربوط به دوبیتیهایی است که فقط به سازۀ توصیف اختصاص یافتهاست.
چنانچه دوبیتیهایی که هر سه سازه یا دو سازۀ توصیف و تعلی و نیز توصیف و توصیه را هم که
جداگانه بدانها پرداخته خواهدشد ،به این رقم بیفزاییم ،بسامد بسیار بیشتری را دربرمیگیرد.
اقبال الهوری در سازۀ توصیف ،به توصیف دل و احوال خود ،جهان و ع الم هس تی و انس ان
(اعماز عارف ،عامی ،حکیم ،مسلمان ،فرنگی ،هن دو ،م ال و ص وفی و امث ال آن) پرداخت هاس ت.
توصیف انسان با تکرار  152مورد ،باالترین بسامد را به خود اختصاص دادهاس ت .ای ن مس أله در
بخش «حضور ملت» ارمغان حجاز بسیار پررنگ است .عناوینی که خ ود اقب ال ب رای ای ن بخ ش
تعیین کرده ازقبی  :صوفی ،مال ،رومی ،فارو  ،شعرای عرب ،فرزند صحرا ،دختران ملت و ...خود
گویای این مسأله است .سخن عمدۀ اقبال در این بخش ،انتقاد از راه و روش عالمنمایان متظاهری
است که با دام تزویر خود ،سادهلوحان را به بند اوهام گرفتار کردهاند:
بهههههبنههههدصههههو یومههههالاسههههیری

 حیههههاتازحکمههههتقههههرآننگیههههری

بهههآیههات تههوراکههاریجهه ایهه نیسههت

کهههههاز«یهههه »اوآسههههانبمیههههری



(اقبال الهوری)457:1368،


در توصیف انسان بهویژه مسلمانان به آنها هشدار میدهد و میخواهد که آنه ا را از خ واب
غفلت بیدار کند .او برای انجام این کار و آراستن و روشنساختن انجمن مسلمانان ،رنج و س ختی
بسیاری را تحم میکند:
شهههه ایهههه انجمهههه آراسههههت مهههه 

 چههومهههازگههردشخههودکاسههت مهه 

حکایهههتازتغا ههه ههههایتهههور هههت

ولههههیک ازمیههههانبرخاسههههت مهههه 



(همههان)436:


توصیف جهان و عالم هستی با تکرار  22مورد ،در مرتبۀ سوم قرار دارد .در توصیف جهان ب ه
ناهنجاریهای روزگار اشاره میکند که حتی دل جبرئی امین ،فرشتۀ مقرّب خداوند را نیز ب ه درد
میآورد:
دیهههدهباشهههد

چنهههی دورآسهههمانکههه 

 کهههههجبرئیهههه امههههی رادلخراشههههد

چههههخهههوشدیهههریبنهههاکردنهههدآنجههها

پرسههههتدمهههههؤم وکهههها رتراشهههههد



(همهههان)436:
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و در توصیف دل و سهمی که این گوهر واالی الهی در زندگی روحانی و پیش رفته ای معن وی
آدمی دارد ،میگوید:
دلآنبحهههراسهههتکهههوسهههاح نهههورزد

 نهنهههه ازهیبههههتمههههوج بلههههرزد

ازآنسهههیلیکههههصهههدههههامونبگیهههرد

لههههکبههههایههههکحبهههها اونیههههرزد
(همان)475 :





این نکته نشان میدهد که در نظام ارتباطی اقبال الهوری در مجموعه ش عر «ارمغ ان حج از»،
جزء گیرنده و فرستنده در مرکزی ت و ک انون توج ه ق رار دارد ک ه ب ه اعتق اد یاکوبس ن ،هرگ اه
جهتگیری پیام به سوی گوینده باشد ،زبان دارای نقش عاطفی ( )emotiveاست (ص فوی:1383،
 .)31در سازۀ توصیف ،فع دارای وجه اخباری است و «بسامد باالی وجه اخباری بی انگر ارتب اط
نزدیک گوینده با رخدادهاست» (فتوحی.)287 :1391،
سازۀتوصیهدر توص یه ،ب ه خوانن ده توص یه و ارائ ۀ طریق ی م یش ود (یارمحم دی .)34 :1383،از مجم وع
دوبیتیهای اقبال الهوری 34 ،دوبیتی بهطور وضوح هر  4مصراع فقط به سازۀ توص یه اختص اص
دارد و این سازه  8/62درصد را شام میشود .این سازه معموالً با فع امر یا نه ی و ب ا قی دهای
التزامی صورت میگیرد .بهعبارت دیگر ،جمله دارای وجه التزامی است« .این وجه نشان م یده د
جهتگیری و حالت گوینده نسبتبه اجرای یک عم از نوع درخواست ،توصیه ،اجب ار و فرم ان
است» (فتوحی .)287 :1391،در این وجه جهتگیری پیام بهسوی گیرن ده (خوانن ده ی ا ش نونده)
است و بهعبارت دیگر در روند ارتباط ،مخاطب در ک انون توج ه ق رار م یگی رد ک ه ب ه اعتق اد
یاکوبسن ،نقش زبان تشویقی و ترغیبی ( )conativeاست و مهمترین ویژگ ی آن ای ن اس ت ک ه
صد و کذب اینگونه ساختها قاب سنجش نیست (صفوی:)31 :1383،
زمهههه هنگامهههههایدهایهههه جهههههانرا

