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مطالعۀ تطبیقی شعر غالب دهلوی و اقبال الهوری
شکیله رفیقجام
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

مصطفی موسوی

1

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت مقاله1117/11/11 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1111/11/1 :

چکیده
غالب دهلوی و اقبال الهوری دو شاعر برجستۀ شبهقارۀ هند در قرنهای نوزده و بیست میالدی هستتند
که دغدغههای اجتماعی و سیاسی جامعۀ زمان خویش را در آثار خود منعکس کردهاند .آنتان در دو زبتان
فارسی و اردو قاعده و طرحی نو درانداختهاند و به عنوان الگویی برای مسلمانان شبهقارۀ هند و پاکستتان
مطرح شدهاند .هر دو از خرافات و رسوم فرسوده گریزان بودند و علیه آن اعتراض نمودند .میتوان گفتت
سرچشمههای فکری و ادبی دو شاعر تقریباً مشتتر استت .از مضتامی مشتتر شتعر ایت دو شتاعر
عارفمسلک میتوان به عشق ،اخالص در عبادت ،وحدت وجود ،کرامت انسانی و فلستفۀ حکمتت «ال و
االّ» اشاره کرد .فلسفۀ خودی ،فلسفۀ عشق و عقل ،فلسفۀ شعر و عرفان نیز از مهمتری مفاهیم اختالفی
شاعران نامبرده به شمار میآید .در نظام فکری اقبال ،مفاهیمی همچون مردم ،ختدا و عشتق بته شتکل
برجستهای تجلی یافتهاست ،اما نظام فکری غالب بیشتر مبتنی بر عقل و منطق بودهاستت و از نمادهتای
عینی و محسوس بیشتر بهره گرفتهاست .در ای مقاله کوشیدهایم با بررسی آثار غالب و اقبال ،زمینههای
مشتر و متفاوت شعر ای دو شاعر و علل آن را تبیی نماییم و با روشی توصیفیت تحلیلتی بته مطالعتۀ
تطبیقی اشعار ای دو شاعر پرداخته ،رویکرد فلسفی و عرفانی آن دو را تجزیه و تحلیل کنیم.
واژههای کلیدی :غالب ،اقبال ،شعر ،فلسفه ،عرفان ،مقایسۀ تطبیقی ،اشتراکات.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mmusavi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
غالب و اقبال هر دو شاعرند و در دو زبان فارسی و اردو قاعده و طرحی جدید درانداختهاند.
میرزا غالب که به عنوان بزرگتری شاعر فارسیگو در شبهقارۀ هند شتناخته متیشتود ،در
قرن 1717( 11ت 1111م ).میزیست و اقبال در قرن  21هجری .پیش از ای  ،یک رسالۀ
دکتری در هند با عنوان «غالب و اقبال کالسانی نظام» و مقالهای با عنوان «غالب و بیدل»
در پاکستان و مقالهای دیگتر بتا عنتوان «اقبتال و امتام خمینتی(ره)» در پاکستتان منتشتر
شدهاست .اقبال را میتوان متمم کار غالب دانست .غالتب در اشتعارش بته روان انستانی،
حقایق زندگی ،عناوی عارفانه و فلسفۀ زندگی توجه نمودهاست و نحتوۀ تحمتل کتردن و
کنار آمدن با مشکالت نَفْس و زندگی را شرح کردهاست و اقبال شناخت نَفْس ،ارتبتا بتا
خدا و جنگیدن با مشکالت را درس میدهد .بترخالف غالتب ،اقبتال فلستفه و عرفتان را
مکتبی خوانده بود .ای دو شاعر و متفکر به عنوان الگو برای مسلمانان شتبهقتارۀ هنتد و
پاکستان معروف شدهاند ،اگرچه در ایران مثل هند و پاکستان شناخته نیستند.
 .2مضامی فکری غالب و اقبال
هر شاعری در هر زمان و مکانی فکر و طرز بیان خویش را دارد .گاهی از افکتار دیگتران
ایدهای میگیرد و به شکلی دیگر عرضه میکند و به نوبۀ خود بر دیگری تأثیر میگتذارد.
در نگاه اول ،ممک است افکار و طرز بیان ای دو شاعر شبیه هم به نظر برسند ،امتا اگتر
آرا و افکار آنان را بهدقت بنگریم و مقابل هم بگذاریم ،تفاوتها و اختالفات فکتری آنتان
آشکار میشود .طبعاً اقبال از غالب تأثیر پذیرفتهاست .شعر غالب کمتر حکیمانه است ،امتا
بیشتر به عقل و تعقل فرامیخواند و برعکس ،اقبال بیشتتر حکیمانته متیستراید ،امتا بته
احساسات توجه نشان میدهد و سعی میکند دل را بر عقل ترجیح دهد .در اوصاف عقل و
دل میگوید:
«نےےے

مهےےےےاق ےےے

نےےے

مهےےےےاق ےے ے

جیتےےےےےے ہ

رومےےےےے ے ہےےےےے ے را ہےےےےے ے

را

»

(اقبال2111 ،م)117 :.

(یعنی :نه مهره باقی ،نه مهرهبازی برنده است رومی بازنده است رازی).

وی غالباً از عقل و خِرَد بیزار میشود و به سمت وجدان رخ مینماید و دست به دعا بلنتد
میکند:
«خےےےای گےےے

تهیےےے

سےےےا ه چکےےے می

ماے موال م هے

صے ب

جنےو گےا »

(همان)212 :

(یعنی :معماهای خِرَد را حل کردم .آقای م مرا مجنون ساز!)
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برخالف اقبال ،نظریات عقلی غالب کالً وجدانی هستند ،ولی او ختویش را علمتدار عقتل
میخواند و به عقل خویش افتخار میکند:
«طوطیتتتان را نبدتتتوَد هتتترزه جگرگتتتون منقتتتار
متتتا نبتتتودیم بتتتدی مرتبتتته راضتتتی غالتتتب

ختتورده ختتون جگتتر از رشتتک ستتخ گفتتت متتا
شعر ختود ختواهش آن کترد کته گتردد فت متا»
(غالب دهلوی1111 ،م)1 :.

وی در شعر اردو و فارسی خود از اصطالحات اندیشه ،خِرَد ،عقل و دانش زیاد استتفاده
کردهاست ،اما مثل اقبال حرف مستقیم در شعر وی دربارۀ خِرَد دیده نمیشتود .از دیتدگاه
وی ،عقل حالت خمر و مستی دارد و از عقل بصیرت پیدا میشتود و نیتز نَفْتس اصتالح،
تربیت و تهذیب میگردد.
غالب دهلوی ارزش عقل را بیشتر میداند .اگر کسی از غالب کسب فتی کترده ،بته
لطف اقبال است ،چون اقبال نه فقط روایات وی را تجدید کرده ،بلکه آن را به اوج کمتال
رساندهاست .نزد اقبال ،غالب نمایندۀ تهذیب و فرهنگ است.
 .1عرفان غالب و اقبال
غالب و اقبال طبعی حکیمانه داشتند و به عرفان تعلق خاصی داشتتند .هتر دو رمزشتناس
بودهاند و مسائل عرفانی را توضیح دادهاند .الطافحسی حالی در کتاب خویش بتا عنتوان
یادگار غالب نوشتهاست« :به تصوف عالقۀ خاصی داشت .کتب و رسائل مشتمل بر حقائق
و معارف بسیار خوانده بود و ای تخیالت متصوفانه سبب شد که وی بی معاصتران ختود
شاعر ممتاز و برجستهای شد» (حالی ،بیتا.)52 :
«ھاچنےے ھےےےو مشےے ھ بےے گےے

فتگےےےو نتے ے

نہےےےےےی ہےےےے

ےےےے ی و سےےےے ا گہےےےے

غیےےےےےا»

(غالب دهلوی1112 ،م)212 :.

