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  اقبال و موالنا
  ∗الدين نورالدين شمس

 بيني يـگر نمـيتان دـمرا بنگر که در هندوس
 ز استي روم و تبريرمزآشنا يا زاده برهمن

 ۲۰زبان قرن  ير و شاعر فارسن متفکّيتر بزرگ) ۱۹۳۸-۱۸۷۷ (ي اقبال الهورمحمد
ن و فرهنگ و خ تمديش در تاررينظ ي و استعداد ناتکرار و آثار بشخصيت با هقار شبه

.  دارديا ندهي و خارج از آن نقش تازه و مقام پاي ممالک قلمرو زبان فارسيشعر اسالم
 يشه و حکمت و نظم انقالبي بدون نام، انديدن بزرگ ادب فارسن تميصدسالة آخر ا

الشعرا بهار است که فرموده جانب ملک  بهحق. ستير ناو متصو:  
  گـشت قرن حاضر خاصة اقبـال      

 از ي رومالدين  اقبال و موالنا جاللمحمد ي موضوع رابطة معنويشناس در اقبال
 شناخت ،ن موضوعي ايق و بررسيتحق يرا بيز. هاست ن مسئلهيدارتر ن و دامنهيتر مهم

 و يخود ي و بي خوديها ت، راز مفهوميحکمت او، کشف روحانيت اقبال، ماه
قت نخواهد ياصل حق  بهرق متصون شريبشر و خاصه مسلم نابغهو شمند ي انديها اميپ

 ي که شاعر در مثنويازي است افشاگر همان راز و نيدي کل،ن موضوعيق ايتحق. بود
  :آن اشارت کرده است  به»ياسرار خود«

  فت نـس  ينـ ر مع کـر مـن د    همچو ف   م نگفـت  ي که من گو   يکس راز  چيه
ک گزارش محدود يتوان در  ي پهناور است که آن را نميا اندازه  بهن موضوعي ايفضا

 يها يريگ جهينت ن زمان بايدر ع. ح نموديح و توضيجزء تشر به و فصل و جزءحلّ

                                                   
  .ف خجند، تاجيكستاندانشگاه باباجان غفوراُاستاد فارسي   ∗
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،  اشارت نموديض معنوين رابطة پرفي اي اساسيها ها و جنبه سمت  بهتوان يممختصر 
  .تر مسئلة مذکور داشته باشد قي الزم در کشف عميها ي بررسي برايتيباشد که اهم

 را ي رومالدين  اقبال و جاللمحمد ي ارتباط معنويساس ايها ن قرار جنبهيبد
  : نموديبند مين تقسيتوان چن يم

 و صورت شعر که شامل ذکر نام، اشارت و يکم، کسب آشکار و روشن معاني
  . اوستيها شهي و تظاهر شعر و انديت و معانيرش هداير روم، پذيپ  به اقبالمحمد يها اميپ

  وي رومالدين موالنا جالل  به خوديوند معنوي و پن قسمت از ارادتياقبال در ا
شه و شعر او اظهار يات و انديض نمودنش را از نکات و هدايد کسب فيک مريث يح به

  .اند  قرار گرفتهيقات مربوطه مورد بحث و بررسي تحقي ازاريداشته است که در بس
  :باشند يد او م متعديها  از اشارتيا ر نمونهي زيها مثال

ــ ــ هنکت ــا از په ــي   ش را در حرف او واسـوختم      يخو  تموخر روم آم
  :اي

ـ   اسـ  هتدفتر سربـس    ر روم يض پ يباز برخوانم ز ف      ومرار عل
* 

   قـرآن نوشـت    يحرف پهلو   به کو  سرشـت   ر حـق  ي خود بنمود پ   يرو
ــ ــي ديت اگف ــوان ــشة ارب   ر از شراب ناب عشق    ي گ يا  جرعه  قاب ع
گر ي و ديع اشعار، استفادة وزن و قواف تتبموالنا از لحاظ  به اقباليرويدوم، پ

رمل مسدس  (ي معنويمثنوخصوص استفادة وزن  ه شعر موالنا، بيورصُص يخصا
، »دنامهيجاو«، »يخود يرموز ب«، »ياسرار خود «يها يدر مثنو) ا محذُفيمقصور 