 دگرگههههونکهههه زمههههی وآسههههمانرا

زخههههها مهههههادگهههههرآدمبرانگیههههه 

بکههه ایههه بنهههدۀسهههودوزیهههانرا



(اقبالالهوری)434:1368،


گاه توصیه بهصورت اس تفهامی ،تمن ا و پیش نهاد ،دع ا ،هش دار ی ا ب ا فع

«بی ا» در مفه وم

فراخواندن و دعوتکردن به کار یا امری صورت میگیرد:
نگههههاهعتهههها آلههههودتههههاچنههههد 

 نشهههانحاضهههروموجهههودتهههاچنهههد 
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درایهههههه بتخانهههههههاوالدبههههههراهی 

نمههههکپههههروردۀنمههههرودتههههاچنههههد 



(همان)435:


در این دوبیتی ،استفهام مفید معنی نهی است که مخاطب را از نگاه عتابآلود و توجه به بت ان
و نمکپروردۀ نمرود بودن نهی میکند .در دوبیتی زیر نیز توصیه میکند که از علم چ ارهس از ک ه
در آن سوز و گدازی نباشد ،نگاه پاکباز و از نگاه پاکباز ،دل بینیاز از ه ردو ع الم بهت ر اس ت؛
بنابراین بهطور غیرمستقیم از مخاطب میخواهد که به دل بینیاز از هردو عالم روی بیاورد:
زعلهههه چههههارهسههههازیبههههیگههههدازی

 بسههههیخههههوشتههههرنگههههاهپاکبههههازی

نکهههههههوترازنگهههههههاهپاکبهههههههازی

دلههههیازهههههردوعههههال بههههینیههههازی



(همان)468:


در دوبیتی زیر ،معنای عادی فع «بیا» که به اعتقاد برخی از محقق ان از الف ا کلی دی زیب ای
حافظ است ،فع امر از مصدر «آمدن» نیست (خرمشاهی،1373 ،ج)246 :1؛ بلکه آمیزهای است از
تشویق و موافقتطلبی:
بیههههابههههاههههه درآویهه ه ی ورقصههههی 

 زگیتهههههیدلبرانگیههههه ی ورقصهههههی 

یکهههیانهههدرحهههری کوچهههۀدوسهههت

زچشههماناشههکخههونریهه ی ورقصههی 



(اقبالالهوری)453:1368،


گاه توصیه از جانب مخاطب به خود شاعر است:
تهههوگفتهههیازحیهههاتجهههاودانگهههوی

ردهایپیغههامجههانگههوی
 بهههگههوشمهه 

ولههههیگوینههههدایهه ه نههههاحقشناسههههان

کههههتهههاری و هههاتایههه وآنگهههوی



(همان)446:


در یک نگرش کلی سازۀ توصیه را میتوان به توصیههای دین ی ،اخالق ی و اجتم اعی تقس یم
کرد .لزوم پیروی از حق و پرهیز از وسوسههای شیطانی ،توس به ک الم اله ی و تبعی ت از س نت
پی امبر(ص) و الگ و ق راردادن س یرت حض رت عل ی(ع) و رویآوردن ب ه فرهن گ ش هادت و
عاشورایی ،از مهمترین توصیههای دینی اقبال الهوری به مسلمانان جهان است .همچنین سلوک و
معاشرت نیکو با مردم ،علماندوزی و رویآوردن ب ه حکیم ان و دانای ان و پرهی ز از ع المنمای ان
متظاهر و ریاکار ،توجه به فرهنگ کهن ایرانی و اسالمی و پرهیز از جلوهه ای ظ اهری فرهن گ و
تمدن غرب ،توجه به سنت و مدرنیته ،ایمانداشتن به قدرت و توان خود و طرح ی ن و در جه ان
درانداختن ،ازجمله برجستهترین توصیههای اخالقی و اجتماعی وی بهشمار میآید.
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الف)توصیفوتوصیه
در این نوع دوبیتی ،هم سازۀ توصیف بهوضوح به چشم میخورد و هم سازۀ توص یه .از مجم وع
دوبیتیهای اقبال اله وری در مجموع ه ش عر «ارمغ ان حج از» ،تع داد  24دوبیت ی دارای چن ین
ساختاری هستند که چیزی در حدود  6/09درصد ک دوبیتیها را به خود اختصاص دادهاست .در
دوبیتیهای دوسازهای گاه جای سازهها عوض میشود و گاه س ازۀ توص یه ب هص ورت ت أویلی و
مشروط است .در دوبیتی زیر ،نخست توصیه بهصورت مشروط مطرح شده و سپس در بیت دوم،
سازۀ توصیف در وصف آن دانای راز آمدهاست:
اگهههههرمهههههیآیهههههدآندانهههههایرازی

دلگههههههدازی
 بههههههدهاورانههههههوای 

ضههههمیرامّتههههانرامههههیکنههههدپهههها 

کلیمههههییههههاحکیمههههینههههینههههوازی



(همان)435:


بیت دوم دوبیتی زیر را که ظاهراً بهصورت توصیف است ،میتوان به سازۀ توصیه تأوی ک رد:
«آدمی نباید ویرانهای را از خون انسانها آب و رنگ بدهد»:
جههههههانیتیهههههرهتهههههربهههههاآ تهههههابی

 صههههههوا اوسههههههراپاناصههههههوابی

ویرانههههههایرا

نهههههدان تهههههاکجههههها

دهههههیازخههههونآدمرنهههه وآبههههی



(همان)434:


یا در دوبیتی زیر ،بیت دوم که بهصورت مشروط بیان شده ،قاب تأوی به سازۀ توصیه است؛
«مسلمانان برای نجات خود باید به خودشان روی آورند و با یکدیگر اتحاد داشتهباشند»:
مسهههلمانانکههههخهههودرا هههاشدیدنهههد

 بههههههههردریهههاچهههوگهههوهرآرمیدنهههد

اگهههرازخهههودرمیدنهههدانهههدرایه ه دیهههر

بهههجههانتههوکهههمههر خههودخریدنههد



(همان)455:


گاه سازۀ توصیه بهصورت تمنا یا تعجب است .در دوبیتی زیر ،شاعر در فص بهار که دوستان
و یارانش به صحرا خیمه میگسترند ،تمنای تنهانشستن در کنار آب جوی کوهساران را دارد:
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بههههراغهههاناللههههرسهههتازنوبههههاران

 بههههصهههحراخیمههههگسهههتردندیهههاران

خهههوشتهههرآیهههد

مهههراتنههههانشسهههت 

کنههههههارآ جههههههویکوهسههههههاران



(همان)440:

مسههههههلمانزادهونههههههامحرممههههههر !

زبهههی مهههر لهههرزانتهههادممهههر 

دلهههههیدرسهههههینۀچهههههاک ندیهههههدم

دمبگسسههههتهایبههههودوغهههه مههههر 



(همان)443:


در این دوبیتی ،مصراع اول که بهصورت تعجبی بیان شده ،دارای س ازۀ توص یه اس ت .ش اعر
توصیه میکند که مسلمانزاده نباید با مرگ نامحرم باشد و از مرگ بترسد .سه مصراع دیگ ر دارای
سازۀ توصیف است.
)توصیفوتعلی 
در این نوع دوبیتی ،هم سازۀ توصیف وجود دارد و هم سازۀ تعلی ؛ هرچند سازۀ تعلی

در اص

بهعنوان «دالیلی برای توجیه توصیه آورده میشود» (یارمحم دی)34 :1383،؛ ام ا در دوبیت یه ای
اقبال الهوری ،گاه این سازه برای توصیف آمدهاست .البته در چنین حالتی میتوان س ازۀ توص یف
را به سازۀ توصیه تأوی کرد .سازۀ تعلی معم والً ب ا ح رف رب ط تعلی