(یعنی :هرچند صحبت بر سَرِ مشاهدۀ حق تعالی باشد ،بدون بتودن بتاده و ستاغر شکترش کامتل
نمیشود!)

حالی در جای دیگر میگوید:
«میرزا کتابهای حقایق و معارف را مطالعه میکرد و در میکرد .نواب مصطفی شیفته میگوید که
م یک مقالۀ فارسی از شاه ولیاهللا مطالعه میکردم که مشتمل بر حقایق و معارف بود .در آن مقاله،
به یک جایی رسیدم که اصالً متوجه نشدم .ناگهان میرزا تشریف آوردند! م میرزا را نشان دادم ،بعد
از کمی تفکر و تدبر با الفاظ سهل بسیار عالی توضیح داد که اگر شاه صاحب هم بودند ،نمیتوانستند
که به ای خوبی توضیح بدهند» (حالی ،بیتا.)11:
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در نظر وی ،میرزا عرفان را برای تفن طبع گذاشتهاستت (ر .؛ همتان1117 ،م ،)52 :ولتی در
اشعار وی ،مضامی تصوف و عرفان بسیار دیده میشود که با درون انستان تعلتق دارنتد.
البته او مثل اقبال فلسفۀ جدید معرفی نکرد ،ولی مخالف تعصب و کوتاهنظری بود:
«بسے سے

ےےا تم شے

یل ا ےےا افسےےایق ہے

ہو گہ چشم تنے

وا ہےو »

شے د گثےا نظے ر سے

(غالب دهلوی1112 ،م)222 :.

(یعنی :اگر دل از حسد افسرده است ،گرم تماشا شو که چشم تنگ شاید از کثرت نظاره باز شود).

غالب به آشنایی با عرفان و ادرا آن مینازد و اشعار خویش را الهامشده میخواند:
«آتے

یے

ہےےی

سے

دےہ مضے می خیے ل مےےی

لےےےے صےےےےادا خ مےےےےہ نےےےےوا

سےےےےاو

ہےےےے »

(همان)112 :

(یعنی :ای مفاهیم از جهان غیب به شه م الهام میشوند .غالب ،صریر خامته نتوای ستروش
است) .جای دیگر چنی میگوید:
«یدکهےےےےےےو

لےےےےےے

سےےےےےے

ہےےےے ے

ےےےےےےا ال هےےےےےے گےےےےےےو

ولےےےے ے پوشےےےےےےی گےےےے ے فا گهےےےےےےا»

(همان)157 :

(یعنی :ببی هرکه با غالب برافتاد ،بداند که او در پنهان (در باط ) ولیاهللا است ،اما بهظاهر کتافر
است) .گاهی نیز تعلق شاعرانه را نشان میدهد:
تصےےےےو

«دےےےہ مسےے ے

دےے ےہ تیےےےےاا یےے ے

لےے ے

ت ه

ھم ول سم هت

جو نہ ے یق خےوار ہوتے »

(همان)117 :

(یعنی :ای غالب ،با ای مسائل تصوف و ای اندازه بیان تتو ،متا تتو را ولتی متیپنداشتتیم ،اگتر
بادهخوار نمیبودی!).

غالب بسیار باشکاوت بود و افکار دقیق و مسائل ظریف عارفانه را در اشتعار ختویش بیتان
کردهاست:
«ہے

یے

یے

جے

گےےو سےےم هت

ہےےم شےےہوی

ہی خواب مےی ہنےو جےو جے

ہےی خےواب مےی »

(همان)211 :
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(یعنی :غیب است ای غیب که آن را شهود میپنداریم .در خوابند هنوز کسانی که ختویش را در
حالت خفته میبینند).

 .2عوامل روی آوردن غالب دهلوی به تصوف
غالب مدتی را در صحبت فضلالحق خیرآبادی سپری کرده که فیلسوف بود و با سیدعلی
غمگی شاه خدانما هم تعلق خاصی داشت .غمگی شاه ،صوفی شناختهشدهای بتود .غالتب
برای آشنایی با مسائل تصوف با او مکاتبه میکرد که تقریباً شتانزده ستال ادامته داشتت.
مطالبی را که وی از غمگی شاه اخذ کرده ،در کتابی نوشتتهاستت و بعتدها مجتدداً غالتب
آکادمی آن را با نام آیینۀ غالتب در دهلتی چتاپ کتردهاستت .در ایت کتتاب ،ارتبتا بتا
غمگی شاه بهتفصیل نشان داده شدهاست.
در اوائل ،غالب از بیدل پیروی میکرد و تحت تأثیر سبک و زبان بیدل میسرود .بیدل
که عرفان در آثارش حضور پررنگی دارد ،در گرایش غالب به عرفان مؤثر بود .ای طبیعی
است که آموختههای اولیه در شه تثبیت شود .برای غالب ای اتفتا دربتارۀ آثتار بیتدل
افتاد .او در ابتدای کار ،آثار بیدل را با دقت مطالعه میکرد .محیط اجتماعی هم در گرایش
او به عرفان مؤثر بود؛ زیرا در آن زمان ،مردم به دلیل آشفتگیها و نابسامانیهای اجتماعی
در دام عرفان پناه گرفته بودند .غالب هم از ای اوضاع تأثیر گرفت و موضوعات عرفانی
را وارد اشعار خویش کرد .وی حقایق زندگی را به جای اینکه در پیمانۀ عقل بگذارد ،با دل
میسنجید.
 .5عوامل روی آوردن اقبال الهوری به تصوف و فلسفه
اقبال از کودکی اشتیا بسیاری نسبت به عرفان از خود نشان متیداد .وی در ختانوادهای
مذهبی پروش یافته بود .ای امر باعث گرایش وی به دی و عرفان شد .او در الهور نتزد
پروفسور آرنولد فلسفه آموخت .در انگلیس ،پروفسور نیکلسون و براون از استتادان وی در
زمینۀ فلسفه و علم بودند .علما ،صلحا و فیلسوفان برای وی احترام خاصی قائل بودند .در
مسافرتها ،رفت به زیارتگاهها را الزم میدانست .وی پتیش از ستفر بته دیتدار عارفتان
بزرگی ،مانند حضرت نظامالدّی اولیاء میرفت و از آنان مدد متیجستت .شتعر زیتر را در
درگاه نظامالدّی اولیاء با عنوان «التجای مسافر» قبل از رفت به انگلیس سرود:
«فاشےےےت پڑھت ہےےےی جےے گےےےو و نےے ہےے تیےےےاا
یل گےےے ے
نےےے ے
تےےےےےا ل ےےے ے گےےے ے دےےےے ر ہےےے ے

ےےےےڑ جنےے ے ب تےےےےا
مسےےےیخ خضےےےا سے ے

ےے ے ہےے ے تیےےےےاا
فےےےےی
اونےے ے م ے ے ہے ے تیےےےاا»

(اقبال الهوری2111 ،م)122 :.

(یعنی :نامی که فرشتگان آن را میخوانند ،از آنِ توست .بارگاه تو بزرگ استت و فتی تتو عتام
است ** .زیارت آرامگاه تو زندگیبخش دل م است .جایگتاه تتو از مستیح و خضتر هتم برتتر
است).
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اقبال ،موالنا بلخی را مرشد خویش میدانست؛ چنانکه در اشعار خویش اشاره کردهاست:
«ص بت پیا رو س

م ھ پھ ہوا دہ را ف

الگےھ بکےےیم سےےا ےےھ جی ے

ادےےی بکےےیم سےےا ک ے »

(اقبال الهوری2111 ،م)171 :.

(یعنی :از صحبت پیر روم برای م ای راز آشکار شد .صدها کلیم سر به کتف ،حکتیم ستر بته
گریبان).