 ةک سلسلين يو تضم»  اقوام شرق؟يد کرد، ايپس چه با«و » نامه يبندگ«، »مسافر«
  .باشد ي از آن خروار مير مشتيکه نمونة ز» زبور عجم«و » ام مشرقيپ« موالنا در غزليات
  :يمولو

  رسد از چپ و راست يهر نفس آواز عشق م
  ت؟ـاسرا کـم عزم تماشـيرو يلک مـف  بهما

  مـيتر لک افزونـم وز فـيلک برترـخود ز ف
  تـاسيم منزل ما کبرـيرا نگذرـن دو چـيز
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  :اقبال
  تـاســارسـا نـة مــالـر نـاث يا بـة مـيرـگ

  تـنواس نين سوز و ساز از دل خونيحاصل ا
  نـاک مـس و خاشـر زد در خـيلة درگـشع

  »استيمنزل ما کبر« که گفت يمرشد روم
 از لحاظ شناخت ي رومالدين موالنا جالل  به اقباليوند روحاني پيسوم، ارتقا

 و ينات، خوديف و راز انسان و کا، حکمت تصوقرآنن اسالم و اسرار ييآيت ماه
م و ينة تحکي او در زمي و انقالبي و اخالقي تازة اجتماعيها ديد و بازدي، ديخودشناس
  .ي تازة عصر کنوني اجتماعيشناس  و جهاني و عرفانيد اسالميتکامل عقا

آن  ي بهسيد نفيران سعي روم که دانشمند بزرگ ايموالنا ي بهرويدر پ» اعجاز اقبال«
. باشد يق م اقبال متعلّيوند روحانين قسمت پيهم  بهش از همهيره کرده است، باشا
  :که فرموده است چنان
ان صدها شاعر بزرگ و يم ن است که دريه کرد، اآن توج  بهدي که بايا نقطه”

ک نشده يآن نزد  بهاندازة اقبال  بهکس چياند، ه  کردهيمثنود از يکوچک که تقل
ان نموده، ي خود بيد و افکار موالنا در شعر اردويز عقا ايارينه تنها بس. است

 از يک شده که آن را نوعيموالنا نزد ي بها اندازه ي به گاهيبلکه در شعر فارس
  .“د دانستياعجاز با

 يمثنو ي بهرويدهند که اقبال نه تنها در سمت پ يها نشان م ين بررسيگذشته از ا
 از خود اعجاز نشان داده ي رومالدين ل اشعار موالنا جاليها گر قسمتي و ديمعنو

ب ينص يز بي او نهيه ما فيف ي و نکات اثر نثريف از معانرش و تصرياست، بلکه در پذ
  .نبوده است
ه توج بزرگ کمتر شخصيتن دو ي اين قسمت ارتباط معنويا  بهناقجا که محقّ از آن

 حکمت و ياد اساسيبن  بهخواهم راجع يص مسة چند مطلب مشخّياند، با مقا کرده
 ي بلخالدين واسطه از گفتار و نکات موالنا جالل يد اقبال بحث کنم که بيو عقاشه ياند

توان از آن شروع نمود که  ين امر را ميکه آغاز ا چنان. اند  منشأ گرفتههيه ما فيفدر کتاب 
  .است و هماهنگ هيشبهم   به چگونهينظر هردو بزرگوار قبل از همه در باب شعر و شاعر
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ات خود حکمت و دانش را بر شعر يجاديل اکه معلوم است اقبال در مراحل او چنان
 گشته بود و يج متقاعد بر ترک شاعريل در دانشگاه کمبري زمان تحصيل داده، حتّيتَفض

 را ي باز هم مقصود از شاعرين امر پرداخت، وليا  بهتنها بعد از اصرار دوستان دوباره
ن مسئله يا  به راجعنامه اقبالکه در  دانست، چنان يز ميآم  افکار حکمتشه ويتنها ابراز اند

  :ن ابراز نظر نموده استيچن
را يوقت هدف من نبوده است، ز چي ادب هية ادب براي نظرينة شاعريدر زم”