م یآی د .تع داد چن ین

دوبیتیهایی در مجموعۀ ش عر «ارمغ ان حج از»  13م ورد اس ت ک ه درمجم وع  3/29درص د از
دوبیتیهای او را شام میشود:
تههوراایهه کهه مکهه انههدرطلهه نیسههت 

تههوراایهه دردوداغوتهها وتهه نیسههت

ازآنازالمکههههههانبگههههههریخت مهههههه 

نالههههههاینههی شهه نیسههت
کهههآنجهها 



(اقبالالهوری)433:1368،


در این دوبیتی سازۀ توصیف را که در دو مصراع اول آمده ،میتوان به سازۀ توصیه تأوی کرد:
«تو باید در طلب ،کشمکش داشتهباشی و در این راه متحم درد و داغ و تابوتب شوی».
چهههواشهههکانهههدردل طهههرتتپیهههدم

 تپیههههدمتههههابهههههچشهه ه اورسههههیدم

درخههه مههه زمژگهههان تهههواندیهههد

کهههمهه بههربههر کههاهیکهه چکیههدم



(همان)480:


مصراع سوم را میتوان به سازۀ توصیه تأوی کرد« :درخش مرا از مژگانش ببین».
گ اه ای ن دو س ازه ،یعن ی س ازهه ای توص یف و تعلی

در دوبیت یه ای ب هه مپیوس ته ی ا

موقوفالمعانی به چشم میخورد .در دوبیتیهای زیر ،بیت اول در توص یف م ال س روده ش ده و
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سپس شاعر علت دوریجستن خود را از او در مصراع چهارم و دوبیتی بعد بیان کردهاست که «در
ریگ حجازش زمزمی نیست»« ،سر منبر کالمش نیشدار است»« ،او را صد کتاب اندر کنار اس ت»
و «ز خود پنهان و بر ما آشکار است»:
دلمهههههالگر تهههههارغمهههههینیسهههههت

 نگههاهیهسههتدرچشههم نمههینیسههت

ازآنبگهههههههههریخت ازمکتههههههههه او

کهههدرریهه حجههازشزم مههینیسههت





سهههرمنبهههرکالمههه نهههی داراسهههت

کهههاوراصههدکتهها انههدرکنههاراسههت

حضهههورتهههومههه ازخجلهههتنگفهههت 

زخههودپنهههانوبههرمههاآشههکاراسههت



(همان)448 :


ج)توصیهوتعلی 
در این نوع دوبیتی ،دو سازۀ توصیه و تعلی وجود دارد .در سازۀ تعلی  ،همانگونه ک ه ذک ر ش د،
دلی یا دالیلی برای توجیه توصیه آوردهمیشود .تعداد این نوع دوبیتیها در مجموعه شعر «ارمغان
حجاز»  27مورد است که  6/85درصد دوبیتیها را شام میشود:
مههههرانازدرکهههههمشههههتا حضههههوری 

 ازآندردیکههههههههدادیناصهههههههبوری 

مههیخههواهیبهههجهه صههبر
بفرمههاهرچههه 

کهههمههاازویدوصههد رسههن دوریهه 



(همان)477:

بههه ه ایدختههههر ایهه ه دلبههههریههههها

مسهههههلمانران یبهههههدکههههها ریهههههها

منهههههدلبههههرجمههههالغههههازهپههههرورد

بیهههههاموزازنگههههههغهههههارتگریهههههها



(همان)465:


در این نوع دوبیتیها نیز گاه سازۀ توصیه بهصورت مشروط بیان میش ود؛ ب هعن وان مث ال در
دوبیتیهای زیر ،مصراعهای سوم که با «اگر» شرط آمده به سازۀ توصیه تأوی میشود« :ب ه دس ت
او هنر بده» و «به او آب از شیشۀ من بده»:
بههههپهههورخهههوی دیه ه ودانه ه آمهههوز

 کههههتابهههدچهههونمههههوانجهه نگیهههن 

بههههههدسهههههتاواگهههههردادیهنهههههررا

یهههههدبیضاسهههههتانهههههدرآسهههههتین 



(همان)468:


بیههههاازمهههه بگیههههرآنسههههیسههههاله

 کههههبخشهههدروحبهههاخههها پیالهههه

اگههههرآبهههه دهههههیازشیشههههۀمهههه 

قهههههدآدمبرویهههههدشههههها اللهههههه



(همان)480:
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در این نوع دوبیتی هر سه سازۀ توصیف ،توصیه و تعلی بهچشممیخورد .تعداد این نوع دوبیتیها
 107مورد است که  27/15درصد ک دوبیتیهای «ارمغان حجاز» را شام میشود و پس از س ازۀ
توصیف بیشترین بسامد را به خود اختصاص دادهاست .در برخی موارد ،هر سه سازه بهوضوح در
دوبیتی نمایان است .گاه مصراع اول و دوم دارای سازۀ توصیف است و مصراع س وم دارای س ازۀ
توصیه و مصراع چهارم دارای سازۀ تعلی و گاه سه مصراع دارای سازۀ توصیف اس ت و مص راع
چهارم بهتنهایی ،هم دارای سازۀ توصیه است و هم دارای سازۀ تعلی  .بهعبارتدیگ ر ،گ اه س ازۀ
توصیه و تعلی با یکدیگر تداخ دارند:
دلمهههههابیهههههدالنبردنهههههدور تنهههههد



مثهههههالشهههههعلها سهههههردندور تنهههههد

بیهههایهههکلحظههههبهههاعامهههاندرآمیههه 

کههههخاصهههانبهههادهههههاخوردنهههدور تنهههد



(همان)432:

بهههههخههههودپیچیههههدگاندردلاسههههیرند

همههههههدردنهههههدودرمهههههانناپذیرنهههههد

مههیخههواهیکهههشههاهان
سههجودازمههاچههه 

خراجههههههیازدِهویههههههراننگیرنههههههد



(همان)433:

چهههشههوراسههتاینکهههدرآ وگهه ا تههاد

زیهههکدلعشهههقراصهههدمشهههک ا تهههاد

قهههراریهههکنفه ه بهههرمه ه حهههراماسهههت

بهههمهه رحمههیکهههکههارمبههادلا تههاد



(همان)433:


در برخی موارد جای سازهها عوض میشود .در دوبیتی زیر مصراع اول و دوم توصیف است،
مصراع سوم تعلی و مصراع چهارم توصیه:
سههههخ هههههار ههههتازبههههودونبههههودم



مهه ازخجلههتلهه خههودکهه گشههودم

مههههیشناسههههی

زنههههدهمههههردان

سههههجود

عیههههارکههههارمهههه گیههههرازسههههجودم



(همان)432:


گاه مصراع اول توصیه است و مصراع دوم تعلی آن و مص راع س وم توص یف و ب از مص راع
چهارم توصیه:
مههیخههواهیازایهه مههردتهه آسههای
چههه 



بههههههربههادیکهههآمههدر ههت ازجههای

سههههحرجاویههههدرادرسههههجدهدیهههههدم

بههههصهههبح چههههرۀشهههام بیهههارای



(همان)434:
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گاه هر چهار مصراع بهظاهر بهصورت توصیف است؛ اما با ان دک تأم

م یت وان س ازهه ای

توصیه و تعلی را نیز در آن بازسازی کرد:
بههیقیههدمهه درپههی وتههابیاسههت
دل 

 نصههی مهه عتههابییههاخطههابیاسههت

دلابلهههههههی هههههه ه نتهههههههوان آزرد

گنهههاهگهههاهگهههاهمههه صهههوابیاسهههت



(همان)433:


در این دوبیتی ،مصراع سوم را میتوان به سازۀ توصیه بازسازی کرد« :دل ابلیس را نباید آزرد»
و مصراع چهارم میتواند تعلی آن بهشمار آید« :زیرا گناه گاهگاه من نوعی صواب است».
توصیف گاه به شیوۀ استفهام تقریری است .در دوبیتی زیر ،بیت اول ک ه ب هص ورت پرسش ی
است ،به سازۀ توصیف تأوی میشود« :جهان از خ ود ب رون آوردۀ خداس ت» و «جم الش جل وۀ
بیپرده حق است» .مصراع چهارم به سازۀ تعلی تأوی میشود« :من از شیطان حذر نمیکنم ،زی را
شیطان نیز پروردۀ خداست»:
جههههانازخهههودبهههرونآوردۀکیسهههت 

بهههیپهههردۀکیسهههت 

 جمهههال جلهههوۀ

مهههراگهههوییکههههازشهههیطانحهههذرکه ه 

بگههوبههامهه کهههاوپههروردۀکیسههت 



(همان)433:

گاه چند دوبیتی ازنظر معنایی به هم پیوسته است .در چنین ش رایطی دوبیت ی اول خ ود دارای
سه سازۀ توصیف ،توصیه و تعلی است و بقیۀ دوبیتیها تکرار سازۀ توصیف هستند:
ژنههدهپههوشاسههت

اقهههمسههتو

مسههلمان

 زکههارشجبرئیهه انههدرخههروشاسههت

بیههههانقهههه دگههههرملههههتبریهههه م

کهههایهه ملههتجهههانرابههاردوشاسههت





دگهههرملهههتکههههکهههاریپهههی گیهههرد

دگههرملههتکهههنههوشازنههی گیههرد

نگههههرددبههههایکههههیعههههال رضههههامند

دوعهههال رابههههدوشخهههوی گیهههرد





الالههههه 
دگههههرقههههومیکههههه کههههر 

بههههرآردازدلشهههه صههههب گههههاه 

شناسهههههههندمنههههههه ل راآ تهههههههابی

کههههریههه کهکشهههانروبهههدزراهههه 



(همان)436:

گاه فع توصیه حذف شدهاست؛ بهعنوان مثال ،فع «کن» از مصراع سوم دوبیتی زی ر ح ذف
شدهاست:
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گهههههیا ههههت گهههههیمسههههتانهخیهههه م

 چههوخههونبههیتیهه وشمشههیریبریهه م

نگهههههاهالتفهههههاتیبهههههرسهههههربهههههام

کهههمهه بههاعصههرخههوی انههدرسههتی م



(همان)445 :


گاه توصیه با «اگر» شرط همراه است؛ یعنی جملۀ شرطی قاب تأوی به س ازۀ توص یه اس ت و
مصراع بعدی ،تعلی آن به حساب میآید؛ مثالً در دوبیتی زیر ،مص راع س وم ب ه س ازۀ توص یه و
مصراع چهارم به سازۀ تعلی تأوی میشود« :مسلمان باید خود را متاع خویشتن بداند»؛ زیرا «نگ ه
را جز به خود بستن حرام است»:
مسهههلمانازخهههودیمهههردتمهههاماسهههت

 بهههخههاک تههاخههودیمیههردغههالماسههت

اگههههرخههههودرامتهههها خههههوی دانههههی

نگهههراجهه بهههخههودبسههت حههراماسههت



(همان)455:


-2-4سازۀتمنا
در سازۀ تمنا و آرزو ،شاعر به آرزوی داشتن چیزی یا رویدادن واقع های م یپ ردازد .در دوبیت ی
زیر ،شاعر آرزو و تمنای مردانی را دارد که در دامان امروز هزاران تازهتر هنگامه چیدند:
بسههههاکهههه انههههده ههههرداکشههههیدند

کهههههدیمردنههههدو ههههرداراندیدنههههد



خنهههکمهههردانکههههدردامهههانامهههروز

تهههازهتهههرهنگامههههچیدنهههد

هههه اران



(همان)471:


بسامد چنین دوبیتیهایی در مجموعه شعر «ارمغان حجاز» بسیار اندک است .تع داد  5دوبیت ی
دارای سازۀ تمناست که درمجموع  1/26درصد از دوبیتیها را ب ه خ ود اختص اص دادهاس ت .در
دوبیتی زیر ،شاعر تمنای راهی را دارد که سامانی نگیرد:
خهههوشآنراههههیکههههسهههامانینگیهههرد

 دلاوپنهههههدیهههههارانکههه ه پهههههذیرد

بههههآبهههیسهههوزناک سهههینهبگشهههای

زیهههکآهه ه غه ه صهههدسهههالهمیهههرد



(همان)432:


یا در دوبیتی زیر ،شاعر آرزوی آن را دارد که به خاک مرقد او الله خوشتر اس ت؛ زی را ه م
خاموش و هم خونیننوای است:
دردآشهههههنایاسهههههت
متههههها مههه ه دل 

 نصهههی مههه  غهههاننارسهههایاسهههت

بههههخههها مرقهههدمه ه اللههههخهههوشتهههر

کهههه خهاموشوهه خهونی نهوایاسههت



(همان)435:
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دوبیتیهایاقبالالهوری