 .1رویکرد جدید اقبال به تصوف
«ارتقاء مابعدالطبیعة در ایران» موضوع رسالۀ دکتری اقبال بود .در آن زمان ،او تحت تتأثیر
تصوف عجم بود .وقتی در تصوف و نظام فکری عجم با دقت تحقیق کرد ،متوجه شد که
ای نظام فکری از قرآن و سنّت منحرف شدهاست؛ لذا در برابتر تصتوف عجتم ایستتاد و
تصوف اسالمی را مطرح کرد .در باب ای فکر انقالبی در نامهای به خواجه حس نظتامی
مینویسد:
«شما از نسب خانوادگی م که همه اهل عرفتان و تصتوف بودنتد ،آگتاهی داریتد و متیدانیتد کته
سالهایی را در اروپا صرف آموخت فلسفه نمودهام .اما زمانی که قرآن کتریم را خوانتدم و در تتاریخ
اسالم تأمل نمودم ،متوجه شدم که م در اشتباه بودم! بازگشتم و توبه نمودم .آنچه باعتث شتد مت
افکار قدیم خود را رها کنم ،تنها روشنایی قرآن بود که مرا وادار کرد در درون خویش بتا افکتارم بته
جنگ برخیزم و در بیرون با اطرافیان به لحاظ عقیدتی در جدال باشم» (اقبال.)215 :2112 ،

اقبال فلسفۀ افالطونی را نقد میکند که چرا علما و صوفیان عجم فعل و رفتار یکسان
نداشتند و بردگی را به زندگی آزاد ارجح دانستهاند .به ای سبب ،اقوام عجم در بیم و ترس
و ضعف افتادند و از خویش بیگانه شدند .برعکس ،تصتوف استالمی باعتث قتوّت قلتوب
میشود .اقبال به صوفی تلقی میکند که تصوف خانقاهی را رها کند و قرآن را در دستت
بگیرد:
«اے پیےےےےےا بےےےےےا رسےےےےےم و را خ ن ےےےےے ہ چهےےےےےو
اہلل رگهےےےےےےے تیےےےےےےےےاے جوانےےےےےےےےو گےےےےےےےےو سےےےےےےےےامت

م صےےےےےوی سےےےےےم ھ میےےےےےا نےےےےےواۓ سےےےےے ا گےےےےے
یے ا گےےو سےےب خےےوی شےےکن خےےوی نگےےا گ ے »

(اقبال الهوری2111 ،م)571 :.

(یعنی :ای پیر حرم ،مسلک درویشی را رها ک  .مقصودم را از نوای سحریاَم در ک ** .
پروردگار جوانان تو را به سالمت نگه دارد .به آنان درس معرفت نَفْس و خودآگاهی بیاموز).

اقبال مخالف تصوف که بود؛ چراکه باعث ترویج انزوا و رهبانیت میشد .وی درکتاب
خویش ،ضرب کلیم ،نظم مختصری با عنوان «تصوف» دارد که در آن میگوید اگر تصوف
توانایی دفاع از خود را ندارد ،پس بیفایده است:
«دےےے ےہ بکمےےےےےت ماکےےےےےوت دےےے ےہ اےےےےےم الہےےےےےوت
دےےےہ ذگےےےا نےےےیمشےےےب دےےےہ مےےےاا ب دےےےہ سےےےاور

بےےےا گے ے یریگ یرمے ے نہےےےی توگےےےےھ هے ے نہےےےی
تا خوی گ نگهب نهی تو گےےھ هے نهےی »

(همان)527 :
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(یعنی :ای حکمت ملکوتی ای علم الهوتی ،اگر نتواند درد حرم را درمان کننتد ،چیتزی نیستت.
** شکرهای نیمهشب ،ای وردها و ای سرورها ،اگر نگهبان نَفْس تو نباشد ،پس چیزی نیست).
 .7مضامی مشتر در اشعار غالب و اقبال
7ت .1عشق

عشق از دیدگاه «غالب و اقبال» یک کیفیت درونی است .زمانی که انسان عاشق میشود،
میخواهد که در خلوت باشد و به جای جمع ،خلوت را دوست دارد .غالب میگوید:
یےے ا گےےےو هےے تنهےے یٹهنےے

«یل لگےے گےےےا لےے

رے اپن

پے

یری یل گ ہم نے

یای دے »

(غالب دهلوی1112 ،م)221 :.

(یعنی :بعد از دلدادگی ،او هم مایل به خلوت شد ما در عوض درمان خود در ای جهان ،تحسی
به دست آوردهایم) .اقبال هم با غالب موافق است و میگوید:
«یو ےےےے لم سےےےے

گاتےےےے ھےےےے

یگ نےےےےہ یل گےےےےےو

ےےےےےےے ے

لےےےےےےے ے

چیےےےےےےے ے ھےےےےےےے ے

آشےےےےےےےےےن د »

(اقبال الهوری2111 ،م.)212 :.

(یعنی :از هر دو عالم دل را بیگانه میسازد .عجیب احساسی است ای لذت آشنایی!)
7ت .2اخالص در عبادت

در نگاه غالب و اقبال ،اخالص در عبادت اهمیت دارد .غالب میخواهتد جنتت را در دوزخ
بیندازد تا عبادتها خالصانه شود:
«ط ےےت مےےی تے رھے

نےےہ مے انگبےےی گے ال

یو خ می ڈال یو گو

لے

گےا ہشےت گےو »

(غالب دهلوی1112 ،م.)221 :.

(یعنی :نه طاعت باقی ماند ،نه هوس خوردن می انگبتی  .ستزاوار استت کته بهشتت را در دوزخ
بیندازید تا طمع از بی برود ).اقبال نیز از ریا منع میکند:
«سےویا ا نہےی

دےہ بے ی

خے ا گے ھے

او

خبا ج ا گ تمن ه چهےو یے»

(اقبال الهوری2111 ،م.)111 :.

(یعنی :ای سوداگری نیست ،بلکه عبادت خداست .ای بیخبر! آرزوی جزا را هم کنار بگذار).
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7ت .1وحدت وجود

مطابق با فلسفۀ «همه اوست» یا «هستی» خالق و جهان یکی هستند و از تجلی وجود خدا
هیچ چیز جدا نیست ،محییالدّی اب عربی فلسفۀ وحدت وجود را بیان کرد .غالب نیز کته
در تصوف از بیدل تأثیر پذیرفته بود ،وحدت وجود را یکی از اصول دی اسالم میدانست.
نزد وی فقط شات واحد ،حقیقی است؛ چیزی که افالطون از آن با عنوان «واحتد» و هگتل
«مطلق» و شنکر «برهم » 1یا «برهما »2یاد میکنند .همچنی  ،در مذهب اسپینوزا« ،جوهر»
است و شیخ اکبر آن را «حق» میگوید .حالی مینویسد:
«میرزا به حقیقت اسالم اعتقاد کامل داشت و توحیتد وجتودی را اصتل اصتول و رکت دیت استالم
میدانست .اگرچه او بهظاهر از اهل حال نبود ،ولی گفتهاند :مَ ْ أَحَبَّ شَیْئاً أَکْثَرَ شِکْرَهد .توحید وجودی،
عنصر خاص کالم وی بودهاست .ای موضوع تنها توسط غالب ،بیتدل و نظیتری بیتان شتدهاستت»
(حالی ،بیتا.)11 :

غالب میگوید:
«ہے ے

مشےےےتم نمےےےوی صےےےور پےےےا وجےےےوی

ےےےا

دے ے

گیے ے یھے ےاا ہ

طےےےا و مےےےو و ببے ے ب مےےےی »

(غالب دهلوی1112 ،م.)215 :.

(یعنی :وجود بحر نشاندهندۀ نمود صدوَر است ،وگرنه قطرۀ موج و حباب ارزشی ندارند).