ن است که در افکار يمقصد تنها ا.  هنر فرصت ندارميها يکار زهي ريمن برا
 را که سودبخش ييها شهي اندةين نظري طبق امن. د و بسيايوجود ب  بهانقالب
نده مرا شاعر ي آيها ست نسليعجب ن. م ابراز دارمينما ي ميکنم، سع ير متصو
ي براين امر در اوضاع کنونيخواهد و ا يت مت دقّينها يرا هنر بير نکنند، زتصو 

  .“من محال است
  :ن ابراز داشتهيچن» ياسرار خود «ين مطلب را در آغاز مثنويا

  ستيـ ود ن  مقص ي بتگر ،يپرست  بت  ستي مقصود ن  ين مثنو ي ز يشاعر
 در باب ي رومالدين ده است که موالنا جاللي از همان عقيرويشه منطقاً پين انديا

 بزرگ ي را ننگين شاعريموالنا گذشته از ا.  و مرتبه و منزلت آن دارديشعر و شاعر
  .داند يق شخص خود ميسته و الي شايف کتاب را شغليشمرده، تنها درس و تصن

که  م آنيند، از بيآ ينزد من م  بهاران کهين ين حد دل دارم که ايآخر من تا ا”
آن مشغول شوند، وگرنه من از کجا، شعر از   بهم تايگو ي ميملول نشوند، شعر

  “…ستي نيزين بدتر چيش من از ايزارم و پيواهللا که من از شعر ب! کجا
 م،يماند يت مين واليما اگر در ا.  نبوديتر کار  ننگيت و قوم ما از شاعريدر وال”

ف ي مثل درس گفتن و تصنيشان خواستنديم که ايستيز يشان ميموافق طبع ا
  .“دنيکتاب و تذکر و وعظ گفتن و زهد عمل ظاهر ورز

 و عشق و عرفان، يقت روحاني اقبال نه تنها مرشد طري براي رومالدين موالنا جالل
آل  دهيتگر اينات، هدايقت، شناخت اسرار انسان و کاي و حقياسشن م روانبلکه معلّ

 انسان کامل ي، نمونة عالي و خداشناسي، خودشناسيامبر رمز و معني، پيعدالت اجتماع
ي  معنويکيش بشر را از جهالت و تاريات خويساز است که با هدا شخصيتو شخص 
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ن مزرعة يزاد در ا يام آدمق اصل و مقيق دقيت نموده، با تحقيقت هداي نور حقيسو به
. ن و روشن نموده استي و خدا معي انسان را در برابر خوديآب و گل رسالت اصل

 داشته، يت خاصي اهمي اقبال از موالنا همانا مسئلة خوديها رفتهي پذ سلسله در
 آن است که مهم. ل داده استي او را تشکي تمام حکمت ادبيمجموع جوهر اصل در
 آن ي دارد که روينکات  بهز اقبال قبل از همه اقتداين مسئله نيرفتن و کشف ايپذ در

  . بحث آراسته استهيه ما فيفطور خاصه در   بهموالنا
 و يت، خودپسندياننا آشنا، ي از محدودة معاني در مفهوم لغويه اصطالح خودالبتّ

 يال بر معنان در آثار اقبي ايول. ستي خارج نيت و وجود هستينخوت، کبر و من
شة شاعر چنان پهنا و عرض و طول يکنار حکمت اند ي بيموالنا و بحر و فضا» يخود«

  .کند يخود کسب م  بهرا ي و ابديازليت افته است که بدون شک خصوصي يو اعماق
 دانسته، ي را اصل مفرد و اساس هستي خودهيه ما فيف در ي رومالدين موالنا جالل

داند،  يدرجه م مز و دوي و ناچيدة عالم را در برابر آن فرعاء و موجودات زنيتمام اش
 منبعدة ي است، طيمرحلة خودشناس ن اصل مهم که نخستيرا بدون شناخت ايز

  :که فرموده چنان. رممکن استي غيتکامل معنو
گر ي ديزهايشکافند و چ ي مي اهل زمان در علوم موين علماياکنون همچن”… 
 ين احاطت کلّيشان را بر اياند و ا ت دانستهيغا  بهند،ق ندارشان تعلّيا  بهرا که
 اوست و يتر از همه آن است، خود کياو نزد  بهچه مهم است و آن  بهگشته
ن يکند که ا ي و حرمت حکم محلّ  بهزها رايداند و همه چ ي خود را نميخود
داند  يا حرام است، خود را نمين حالل است يست و ايز نيز است و آن جايجا
. ا ناپاک استيز، پاک است يا ناجايز است يا حرام است، جاي حالل است که

