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  ♦ياسرار خودمثنوي تأثيرات اقبال از موالنا در 
  ∗محمد اكرام شاه اكرام

 ميالدي ١٩١٥سال  زبان فارسي است كه به لين مثنوي اقبال به اوخودي مثنوي اسرار
  .ف ايراني دانستت اروپا و تصوي مادكشمكشرا نتيجه  منتشرگرديد و بايد آن

 ة اتمام تحصيالت خود در رشتپس ازميالدي  ١٩٠٨كه اقبال در سال  هنگامي
او . فلسفه از اروپا مراجعت نمود، در افكار او انقالب و طغيان شديدي رخ داده بود

ت اسالم را غي با لحن پيامبرانه ملّ بلكه مانند مبلّ،ديگر شاعر عادي و رسمي نبود
ا را كه روحيه نيرومند و فن» خودي«خصوصاً و ساير ملل جهان را عموماً خطاب كرد و 

داد و گفت كه اصل نظام عالم   شرح،ت بشري استناپذير و هسته مركزي شخصي
. باشد و رشد و نمو آن از كشمكش مداوم در زندگي است مي» خودي«همين جوهر 

 و جهد تسخير جهان و مبارزه با مشكالت و سعي و كوشش و جد به» خودي«حيات 
 ،چيند اقيانوس حوادث دامن برمي  كسي كه از تالطم، اقبالةعقيد به. گردد توجيه مي

ن را ارن و متفكّافاي از متصو همين جهت اقبال پاره  به،رسد ساحل مرگ مي بالفاصله به
گيري و فرار از كشاكش زندگي و عزلت و انزوا را انتخاب  عملي و گوشه كه طريق بي

 و بر افالطون دريگ انتقاد ميباد  به ،پناه بردند» وحدت وجود«نمودند و در خلوتگاه آرام 
نيز كه تصومنظور . كند  حمله مي،ر استثّأات اسالمي از افكار او شديداً متف و ادبي

هاي  كه در يكي از نامه ي ساختن روح حقيقي اسالم است چناناقبال از اين مثنوي متجلّ
  :نويسد خود مي

                                                   
 .خالصة يك مقاله  ♦

  ).پاكستان(، الهور دانشگاه پنجاب استاد  ∗
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ها   ه بلكه بعد از ما،طور مداوم ه ولي نه ب،اين مثنوي در عرض دو سال گفته شد”
داشت كه بيشتر آن روزهاي  داد و طبع آمادگي مي كه فرصتي دست مي هر وقتي
هايي است كه  و بعضي از شب) يعني روزهاي تعطيل در هند و پاكستان(يكشنبه 

 منظور من اين است كه در اين مثنوي …رفتم خواب نمي بر سرودن آن مثنوي به
حوي كه حضرت ختمي مرتبت ن را به  اسالم حقيقي پرده بردارم و آنةاز چهر

اي  را حمله فين آنمتصو. كنم صلوات اهللا عليه و آله معرفي كرده است بيان 
اهللا در قسمت ءشا ان. ي صحيح استدحاند و اين عقيده تا  ف پنداشتهتصو بر

ف چيست و از كجا آمده است و تا چه دوم آن نشان خواهم داد كه تصو
  .“يابد صحابه پرورش مياي از روش و سير و سلوك  اندازه

 را مثنوي اسرار خودي ،سون استاد دانشگاه كمبريجلنكميالدي  ١٩٢٠سال  به
سپس . انگليسي ترجمه كرد كه بر آن نقدهاي زيادي در اروپا و امريكا انتشار يافت به

ترجمان اسرار«نام  ن اين مثنوي را بهحٰمشيخ عبدالر «د عبدو سي ترجمان «نام  شيد بهالر
نام   دانشمند مصري آن را به،اب عزامالوه نظم اردو درآوردند و دكتر عبد به» يخود

زبان اندونزي ترجمه و منتشر  زبان سندي و بهرام كوتي به  بخش بهمحمدالنفس و  اسرار
  .ساختند

سال  به (Royal Asiatic Society) انجمن آسيايي سلطنتي ةپروفسور برون در مجلّ
قلم نكلسون را مورد تجديد نظر قرار دارد و  به» سرار خوديا «ة ترجم ميالدي١٩٢١

  .دانستت لي نگاشت و اقبال را هادي بزرگ ملّنقد مفصّ» اسرار خودي«فارستو راجع به
اسرار خودي«دانند او در  كه خوانندگان شعر اقبال مي ا سبك اين مثنوي چنانو ام« 
كه اقبال شعر فارسي را  ت اين علّو. ثير روش مولوي قرارگرفته استأالعاده تحت ت فوق

مثنوي اختصاص داد همانا  از مثنوي سرايي آغاز كرد و قسمت بزرگ آثار خود را به
ثير او قرارگرفته و أمولوي است كه در اثر آن از اوايل تا اواخر تحت ت عالقه شديد او به

 ةعرفان نتيجف و هاي خود را در راه تصو او را مرشد و راهنما خوانده و تمام پيشرفت
ن مغرب زمين ار زيادي از شعرا و متفكّةچه عداگر. دايت و ارشاد او دانسته استه