غالب به وحدت وجود عمیقاً باور داشت؛ لذا مشاهده ،کشف و الهام را هم غیرضتروری
میدانست .در نظر وی ،وقتی همۀ اشتیاء یکتی استت و کتلّ اشتیا عکتس شات واحدنتد،
مشاهدۀ عرفان الزم نیست:
«اص ے شےےهوی و ش ے ھ و مشےےهوی ادےےی ہ ے
ہےےےےےےے ے ت اےےےےےےے ے تےےےےےےےےےا سےےےےےےے ے م وجےےےےےےےےےوی

بیاا ہو پهےا مشے ہ ہے گے بسے ب مےی
ذر ےےےےےےےےےےے پاتےےےےےےےےےےےےو خورشےےےےےےےےےےےےی نہےےےےےےےےےےےےی »

(همان.)225 :

(یعنی :اصل شهود و شاهد و مشهود یکی هستند .در عجبم که مقصود از مشاهده چیست! **
تجلی تو وجود را سر و سامان میبخشد .شره بدون پرتو خورشید وجودی ندارد).

دربارۀ نظریۀ وحدت وجود در نزد غالب و اقبال ،مطابقت فکری آن دو را تتا دورۀ اول
شاعری اقبال میتوان دید؛ یعنی تا وقتیکه هنوز اقبال به اروپا نرفته بتود و بتا تصتوف و
عرفان آشنایی کامل نداشت .در مجموعۀ شعر بانگ درا ،نظم «جگنو» مظاهر کثرت را بته
اصل واحد برمیگرداند:
«بس ے ا ل گ ے پی ے ا ہےےا چی ے مےےی جهاےےی ہ ے
گثےےا مےےی ہےےو یےے ہےے وبےے گےے را مخفےے
دےےہ اخےےےتا پهےےا گیےےےو ہنگےے مو گےے م ےے ہےےےو

نے می و چٹےی ہے
انس می و سخ ہ
جگنو می جو چمی ہے و پهےول مےی مہےی ہے
ہےےا شےے مےےی جےے گےےہ پنہےے خ موشےے ا ل ہےےو»

(اقبال الهوری2111 ،م.)111 :.
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(یعنی :تجلی حس ازل در همه چیز پیداست .سخ در انستان نشتانه ای از اوستت و در غنچته
شکفتگی! ** راز وحدت در کثرت پنهان شدهاست .نوری که در کرم شبتاب دارد ،بته جتای آن،
گل بو دارد ** .پس چرا ای اختالف باعث فساد شود ،در حالی که ازل در هتر شتیء خاموشتی
نهفتهاست) .تا وقتی که اقبال قائل به وحدت وجود بود ،حقیقت را غیرمشخص و جهتان را

یک فریب میدانست .از نظر وی ،ای خداست که در مظاهر کائنات خوابیدهاست و شتعور
انسانی وی را بیدار میکند .از سال  1111تا  1122در اشعار وی فلسفۀ وحدت وجود دیده
نمیشود .اسرار خودی و رموز بیختودی در زمتانی (1115تت1117م ).نوشتته شتدند کته
مکتوبات امام ربانی (1177م ).از شیخ احمد سرهندی چاپ شده بود .در آن مکتوبتات ،بتر
وحدت شهود تأکید شده بود .اقبال عمیقاً تحت تأثیر ای فلسفه قرار گرفت .بعتد از چتاپ
اسرار خودی ،مخالفت با وحدت وجود شروع شد .در مقدمۀ اسرار خودی ،اقبال به تصتوف
عجمی که شو عمل را میمیراند ،اعتراض کرد و تأکید نمود که توحید و وحتدت وجتود
مترادف نیستند.
7ت .2فلسفۀ حکمت ال و االّ

«ال» و «االّ» اصطالحات تصوف هستند« .ال» عالمت نفی است؛ یعنی نفی غیر اهللا و «االّ»
حرف استثناست؛ یعنی اثبات شات و صفات واحد .بنیاد اسالم هم بر ای دو حترف استت؛
یعنی نفی غیر اهللا و اقرار اثبات شات و صفات توحیدی .تکمیل ایمان به ای دو چیز است:
نفی و اثبات .غالب قائل به فلسفۀ توحید وجودی بودهاست .به «ال» و «االّ» در اشعار اقبتال
تصریح شدهاست:
«ال و االّ سےےےےےےےےےےےےےےےے و ےےےےےےےےےےےےےےےےا

امتےےےےےےےےےےےےےےےے

نفےےےےےےےے

ےےےےےےے ے

اثبےےےےےےے ے

مےےےےےےےےےا

امتےےےےےےے ے »

(اقبال الهوری ،بیتا الف.)115 :

از نظر اقبال ،نفی غیر اهللا آن وقت ممک است که انسان اصول توحید کسب کند و با ای
رمز آشنا شود:
«تتتتا نتتته رمتتتز ال االّ آیتتتد بتتته دستتتت

بنتتتتد غیتتتتر اهللا را نتتتتتوان شکستتتتت»
(همان.)111 :

از نظر غالب ،عنصر «ال» بسیار مهم بود .با وجود ای  ،بسیار دلبستۀ آرزوها بود و شور و
دغدغۀ بسیاری برای تغییر داشت .غالب آن آگاهی را که نتیجهاش جز یأس و افستردگی
نباشد ،دوست نداشت:
«دریتتآ آگتتاهیی کافستتردگی گتتردد ستتر و بتترگش

زِ مستتتی بهتتره جتتز غفلتتت نباشتتد هوشتتیاران را»
(غالب دهلوی2112 ،م.)51 :.
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غالب دهلوی حل فیلسوفانۀ نفی و اثبات را در وحدت وجود میجوید و متیگویتد« :ال
موجود إِالّ اهللا و الَ متؤثر فِتی الوجتود غیتر اهللا» .او در قصتیدهای بتر نفتی بستیار تأکیتد
کردهاست:
«یہےےےےا جےےےے جاےےےےو دکتےےےے

معشےےےےو نہےےےےی ھےےےےم

گہ ے

ہےےوت

ےےا بس ے نےےہ ہوت ے خےےوی ےےی »

(همان1112 ،م.)151 :.

(یعنی :روزگار جز جلوههای معشو چیزی نیست .اگر معشو زیبا نبود ،ما هم وجود نداشتیم).

افکار عارفانۀ غالب دهلوی پیش چشم اقبال بود .اقبال حقائق تصتوف و عرفتان را در
آثار خود تبیی کرد که با عنوان فلسفۀ خودی معروف شد .در ایت فلستفه ،ختودنگری و
خدانگری مطرح شدهاست و خودنگری و خدانگری الزم و ملزوم هم نشان داده شتدهانتد.
احساس خودی ،ادرا شات خداوند است:
«اگتتتر ختتتواهی ختتتدا را فتتتاش بینتتتی

ختتتودی را فتتتاشتتتتر دیتتتدن بیتتتاموز»
(اقبال الهوری ،بیتا الف.)111 :

تکمیل ایمان یک مسلم ،در نفی و اثبات است ،چون زندگی فقط در مقام ال منحصر و
متوقف نمیشود ،بلکه فطرت جهان ای است که سریع به سوی االّ گام بزند:
«در مقتتتتتتام ال نیاستتتتتتاید حیتتتتتتات

ستتتتوی االّ متتتتیخرامتتتتد کائنتتتتات»
(همان.)115 :

نزد اقبال ،تصوف و عرفان مطابق قرآن و سنت است .وی بعد از تتدبر و تفکتر ،بنتای
تصوف اسالمی را استوار کرد ،اما غالب دهلوی فقط افکار عارفانه داشت و در عمل عارف
موحد نبود.
7ت .5عظمت انسان

فضیلت و عظمت انسان مهمتری موضوع تصوف از ابتدا بودهاست .باعث تعجب است که
غالب دهلوی ای جهان را فریب نظر میداند ،ولی به عظمت انسان اعتراف میکند که در
ای جهان همیشه در فعل و عمل است ،در حالی که در رسیدن به نتیجه اطمینانی ندارد و
تماشاچی بیاختیار است:
« دےےےے ےہ اطفےےے ے ل ہےےے ے

ینیےےے ے مےےےےےاے آ ےےے ے

ہوتے ے ہے ے

شے ے و رو تم شے ے مےےےا آ ےےے »

(غالب دهلوی1112 ،م)112 :.