جدول.1ساختکالن
یکسازه
دوبیتی 

دوبیتی

دوسازه
دوبیتی 

عنوان

سهسازه


توصیفو

توصیفو

توصیهو

توصیه

تعلی 

تعلی 

13

27

3 /29

6 /85

توصیه

توصیف

تعداددوبیتی

34

184

24

درصد

8 /62

46 /70

6 /09

دوبیتیها

ک 

107
27 /5

تمنا

5
1 /26

394
تمنا
% 1

دوبیتیسهسازه
%28
دوبیتییکسازه
%55

دوبیتیدوسازه
%16

یتیها
نمودار.1ساختکالندوب 

-3نتیجه
ساخت کالن دوبیتیهای عالمه اقبال الهوری در مجموعه شعر «ارمغ ان حج از» ب راس اس ط رح
ساخت گفتمانی و متنی پیشنهادی لطفاهلل یارمحمدی ( )1383قاب بررسی است؛ با ای ن تف اوت
که اقبال الهوری در سازۀ توصیف ،به جای توصیف طبیعت به توصیف سه مقول ۀ مه م «انس ان»،
«جهان» و خویشتن خویش پرداختهاست .این مسأله بیانگر آن است ک ه ن وع گفتم ان در سیس تم
ارتباطی دوبیتیهای وی بر سه عنصر «فرستنده»« ،گیرنده» و خود «پی ام» متمرک ز اس ت؛ ازای نرو

1
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نوع گفتمان اقبال در مجموعه شعر «ارمغان حجاز» ،از نوع عاطفی ،ترغیبی و ادبی است .ع الوهب ر
سازۀ «توصیف» که بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده ،سازههای «توصیه»« ،تعلی » و «تمن ا
و آرزو» نیز در ساخت کالن دوبیتیهای وی کاربرد یافتهان د .البت ه س ازۀ «تمن ا و آرزو» کمت رین
بسامد را دارد .با توجه به سازههای توصیه و تعلی  ،عالمه اقبال الهوری مسلمانان را ب ه ش ناخت
حقایق دین مبین اسالم ،شناخت خود و فرهنگ خودی و پرهی ز از جل وهه ای مزوّران ۀ فرهن گ
غرب دعوت میکند؛ زیرا با تکیهبر همین نکته است که میتوان در جهان طرحی نو دران داخت و
به مقابله و مبارزه با استعمار و فرهنگ غرب کمر همت بست.
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 .1آبرامز ،مایر ه وارد ،رهن توصیفیاصطالحاتادبی ،ترجم ۀ س عید س بزیان مرادآب ادی،
تهران :رهنما.1387 ،
 .2اقبال الهوری ،محمد ،کلیاتاشعار ارسیموالنااقبالالهوری ،با مقدمۀ احم د س روش،
تهران :انتشارات کتابخانۀ سنایی.1368 ،
 .3خرمشاهی ،بهاءالدین ،حا ظنامه2 ،ج ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1373 ،
جلوهگاهنیازهایعاطفی ،کتاب ماه هن ر ،ش مارۀ ،67-68
 .4راشد محص  ،محمدرضا ،دوبیتی 
صص  ،18-24فروردین و اردیبهشت .1383
 .5رزمجو ،حسین ،اللهطوروارمغانحجاز ،مجلۀ آشنا ،سال سوم ،شمارۀ  ،16صص ،58-65
فروردین و اردیبهشت .1373
دوبیتیهایباباطاهرهمدانی (عریان)،

 .6رشیدی ،ناصر؛ انصاری ،ایوب ،بررسیساختکالن
مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز ،سال  ،3شمارۀ  ،2پیاپی  ،8صص .1390 ،123-143
 .7شمیسا ،سیروس ،سیررباعیدرشعر ارسی ،تهران :انتشارات آشتیانی.1363 ،
زبانشناسیبهادبیات ،جلد اول :نظم ،تهران :سورۀ مهر.1383 ،
 .8صفوی ،کورش ،از 
 .9علمی ،محمود (م .درویش) ،مقدمهوحواشیکلیاتاشعاراقبالالهوری ،ته ران :س ازمان
انتشارات جاویدان.1366 ،
روشها ،تهران :سخن.1391 ،
نظریهها،رویکردهاو 
سبکشناسی :

 .10فتوحی ،محمود،
گفتمانشناسیرایجوانتقادی ،تهران :هرمس.1383 ،

 .11یارمحمدی ،لطفاهلل،
12. Jams, c. contrastive analysis, London, longman, 1980.
13. Swales, j. m. genre analysis: English in academic and research setting,
Cambridge: Cambridge university press, 1990.