 است که چون در آتش ير عارضي و نقش و تدويف و زردين تجويپس ا
دهند از  يز که مينشان هرچ. ن همهي از اي شود صافين همه نماند، ذاتي، ايانداز

ن همه ي از اق ندارد که بعدجوهر او تعلّ  بهن باشند ويعلوم فعل و قول همچن
  .“ آن استيباق

جواهر   بهق کهي است عمييد، معنايجو يوند ميشه پين ريا  بهچون خود اقبال برحق
 ي قدرتمند و توانايروهايع ن ارتباط گرفته، تجميف انساني ذات شريباطن و ازل
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، يماني و ايمعنو يها کند که براساس يان مي انسان را در مجموع بي و روحانيجسمان
ر اقبال بروز  در تصويخود.  استوار استي اسالميها نييت آيرعا ي بهو قوم يفرهنگ
ش ي خوي مراحل تکاملي است که با طيساز يبخش و زندگ  الهامي ازليرويهمان ن

ت ي و نهاي که مراتب بعدي و خداشناسي زندگي واقعي خودشناسانسان را تا سرحد
 او از توسعه و تکامل مفهوم ياصلدرد اقبال و مراد . کند يت مي است، هدايخودشناس

نات را يات و کاياوست که تمام اسرار حيت شة انسان و شناخت واقعي همانا انديخود
  :ش نهان دارديدر وجود و نهاد خو

ـ ها گر   بهر انسان چشم من شب       ستيـــدم پـــردة اســـرار زيـــتـــا در  ستي
ــاز درون ک ــش  اتنـــــــکماه مارگـــــ ــيبرکـ ــردم سـ ــم حيو تقـ   تايـ

ن مفهوم در نهاد ي استوار بوده اية خودياقبال مطمئن است که اصل نظام عالم بر پا
ص مذکور يخصا. بار دارد  بهعا و آرزو و علم و عشق راد، مديو توليت ش خالقّيخو

 يمعن به(ها سؤال  در مقابل آن. باشد ي نوع بشر مي زندگي و بقايباعث استحکام خود
ت بوده، از انکار و ترک ي انساني و ِعلل بدبختيجة ناداري نتدارد که قرار) آز و طَمع

 سر«:  را در فلسفة افالطون که فرموده استين کرختيسرچشمة ا. ديآ يوجود م  بهعمل
ش ين جوهر فلسفة افالطون با نفوذ خويدة اقبال ايعق  به.داند ي م» در مردن استيزندگ

ت شرق مسلمان لّذ و مي و خواريبخت اساس بد،يف زهد و اشعار اسالمد تصويدر عقا
  .است

ي  رومالدين ف عاشقانه موالنا جالل از تصويروي و پيل قرآنيدر مقابل با دال
ن يين آي بوده، ايمحمدن ي دي اساسيها رساند که جهد و کوشش از شرط ياثبات م به
ت س در تربمقدشرط نخست اطاعت و . کند ي را تقاضا مي اساسة سه مراحليخودي
  :ميتسل

  !رون مشو ي ب ي مصطفٰ از حدود   ن مـشو  يي آ يسنج سخت   کوهِش
که استوار بر يابت الهيت نين و نهاي فرض ع۵ة يم ضبظ نفس با رعاشرط دو 

  :ن جهاد و عمل استياسالم چنان که اقبال معتقد است، د.  جهد و کوشش استيمعنا
   باش و بحرآشام باش   ي م يا  قطره  انجـام بـاش     مگـذر بقـا    ياز خود 

  !يا نـده ي پاي محکم کنـ   يگر خود   يا ده تابنــيودور خــه از نــو کــتــ
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ر يز تحت تأثيف ناقبال در تصو»موالناست» ف عشقتصو:  
ــوختم اســرار جــان مــن    در حرم دادم از آن من      يچو روم    از او آم
ــه  دور فتنــة عــصر کهــن او   بــه ــن  ب ــصر روان م ــة ع   دور فتن
ــ گيا تهرار جــسشــ ــي   مخـون   گـرم  يد رومـ  ن مانن که م   مر از درون
 سرتاسر ي و خرابيزيم معتقد است که اگر موالنا در عصر چنگيديکه د شاعر چنان