(یعنی :دنیا نزد م مانند بازیچۀ اطفال است .شب و روز بازیگریهای عجیبتی را در برابتر ختود
میبینم).

نزد وی ،اگرچه هر آدمی انسان است ،ولی رسیدن به مرتبۀ معراج و انسان کامل سهل
نیست:
« سکھ یشوار ہ

ہاگ گے آسے

ہونے آیمے

گےےےےےےےےو هےےےےےے ے میسےےےےےےےےا نہےےےےےےےےی انسےےےےےے ے

ہونےےےےےے ے »

(همان)111 :
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(یعنی :از بس که آسان شدن هر کاری دشوار است ،انسان هم انسان بودن را ندارد).

اقبال هم قائل به فضیلت انسانی است .از نظر وی ،معیار برتر تهذیب و فرهنگ ای است
که عظمت انسان مسلم باشد ،چون مرتبۀ انسان در جهان افضل از کلّ کائنات است:
«مکے

فے ن

مکےےی آنے

ا ل تیےےاا ا ے تیےےاا

خ ے ا گ ے آخےےا پیغ ے ہ ے

ت ےو ج ے ویا تےےو ہ ے »

(اقبال الهوری2111 ،م.)211 :.

(یعنی :مکان فانی است ،مکی آنی است ،ازل و ابد از آنِ توست .تو آخری پیام خداوند هستی و
تو جاودان هستی).

غالب و اقبال روایات و فرهنگ اسالمی را در باب عظمت انسان قبول دارند .در قترآن

دربارۀ عظمت انسان آمدهاست :وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهدمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهدم مِّ َ الطَّیِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهدمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّ ْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً( اإلسراء .)71 /حق تعالی انسان را حقّ نیابت دادهاست،
علم اسماء به او آموخت و به فرشتگان مقرب هم دستور داد که به آدم سجده کنند  :وَإِشْ
قدلْنَا لِلْمَالَئِکَةِ اسْجدددواْ آلدَمَ فَسَجَددواْ إِالَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِ َ الْکَافِرِی َ( البقره.)12 /
عظمت انسان از ای آیات کریمه مشخص میشود که تصرفات ،فهم و فراست انسان
بیانتهاست .از ای روست که هر دو شاعر شلت و خواری انسان را نمتیتوانستتند ،تحمتل
کنند؛ مثالً غالب به درگاه خدا چنی شِکوه میکند:
«ہی آ گیو ذلی گےہ گے تےی نےہ تهے پسےن

سےےےےےت خ فاشےےےےےتہ ہمےےے ے ر جنےےے ے ب مےےےےےی »

(غالب دهلوی1112 ،م.)215 :.

(یعنی :تا دیروز که ما در مقابل فرشتگان ارزش بسیاری داشتیم ،چه شد؟ یکدفعه شلیل و ختوار
شدیم؟).

وی از عظمت انسان چنی میگوید:
«حتتق را زِ خلتتق جتتو کتته نوآمتتوز دیتتدار

آئینتتهخانتتۀ مکتتتب توحیتتد بتتودهاستتت»
(همان2112 ،م.)121 :.

اقبال ای شکوه را به طرز خاص خویش میسراید:
«اس گوگ

گ ت ن س

ہ

تاا جهے

روشے

وال آی خےے ے گ

دےے ے

تیےےےےاا ہےے ے

دےے ے میےےےےاا»

(اقبال الهوری2111 ،م.)121 :.

(یعنی :از تابش همی کوکب (انسان) جهان تو روش است .زوال آدم خاکی به تو خسارت
میزند یا به م ؟!).
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 .1مضامی متضاد در اشعار غالب و اقبال
اقبال به غالب ارادت زیادی داشت .ای تعلق خاطر تا آخر عمر با او بود .غالب دهلوی بته
زبانهای اردو و فارسی تعلق خاطر داشت و اقبال نیز چنی بود .اقبال همتان طتور کته از
حافظ ،رومی ،اب عربی و علمای دیگر متأثر بود ،به غالب هم نظر داشت و با او در متوارد
بسیاری همنظر بود ،اما اختالفنظرهای اساسی نیز با هم داشتتند .چتون طریتق تربیتت،
محیط اجتماعی و سیاسی و نیز احواالت شخصی آنان با هم فر داشت .شخصیت انسان
در ارتبا با اوضاع اجتماعی ،خانوادگی و ...شکل میگیرد .اوضاع ادبی هم بر فکتر شتاعر
یا نویسنده تأثیر میگذارد و در زمانهای مختلف ،موضوعات شعری هم مختلف میشوند.
ای تفاوتها باعث شده بی غالب و اقبتال از لحتاظ شخصتیت ،افکتار ،ستبک شتعر و...
اختالفاتی مشاهده شود .غالب دهلوی در قرن نوزدهم و اقبتال الهتوری در قترن بیستتم
میزیست .در زمان غالب ،شعور سیاسی مردم در سطح نازلی بتود و فکتر سیاستی دور از
شه بود ،اما قرن بیستم دوران آگاهیهای اجتماعی و سیاسی ،آزادیخواهی و ...بود .ای
تفاوتها خواهناخواه سبب تفاوت در اهداف ای دو شاعر هم میشد .اقبال مناظرات زیادی
در قالب نَظَم 1دارد ،ولی غالب دهلوی غزلیات زیادی سرود .هر دو در زمان خویش تقلیتد
روایات ادبی را در نظر داشتند .غالتب دهلتوی در قالتب قصتیده ،مثنتوی و ربتاعی شتعر
سرودهاست و اقبال زبان و سبک مولوی را الگتو قترار دادهاستت و رومتی را مرشتد ختود
میدانست:
«صے بت پیےےا رو سے

م ےےھ پےےہ ہےےوا دےےہ را ف ے

الگےےےھ بکےےےیم سےےےا

یےےے

ادےےےی بکےےےیم سےےےا کےےے »

(اقبال الهوری2111 ،م.)171 :.

(یعنی :از صحبت پیر رومی برای م ای راز آشکار شد :صدها کلیم سر به کف ،یک حکیم ستر
به گریبان).

غالب دهلوی نیز سبک و زبان بیدل را الگو قرار داد ،البته بعدها به راه دیگتری رفتت،
اما اقبال همچنان نظر به رومی داشت .غالب شاعری درباری بود ،اما اقبتال شتاعری آزاد
بود و مانند غالب با دربار پادشاهان ارتبا نداشت .غالب از خانوادهای نظامی و سیاسی بود
و خاندان اقبال ،زاهد ،عابد و اهل تقوا و تصوف بودند .اقبال الهوری شر و غترب را بته
چشم خویش دید و در مدارس و دانشگاههای مختلف به تحصیل پرداخت ،بهویتژه از ادب
انگلیسی و آلمانی بهره برد ،اما غالب از استعداد شاتی و هتوش و فراستت ختدادادی بهتره
میبرد و مانند اقبال برای تحصیل به شر و غرب نرفت .در کالم اقبال ،مفاهیم شرقی و
غربی و نیز تنوع در مضامی و تخیالت دیده میشود .اقبال از کودکی در محتیط متذهبی
بزرگ شد و بدی سبب ،عشق پیامبر در قلب وی جا داشت و ویژگیها و صفات مؤم را
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به تدریج در خود مییافت .او در نظمی با عنوان «والتدۀ مرحومته کته یتادمیں» اعتتراف
میکند:
«تا یت س تیا می ان م گ ہم سمت ہوا
یفتا ہست مےی تهے ردے ور تیےا بیے

هےےےا میےےےاے اجےےے ای گےےے سےےےام دہ ےےے ہےےےوا
ته سےااپ یدے و ینیے گے سےب تیےا بیے »

(اقبال الهوری2111 ،م.)257 :.