 و غير آنها و ، كانت، برگسون، بيكن، هيگل، تولستوي، شكسپير، گوته،مانند نيچه
فارابي،ن مشرق زمين مانند ابوعلي سيناافهمچنين فيلسوفان و متصو ،ين رازي فخرالد، 
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 نظيري نيشابوري ، عرفي، جامي، سعدي، حافظ، محمود شبستري،راقي ع،ار عطّ،سنايي
ه چاقبال از ني. ندا  نمودهجلبخود  ه او را بهتوجنيز ها  و غالب دهلوي و امثال اين

كه او از شجاعت و شهامت و قدرت و نيرو سخن  جايي كند ولي فقط تا آن ستايش مي
كه او اعجاز هنر شعر را  ا تنها تا جاييمنمايد ا راند همچنين او از حافظ استقبال مي مي
ل حكمي و ئلكن مولوي را از آغاز تا پايان دوست دارد و در تمام مسا. دهد ه ميئارا

 آثار فارسي و اردو و انگليسي شخص خود ةاقبال در هم. نهد او ارج مي عرفاني صرفاً به
» گلشن راز جديد «استثناي مثنوي را سراسر مديون و مرهون مولوي قلمداد كرده و به

باشد در  كه در جواب محمود شبستري سروده و در بحر هزج مسدس محذوف مي
و » نامه بندگي«و » خودي رموز بي«و » اسرار خودي«هاي خود كه عبارتند از  ساير مثنوي

س محذوف بحر رمل مسد» پس چه بايد كرد اي اقوام شرق«و » مسافر«و » نامه جاويد«
 اثبات نظريه ي را برگزيده است و در موارد الزم اشعار او را برايلوف مولوأيعني بحر م

پس چه بايد كرد اي «و » مسافر«و » نامه جاويد«هاي  چه مثنوياگر. خود آورده است
 مولوي ظاهراً فرق دارند مثنوي معنوياز لحاظ موضوع با » نامه بندگي«و » اقوام شرق

گردد و در عمق اين  وي قطع نمي فكر اقبال از مولةها رشت ولي در سراسر اين
چيزي كه اقبال را از مولوي . كند انگيز مولوي غليان مي هاي جديد فكر هيجان مثنوي

گاهي  مقتضاي آن اقبال شيوه بيان را گاه  تنها محيط و زمان است كه به،دهد تشخيص مي
ه هفت  مولوي است كمحمدين الد نه او همان جالل گر تغيير داده و دگرگون نموده و

چنانكه . خواند اني و حقايق صرف اسالمي فرا ميعقايد حقّ صد سال پيش جهانيان را به
  :گويد مي

  از او آمــوختم اســرار جــان مــن  چو رومي در حرم دادم اذان من      
ــ ــف دوِر هب ــص ةتن ــك رع ــ  او نه ــتدور ف هب ــصةن ــ ع   نر روان م

  :كند  چنين بيان مي»اسرار خودي«پايان مولوي را در حق خود در  الطاف و اكرام بي
ــر روم   ــيض پي ــوانم ز ف ــر خ ــاز ب   دفتــر ســر بــسته اســرار علــوم      ب

  من فـروغ يـك نفـس مثـل شـرار            دار هــا ســرمايه  جــان او از شــعله 
  ام ده شـبخون ريخـت بـر پروانـه    بـا   ام شــمع ســوزان تاخــت بــر پروانــه

ــرد  ــسير ك ــاك را اك ــر رومــي خ ــوه   پي ــارم جل ــرد   از غب ــر ك ــا تعمي   ه
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ــنم   ــزل ك ــر او من ــوجم و در بح ــده  م ــا در تابنـ ــنم تـ ــل كـ   اي حاصـ
  نمايش كـــهـــ سفـــي از ندگانزنــ   ايش كـنم هـا ز صـهب     تيمن كه مس  

همچنين تمام آثار اقبال از تمجيد و تحليل مولوي مشحون است كه ما در فوق 
عارف بزرگ جهاني ثير اينأتوان ت از اين ابياتي چند مي. ها را ثبت نموديم اي از آن هشم 

 مثنوي مولويثير عمق أ اقبال حدس زد و حقيقت آن است كه اين تةرا در فكر و انديش
سرودن شعر فارسي برانگيخت و در دل او شمع اشتياقي را روشن  بود كه اقبال را به

سبك نوين و طبق   اسرار گرانبهاي خود را بهة آن اقبال توانست گنجينةكرد كه در نتيج
 را مثنوي اسرار خوديكه او  چنان. هاي عصر جديد براي جهانيان تقديم نمايد نيازمندي

مقام   سروده و مانند راهنماي عاليمثنوي مولويتقليد و پيروي  تقريباً از هر لحاظ به
كه يكي از دوستان او  چنان. خود از الفاظ ساده و روان و ذكر تمثيل استقبال كرده است