ن ي نجات داده باشد، پس او ايجاد عشق روح عالم اسالم را از فرسودگيا با ايآس
 ي و زاريعهده دارد که جهان اسالم و ممالک شرق در خوار ي بهرسالت بزرگ را زمان
  . غرب قرار دارنديو بردگ يو مستعمره و غالم

 ين است آن رازي ا، مذهب عشقيت و اسرار اجتماعياستقبال هدفمند شاعر از ماه
.  نموده استيد فلسفي و اساس عقاي خود کشف معنيکه اقبال از عمق آثار موالنا برا

و يت  که از تقوين رسالت عاليخاطر هم  بهر بزرگ متفکّين آثار اجتماعيتر سلسلة مهم
ن آن عبارت است، ي مسلمة و استقالل عالم شرق خاصي و آزادي روح خودقيتشو
  .د و افکار موالناستيعقا  بهمند  عالقهي و روحياند که از لحاظ روحان دهيجاد گرديا

 کرد که اقبال يريگ جهين نتيتوان مختصر چن ي است، ميچون دامنة موضوع طوالن
  .امه استعلّ  وم تواناي و حکشخصيتک يدر سراسر آثار خود قبل از همه 

عت يف، شري شرقرآنر که چشمة الهامش از يضم ن و روشني متدي اسالمشخصيت
ط و انحصار با وجود تسلّ. رديگ يموالنا سرچشمه م» مذهب عشق« و خاصه از يمحمد
  . داردينقش اساس  رومير موالناي او تأثينيب  فن و فلسفة شرق و غرب در جهاندر کلّ
لة شعر و وزن و يوس به(شه يان و انتخاب اصول ابراز انديتنها در طرز بر نه ين تأثيا

مان و ي، اير عال اخالق و بازتاب تفکّتي و محتوا و رعاي، بلکه در معن)آهنگ و صدا
شه و ي اند که در کلّيديمر. د مراد جناب موالناستيد سزاوار و مررو و مقلّيز پيده نيعق

رت آن جناب يش که در صورت و سيمراد خو ه برجوع يش بيان احساس خويموارد ب
 ي و کرداري، گفتاريا شهي، انديل، تأمي، حرفياليابد، خي يبزرگوار منعکس و بازتاب م

 اقبال و يتوان گفت که رابطة معنو ين ميبنابرا. دهد ي انجام نميموافقت روحان يرا ب
 يزي با شمس تبرالدين لوند موالنا جالي جز پيا  سال سابقهيموالنا بعد از هفتصد و اند
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ة ياقبال امکان داده است که نظر ي بهنة عشق روحاني در زمين ارتباط معنويهم
 از جهالت و يت اسالمدن ملّيرون کشيقرن خود را در باب ب  به مناسبيمعرفت

ة ينظر. دهد ل ي تکميتر  تازهيها صورت و جلوه ي به و انحطاط معنويروح شکست
 يها تتر علّ قيآن قبل از همه درک عم. ستيجاد نيا  تازهيعنمذکور از لحاظ م

ک يساز ملل مسلمان است که بنابر   جهالتي و اقتصادي معنويها ، ضعفيماندگ عقب
ده استيل و ممتاز شرق گردي ملل اصيزادگ  باعث غالمي و ذهنينيه عوامل ععد.  

 يازهاي راز و نةک سلسلي ي به و قرآنينيق منفعت دياقبال چون موالنا از طر
 ي و اقتصاديوي دنيها شرفتي و پيد معنويتوح  بهمسلمانان شرق جواب داده، دعوت

 و وحدت مسلمانان گردد، پس يگانگيدزا باعث ي توحيها ليرا اگر تمايز. کند يم
 و يگآلود  و خوابيزادگ ها را از غالم  آن،دوستانه اتيدوستانه و ح ي زندگيها کوشش
  . در جهان معاصر خواهد بردي آزادگيوس  بهو مرگيت کاهل

  