(یعنی :تربیت تو مرا با ستارگان همآغوش ساخت ،خانۀ مرا پدر از عزت اجداد ساخت ** .حیات
تو در دفتر هستی م برگی زری بود .حیات تو سراپا دی و دنیا بود).

استادان برجسته در هر مرحله راهگشای پیشرفت او بودنتد و در ستاخت شخصتیت او
بسیار تأثیر داشتند .اوایل در صحبت مولوی سید میرحس  ،علوم اسالمی ،تصوف و عرفان
را آموخت و دربارۀ او میگوید:
«و شےےےےےےےےےم ےےےےےےےے ر ہےےےےےےےےےہ خ نےےےےےےےے ا ماتضےےےےےےےےےو
نفے سے جے گے گهاے میےےا آر و گے گاے

ے مث ے بےےا ج ے گ ے آسےےت م ےےھ گےےو
رہ ے
ن د ج گ ماو نے نکتےہ یا م ےھ گےو»

(همان.)121 :

(یعنی :آن شمع بارگه خاندان مرتضوی که آستانش برای م مثل حرم خواهد مانتد ** ،غنچتۀ
آرزوی م از نَفَس او واشد و مروّتش مرا نکتهدان ساخت) .در الهور ،پروفستور آرنولتد دستت

وی را گرفت و تربیت فکری و شه فلسفی او را به مرتبۀ کمال رساند .از ای رو ،در اشعار
وی مضامی فلسفی ،سیاسی ،آیات قرآنی و احادیث ،اصطالحات نجومی و ...دیده میشود.
شعرش رنگ عارفانه و قلندرانه دارد .اقبال به استاد خویش عشق میورزید .وقتی پروفسور
آرنولد به کشور خویش برگشت ،اقبال به یاد او یک نظم «نالۀ فرا » نوشت:
« ا ب گه

و شو ر پیم

صے ااۓ اےم

تیےےا ی سے

تهے ہمے رے سےےا مےےی سےےویا

اےےم»

(همان.)115 :

(یعنی :آن اشتیا راهپیمای صحرای علم دگر نماند .از دَم تو سَرِ ما سودای علم داشت).

زندگی غالب دهلوی پدر از درد ،رنج و غم است .در سیزدهسالگی ازدواج کرد .تمام عمر
در فکر معاش و مسائل خانواده بود .فرزند هم نداشت .در جنگ آزادی که در ستال 1157
میالدی رخ داد ،همۀ وسائل زندگی و ارثی را که به او رسیده بود ،از دست داد .دوستتانش
به قتل رسیدند .زمی ارثی او را دولت ضبط کرد و زیر بار قرض زیادی رفتت .شخصتیت
غالب دهلوی جامع اضداد است .موضوع و مخاطب شعر وی خودش بود ،ولی موضوع شعر
اقبال تبلیآ اسالم ،فلسفۀ خودی و بیداری مسلمانان از ختواب غفلتت بتود و مخاطبتان او
امت و جوانان مسلمان بود .اقبال الهوری مشکالت غالب دهلتوی را نداشتت .بته ستبب
اوضاع ناموافق ،غالب دهلوی ضعفهای شخصی زیادی داشت که خودش هم بته آنهتا
معترف است؛ مثالً در نامهای مینویستد« :قلنتدری ،آزادگتی و ایثتار و کَترَم کته بته مت
رسیدهاست ،جز ای نیست که خالق بر م کَرَم کرد کته نقتصهتایی کته ختالق در مت
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گذاشته بود ،به قدر هزار بودند ،اما یکی از آنها هم ظاهر نشد» (رسولمهر1112 ،م .)15 :.بتا
وجود ای  ،اشعارش پدر از حکمت و فکر عمیق است و جامع تجربیات متنوع و متضاد است.
وی دربارۀ خود میگوید:
«کتتتوکبم را ،در عتتتدم اوج قبتتتولی بتتتودهاستتتت

شهرت شعرم به گیتتی بعتداز مت خواهتد شتدن»
(غالب دهلوی2112 ،م.)551 :.

در واقع ،چنی هم شد.
اقبال الهوری آثار غالب دهلوی و بیدل را مطالعه کرد .او فکتر غالتب را کتامالً در
کرده بود و چیزهایی را که میخواست مطرح کنتد ،در طترز و بیتان داغ دهلتوی ،متؤم
خانمؤم و ولی دکنی (سه شاعر هندی) گفته شده بود؛ لذا گفت آنها ممک نبود ،چون
آنها سبک ،طرز و فکر غالب را نداشتند .به همی دلیل ،اقبال فکر ،طرز و بیان غالتب را
به زبان و بیان خویش عرضه کرد ،به طوری که مخاطب بفهمد.
1ت .1عرفان

هر دو شاعر به عرفان عالقهمند بودند .حالی میگوید ...« :به تصوف عالقۀ شدید داشتت.
کتابهای معارف ،حقائق و رسائل را بهکثرت مطالعه کرده بود .ای تخیالت متصوفانه وی
را بی معاصرانش در قرون دوازدهم و سیزدهم شاعر ممتازی ساخته بود» (حالی ،بیتا.)115 :
خودش میگوید:
«دہ مس

تصو

دہ تیاا ی

لے

ت هے

ہےم

ولےےے سےےےےم هت

جےےےےو نےےےےہ ےےے ی خےےےےوار ہوتےےے »

ای غالب ای مسایل تصوف و ای طرز بیان تو ما ترا ولی می پنداشتیم اگر تو باده ختوار
نمی بودی( .غالب دهلوی1112 ،م .)117 :.غالب دهلوی وحدت وجود را ترجمانی میکرد:
«ہسےےت گےے

مےےےت فادےے مےےےی آجےے یو اسےے

ےےےےےے لم تمےےےےےے با ےےےےےےےہ یا خیےےےےےے ل ہےےےےےے »

(همان.)211 :

(یعنی :فریب هستی را مخور ای اسد! تمام عالم حلقۀ دام خیال است).

اقبال بیشتر معتقد به وحدت شهود است و چنانکه گفتیم ،اقبال وحدت وجود را هم در
اوایل مطرح میکرد .غالب و اقبال در فلسفۀ عرفان و نیز در فلسفۀ زندگی مانند حضترت
شاه ولیاهللا و حضرت مجدّد الف ثانی با هم فر دارند .یکی قائل به وحدت وجود و دومی
قائل به وحدت شهود است .مجدد الف ثانی ،نظریۀ «همه اوست» را گسترش داد.
1ت .2فلسفۀ خودی

فلسفۀ خودی حاصل فکر و فلسفۀ وی است .دایرۀ فلسفۀ خودی غالتب دهلتوی و اقبتال
الهوری کمی تفاوت دارد .فلسفۀ خودی غالب از اساس متفاوت استت و مثتل آنِ اقبتال،
اجتماعی یا مرتبط با فلسفۀ حیات نیست .تلقی او شخصی است .از نظر او ،فقتط ختودش
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مهم بود .موضوع آشوب وی هم شات خویش شدهاست .تهذیبهای جدید و قتدیم و نیتز
تصادفات سیاسی و اجتماعی را تنها حمل میکند .هم بسیار انانیت دارد ،هتم بتیکتس و
ناچار است .ای انانیت نَفْس با ضمیر است ،اما در شعر اقبال از احساسات انسانی تا مفهوم
معرفت نَفْس ،همۀ مراحل نَفْس را (که «خودی» نامیدهاست) ،عشق و تخیالت ماورایی و...
همه رویکرد اجتماعی دارد و مبتنی بر فلسفه و فکر اسالمی و نیتز کمتی فلستفه و فکتر
غربی در آن دیده میشود .غالب مانند اقبال توجیه خودی نمیکنتد .از نظتر وی ،انانیتت،
فردیت و عزت نَفْس خودی است و ای را به دیگران تلقی میکند:
«یدےےےوار ے ے ر منےےےت مے ے یور سے ے

ہے ے

خےےےم

اے خ نمےےےےےے ے خےےےےےےےےااب نےےےےےےےےہ ابسےےےےےے ے

اٹهےےےےےے ے ی »

(همان.)252 :

(یعنی :دیوار از بار منّت کارگر خم شدهاست .ای خانمانخراب منّت مپذیر!).
اقبال ای موضوع را چنی توضیح دادهاست:
«میاا طاد امیا نهی ف یا ہ

خوی

نےےےےےےےہ ےےےےےےےی خےےےےےےےوی مےےےےےےےی نےےےےے ے پیےےےےے ے ا گےےےےےےےا»

(اقبال الهوری2111 ،م.)277 :.