را ازنظر هنر مورد انتقاد مثنوي اسرار خوديشعار د سليمان ندوي بخشي از اسي 
  :داد و اقبال در پاسخ گفت قرار
 ولي چون شاعري از ،ايد كامالً درست است  قوافي هرچه شما فرمودهةدربار”

ام  كاربرده ه بنابراين من در بعضي موارد عمداً تساهل ب،اين مثنوي مقصود نبود
چشم  ر هر صفحه چنين امثال قوافي بهعالوه بر اين در مثنوي مولوي تقريباً د

  .“خورد مي
» وحدت وجود «ةعقيده اقبال نظري ر گرديد كه بهمتذكّ  فلسفه اجماالً بايدةدربار

اي  موجب سلب نيروي انساني گرديد و پديده جهان را درنظر جهانيان چون سايه
ه بعدها بيشتر ن يوناني كارمتفكّ. داد و هستي غيرخدا را سراسر موهوم قلمداد كرد جلوه
فين ايراني از سرچشمه افكار آنها سيراب گشتند از جهان خارجي كه جهان مادي متصو

كه هستي خود را از جسم  جاي اين ه نمودند و بهجهان فكري و معنوي توج است به
جايي كشيد كه در اثبات وجود خود  ي كار بهاحساس كنند از نفس احساس كردند و حتّ

اين گروه دانشمند در . كنيم بنابر اين وجود داريم ر ميكّگفتند كه چون ما تف
اين نتيجه رسيدند كه حقيقت كبري عقل كل است و حقيقت  هب هاي فكري كنجكاوي

چيزي  باشد وگرنه بشر از خود مقداري است كه او از عقل برخوردار مي تنهايي به بشر به
گذاري نموده   را بر عقل پايهاين حكما سراسر جهان. زند ندارد و نه چيزي از او سر مي
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غيرمحسوسات  باشد روي گردانيدند و دل را به  عشق و آرزو ميةو از عمل كه نتيج
گونه   تمام ايناقبال بر ضد. چنان بستند كه از عالم اسباب رشته هستي خود را گسستند

 سخت نمايد استدالل نموده و نيروي عمل را از او سلب مي دار بهاكه بشر را و معتقداتي
وجد و جهد استوار ساخته و بر باالي آن  ويران كرد و بناي هستي را براساس عمل

  :خط روشن نوشت با
  ز آفـاق نيـست    س و ج  علم النف  هجز ب   زندگي جهد است و استحقاق نيست     

را آشكار  ت آناي كه وجود محسوسات را ثابت نموده و ارزش و اهمي اقبال فلسفه
او از لفظ خودي معني احساس . جهانيان عرضه داشت  به»خودي«نام  هسازد ب مي

هاي  شيوه هاي آثار خود به را در بيشتر قسمت ت و يا تعيين ذات گرفته و آنشخصي
  :اي چنين اظهار داشت نكلسون طي نامه به. گوناگون توضيح داده است

ت است كه يك حالت كشمكش يا شخصي» خودي«در بشر مركز حيات ”
 حالت كشمكش اگر اين. ودي از دوام همين حالت استباشد و زندگي خ مي
ت كه مولود همين گيرد و چون شخصي را مي بين برود اضمحالل جاي آناز

 انساني است بنابراين ةترين سرماي باشد پرارزش كشمكش و اضطراب مي حالت
هر آن چيزي كه در . گاه اضمحالل و سكون رخ ندهد بايد مراقبت نمود كه هيچ

از اين تصوير . الت كشمكش سهيم است در استقرار ما مددكار استدوام اين ح
. گردد  مي خير و شر نيز حلّةآيد و مسئل وجود مي هها ب خودي معيار ارزش

سازد خير است و هر آن چيزي  آن چيزي كه خودي را محكم و استوار مي هر
 را ها  اينةهنر و مذهب و اخالق هم. نمايد شر است كه خودي را ضعيف مي

  .“بايد در معيار خودي امتحان كرد
ةشود كه هست سوابق مالحظه مي ه بهبا توجت خودي است و اين  مركزي شخصي

ت و ارزش يك جوهر نيرومند و سركشي است كه در هرچيز وجود دارد و اهمي
اي كه كسي هستي  اندازه به. ت خودي او داردارزش و اهمي هرچيزي در جهان بستگي به

گردد و در  ور مي  اندازه از ارزش زندگي بهرهنهما سازد به و استوار ميخود را محكم 
  :گويد شرح اين بيان اقبال مي

ــي    چون زمين بر هستي خود محكم است        ــواف پ ــد ط ــاه پابن ــت  م ــم اس   ه
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  پس زمين مسحور چـشم خـاور اسـت          تـر اسـت     هستي مهر از زمـين محكـم      
  تدگي اســواري زنــتدر اســقــ هس بــپــ  تودي اسـ  م از زور خـ    چون حيات عـال   

  : صالبت و استحكام ذات اظهار داشتةاقبال طي نطقي دربار
ي فراتر نهاده و مكه آهن دارد نان دارد و من گا موسوليني گفته است كسي”

  .“ چيز داردةگويم كسي كه آهن گردد هم مي
  