(یعنی :طریق م امیری نیست فقیری است .عزت نَفْس مفروش ،در خودی استم ختویش بلنتد
شو).

1ت .1فلسفۀ عشق
در فلسفۀ عشق هم دو شاعر اختالف دارند .اقبال عشق را در حالت عادی قبول ندارد ،ولی
از نظر غالب دهلوی ،مفهوم عشق بیشتر شاعرانه و مجازی است .اقبتال بته قتوّت عشتق
اشعان دارد و آن را یک قوّت فعال میداند .او مقاصد خویش را بسیار دوستت دارد .بترای
رسیدن به مقصد ،دوست داشت مهم است و به ای دلیل ،او دوستت داشتت را «عشتق»
مینامد ،چون به سبب عشق ،انسان بانشا  ،شادان و خندان میشود و ستعی و تتالش را
بیشتر میکند .در مقابل عشق ،عقلْ انسان را در تذبذب میاندازد .عقل انفعالی است ،ولی
عشق خال و فعال است:
«

خطا گوی پڑا آتے

نمےاوی مےی

شے

ےےے ے ہےےے ے

م ےےےےےو تم شےےے ے ۓ لےےے ے

ےےے ے ا هےےے ے »

(همان.)111 :

(یعنی :عشق خود را بیخطر در آتش نمرود انداخت .خِرَد هنوز لب بام محو تماشاست).

اقبال از عقل و عشق برای رسیدن به مقاصد ختویش استتفاده متیکنتد ،ولتی غالتب
دهلوی آنها را بنیادهای انسانی ،وجدانی و احساسی تلقی میکند .غالب در اشعار خویش،
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عشق را وسیلۀ حصول نشا و راحت میداند ،ولی اقبال وسیلۀ رسیدن به مقاصتد بتزرگ
اجتماعی:
« ا تیاے یل می ہےو خیے ل وصے مےی شےو گے وال
مےےو م ےےی آب مےےی م ے رے ہ ے

یسےےت و پ ے گےےھ دےےو »

(اگر در دل خود تصور می کنی که وصل باعث زوال اشتیا میشود موج هم دورور دارد
دست و پا می زند ونشان می دهد که زندگی ای چنی )( .غالب دهلوی1112 ،م.)217 :.
از نظر ،اقبال به جای وصل ،فرا لذت دارد ،چون وصل ،مرگ آرزو و زوال شو است:
« لم سو و س

می وص سے

ےڑھ گے ہے فےاا
وصےےےے ے مےےےےےےی مےےےےےےا

طاےےےے ے »

آر و ہ ےےےےےےا مےےےےےےی لےےےے ے

(اقبال الهوری2111 ،م.)222 :.

(یعنی :در عالم سوز و ساز ،هجتران بتیش از وصتال استت .انستان در وصتل آرزوی مترگ و در
هجران لذت طلب میکند).

برعکس غالب دهلوی ،فلسفۀ عشق اقبال الهوری خیلی وسعتپذیر است و هممعنتی
با خودی است .از نظر وی ،خودی بحر بیکران است و هیچ حد و مترز نتدارد .غالتب بته
وجدان خویش رنگ فکر داده ،ولی اقبال فکر حکیمانۀ ختود را وجتدان دادهاستت .اقبتال
تقسیمبندی علمی دارد ،چون فلسفه خواندهاست و با اصول مباحث آشنایی کامل دارد:
«خےےای ن ے م ےےھ گےےو ط ے گ ے نظےےا بکیم نےےہ
ےےےے ے سےےےے ے آسےےےے ے ےےےے ے ر ی ا بےےےے ے ل
م ےےےے ے

ش ے ن ے م ےےھ گےےو ب ے د رن انےےہ
سےےکه
م ےے ے شےےےےو مےےےےی گهےےےےو یےے ے و فا انےےےےہ»

(اقبال الهوری2111 ،م.)111 :.

(یعنی :خِرَد نگاه حکیمانهای را به م بخشید .شو  ،حدیث رندانهای را به م آموخت ** .اقبال
از مقام خرد به آسانی گذشت و در مقام شو او فرزانۀ محو حیرت شد).

1ت .2فلسفۀ عقل
نظر اقبال دربارۀ عقل ،انتقادی است .از عقل متأیوس استت و قلتب و عشتق را فضتیلت
میبخشد:
« ےےے ے ےےےےےو آسےےےےےت سےےے ے یور نہےےےےےی اس
اےےےےےےےم مےےےےےےےی هےےےےےے سےےےےےےےاور ہےےےےےے لےےےےےےےیک

گےےےےےےے ے ت ےےےےےےےےے دا مےےےےےےےےےی بضےےےےےےےےےور نہےےےےےےےےےی
دے ےہ و جنےےےت ہے ے جے ے مےےےی بےےےور نہےےےی »

(همان.)175 :

(یعنی :خِرَد با آنکه از آستان دور نیست ،ولی در تقدیرش حضور نیست ** .علم هم سترور دارد،
اما ای بهشتی است که در آن حور نیست).

وی بر آن است که عشق از عقل بیشتر صاحب ادرا است:
« م ن ےہ

ے گےےو سےےم ه ہےےوا ہ ے

مشےےع را

گس

خبا گےہ جنےو

هے ہے

صے ب

ایراک»

(همان.)112 :

(یعنی :زمانه خِرَد را مشعل راه میپندارد .چه کسی خبر دارد که جنون هم صاحب ادرا است).
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اقبال الهوری عقل را مدح میکند ،ولی بالفاصله عقل را حیلهگر و مکار میخواند:
عقل به حیلته متیبترد ،عشتق بترد کشتانکشتان»
(همان ،بیتا الف.)212 :

«هتتر دو بتته منزلتتی روان ،هتتر دو امیتتر کتتاروان

غالب دهلوی برعکس اقبال معترف عقل است .اقبال عنان زندگی در دست عشق میدهد،
ولی غالب به دست عقل.

1ت .5فلسفۀ شعر
موضوع شعر اقبال ،بیداری از خواب غفلت امت مسلمان است .موضوع شعر غالب دهلوی،
شخصی است با شدت بیان بیشتر .وی وجدان ،جذبات خویش و پیچیدگی تجربیتات تلتخ
خویش را در حالتهای گوناگون بیان میکند که در آن ،عنصر تعقتل برتتری دارد .فتر
دیگر ای است که فکر اقبال منظم و منسجم است ،اما فکر غالب پراکنده است و نظتام و
انسجامی ندارد .زندگی برایش تفسیری از نظم و حرکت به ستوی کمتال نیستت .فکتر او
آفاقی است و اشعار او شامل تجربیات شخصی با محوریت خود اوستت .محتیط را در شات
خود جذب میکند و از صیغۀ متکلم استفاده میکند:
«د ے رب

م ن ےہ م ےےھ گےےو مٹ ت ے ہ ے

گے

لے

لےےےےےو جہےےے ے

پےےےےےا بےےےےےا

مکےےےےےار نہےےےےےی ہےےےےےو مےےےےےی »

(غالب دهلوی1112 ،م.)217 :.

(یعنی :یارب! چرا روزگار مرا نابود میکند ،م روی لوح ای جهان حرف مکرر نیستم).
«ہی

وال آم ی اج ا آفادن

گ

تم

مہا

ایو

ہ

چااغ راہگ ر

ی د »

(همان.)221 :

(یعنی :همۀ اجزای آفرینش زوالپذیرند .چراغ راهگذار باد در اینجا مهر گردون است).

اسلوب احمد انصاری میگوید:
«غالب را شاعر فیلسوفانه یا مابعدالطبیعات نمیتوان گفت ،ولی ای اصطالح را برای اقبال متیتتوان
استفاده کرد .چون غالب ،نظام فکر منظم یا نظام فلسفۀ مستتقل بته متا نتدادهاستت ،ولتی شهت او
متجسس و خال بوده ،همه وقت در تالش در کردن حل مشکالت زندگی بتود؛ لتذا نظتام فکتر
فیلسوفانه ندارد ،ولی طریق و انداز فکر فیلسوفانه دیده میشود .بیشتتر اشتعار وی از لحتاظ معنتوی،
شه انسان را دعوت فکر میدهد .غالب ،ای افکتار فیلستوفانه را از طوستی ،بتوعلی ستینا ،غزالتی،
عراقی ،جامی و رومی گرفته بود .شاید به همی دلیل قبل ،غالب شِکوه از تنگی جامه حرف میکند»
(انصاری1115 ،م.)115 :.

«یہےےےےےےےےےےا جےےےےےےےے ے جاےےےےےےےےےےو معشےےےےےےےےےےو نہےےےےےےےےےےی

ا ےےا بس ے نےےہ ہوت ے خےےوی ی »

ہےےم گہ ے

ہےےوت

چم

نگ ر ہ

(همان.)151 :
«لط فت

گث فت جاو پی ا گا نہی سکت

آ ینہ

ی

هر

گ»

(همان.)171 :

 /152مطالعۀ تطبیقی شعر غالب دهلوی و اقبال الهوری

(یعنی :لطافت بدون کثافت جلوهگر نمیشود ،چم آیینۀ باد بهاری زنگار است).
«فن گو سونپ امشت

ہ

اپن ب ی ت گ

فاوغ ط ل خ ش ک ہ

مو و

اخ پا»

(همان.)212 :

(یعنی :اگر مشتا رسیدن به حقیقت خویشتنی ،خود را به فنا بسپار فروغ طالع خاشا وابسته به
گلخ است).

اقبال برعکس غالب ،مصلح و فیلسوف است و نظتام منستجمی بته مخاطتب عرضته
میکند .وی شعر را به درجۀ حکمت میرساند .او دانشمند استت و فکتر و شهت متنظم و
مرتب دارد .وی از شعر برای مقاصد بزرگ استفاده میکند .بیتداری مستلمانان و دوری از
تنبلی ،و نیز جد و جهد مردم شر آسیا از اهداف او بود .نتزد او شتاعری عبتارت از بیتان
احساسات خویش نیست ،بلکه ساخت به نیابت الهی انسان کامل در اجتماع استت .غالتب
هم اشعار خویش را فقط برای عشق یا برای لذت بردن نسرودهاستت ،بلکته مقصتود وی
آشکار کردن حقایق است که به ای منظور به ترجمان احساسات خویش روی آوردهاست.
 .1نتیجه
هر دو شاعر در زمان خویش یک کار بزرگ انجام دادند؛ اقبال الهوری برای اتحتاد بتی
مسلمانان و بیداری امت مسلمان کوشید و غالب دهلوی در ظاهر مثل اقبال کتار خاصتی
انجام نداده ،اما حقایق زندگی و روان انسانی را در اشعارش وارد کردهاست .غالب دهلتوی
عارف نبود ،اما اصتطالحات عرفتانی را در اشتعارش آوردهاستت .وی فلستفه و عرفتان را
مَدرسی نخوانده ،ولی فکر اقبال را قبل از خود او گفته و بیان کتردهاستت ،هرچنتد اقبتال
درس فلسفه و عرفان خوانده بود و او را میتوان عارف و فیلسوف گفتت .غالتب دهلتوی
بیرون از مرز هند و پاکستان نرفتهاست و به اندازۀ اقبال مخاطب ندارد .همچنتی  ،اقبتال
آثاری به زبان انگلیسی دارد ،اما غالب نه .اقبال با هدف شعر میستراید و نظتام فکتری و
فلسفی دارد .غالب دهلوی قائل به وحدت وجود است ،اما اقبال به وحتدت شتهود اعتقتاد
دارد .هر دو نیز قائل به خودی و خدا هستند و هر دو به درگاه او شِکوه میکنند.
 .11پینوشتها
 .1بَرَهمَ «دِوَناگَری» واژه ای است که از زبان هندی به زبان فارسی آمتده استت و بته معنتای «پیشتوا و روحتانی
برهمایی» است .همچنی  ،طبقۀ برهمنان برجسته تری طبقه در میان گروههای مردم هندوستان بوده اند .برهم از
ریشۀ «برهمه» در زبان سنسکریت ،به معنی «رشد و گسترش» است .واژۀ برهم به صورت اسم متذکر بته معنتی
«روحانی» است ،اما اسم مؤنث برهم به معنی «حقیقت مطلق یا خداوند» است.
« .2کلمۀ برهما در سنسکریت به معنی شات واجبالوجود و قادر مطلق است؛ خدای بزرگ هندوان باستان .او مظهر
آفریدگار جهان و خدایان و قادر مطلق است .وی با وشنو (محافظ) و شیوا (مخرب) ،تثلیثتی را تشتکیل متیدهتد»
(دهخد1177،ا).
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 .1نَظَم نوعی از اصناف سخ یا صنایع شعری است که در آن هر ایده به طور پیوسته توصیف میشتود .در نظتم،
هیچ محدودیتی دربارۀ موضوع و طبیعت وجود ندارد .در زبان اردو ،نظمها بیشتر به شکل مثنوی و غزل هم نوشته
شدهاند.

منابع
قرآن کریم.
اقبال الهوری ،محمد (2111م ،).کلیات اقبال (اردو) ،پاکستانت الهور ،اقبال آکادمی.
تتتتتتتتتتتتتتتتتت (بیتا) ،الف ،کلیات اقبال فارسی ،پاکستان ،الهور ،شیخ غالمعلی سنتر.
اقبال ،جاوید (بیتا) ،ب ،زندهرود ،پاکستانت الهور ،اقبال آکادمی.
انصاری ،اسلوب احمد (1115م« ،).غالب کی شاعری چندبنیادی عناصر» ،نقد غالب ،پاکستان ،الهور ،وقار
پبلیکیشنز.
حالی ،الطاف حسی (1117م ،).یادگار غالب ،پاکستان ت الهور ،مکتبة عالیة.
تتتتتتتتتتتتتتتتتت (بیتا) یادگار غالب ،پاکستانت الهور ،بینا.
دهخدا ،علی اکبر و همکاران (1177م ،).لغت نامه ،ایران ت تهران ،دنتشارات دانشگاه تهران.
عابدی ،وزیر الحس سید (1111م ،).کلیات غالب ،پاکستانت الهور ،مکتبه میری الئبریری.
ممتاز ،علیعرشی (1112م ،).دیوان غالب (اردو) ،پاکستان ت الهور ،مجلس ترقی ادب اردو.
مهر ،غالمرسول (1112م ،).مکاتیب غالب ،هندوستانت دهلی ،غالب انستیتیوت.
یزدانی ،حمید (2112م ،).دیوان غالب فارسی ،پاکستان ت الهور ،مکتبة دانیال.

