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چکیده
بین اشعار مولوی و اقبال الهوری شباهتهای فراوانی وجود دارد که این دو شاعر بزرگ را به هم نزدیک کردهاست.
سئوال اصلی پژوهش آن است که اقبال و مولوی چه هدفی را در شعر میجستهاند و چه عواملی سبب پیوند فکری
و محتوایی آن دو شده است؟ دیگر آن که هر کدام از این دو چه تصویری از انسان کامل در اشعار خود ترسیم
نمودهاند؟ بررسی اشعار این دو شاعر و مقایسۀ آنها بیانگر آن است که اقبال در ساختار و محتوای اشعار خود تحت
تأثیر مولوی بوده به حدّی که در بسیاری از اشعارش از ملّای روم به صراحت یاد کرده است؛ تشابه فلسفۀ فکری و
اعتقادی نیز سبب پیوند این دو شاعر شده است؛ اندیشۀ هر دو شاعر از آبشخور دین و عرفان اسالمی سرچشمه
گرفته و آنها را مقبول عام و خاص ساخته است .اقبال همانند مولوی در پی ایجاد تحوّل در فرد برای رسیدن به
تکامل اجتماعی و بنیان نهادن یک جامعۀ آرمانی و متعالی بوده و برای ساختن چنین جامعهای تصویری از یک
انسان کامل در اشعار خود ترسیم نموده است .در این پژوهش چگونگی ترسیم انسان کامل در شعر اقبال الهوری و
میزان تأثیرپذیری او از مولوی ،بررسی و تبیین شده است.
کلیدواژه
مولوی ،اقبال الهوری ،تأثیرپذیری ،جامعۀ متعالی  ،انسان کامل.
مقدمه
هر چند بین عصری که اقبال میزیست با عصر موالنا در مسائل حکومتی ،سیاسی و آشفتگیهای اجتماعی
تشابهات زیادی وجود دارد ولی به لحاظ برخورد بیگانگان و استعمارگران با جوامع مسلمان و سبک تفکّرات فردی
و اجتماعی در کشورهای مسلمان ،تفاوتهای عمدهای وجود دارد .تفاوتهای حاکم بر این دو عصر ،شیوۀ مبارزاتی
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متفاوتی را میطلبیده و نوع نگاه این دو شاعر را تغییر داده است .به این جهت دیدگاه اقبال دربارۀ آزادگی و راه
رسیدن به آن با مولوی فرق دارد .مولوی اگر چه در عصر مغول و حاکمیت آنان بر ایران میزیست اما چون از مرکز
فتنه به دور بوده است ،بیشتر از آزادی نفسانی سخن میگوید و خواننده را ترغیب میکند تا به درون خویش
برگردد و تکامل یابد .از دیدگاه او فرد باید در مقابل نفس و دشمن درون ،قوی باشد اما فکر اقبال مولود وضع
اجتماعی و سیاسی عصر خویش بود؛ در عصر او اغلب کشورهای اسالمی مستعمره بیگانگان شده بودند و مسلمانان
به رخوت و یأس و نومیدی گرفتار(.رک.محمدخان )277 :1391،اقبال دربارۀ تفاوت عصر خود با دورۀ مولوی سروده
است:
چو رومی در حرم دادم اذان من از او آموختم اسررررار جرران من
برره دور ف تن رۀ عصرررر ک هن او برررررره دور فتنۀ عصرررر روان من
(اقبال)518 :1388،
در چنین وضعیتی اقبال در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ظاهر شد و فعالیتهای آگاهیبخش خود را برای استقالل
ملتهای مسلمان به خصوص کشور پاکستان شروع کرد .او بر استقالل و آزادگی و عدم وابسته بودن به بیگانگان
تأکید داشت:
در جهان بال و پر خویش گ شودن آموز که پریدن نتوان با پر و بال دگران
(همان)190 :
اقبال بر خودسازی تأکید کرده ،آزادگی از دیو نفس را الزمۀ آزادی و استقالل بیرونی دانسته است:
میشود فرمانپذیر از دیگران
هر که بر خود نیسرررت فر مانش روان
(همان)26 :
اشعار آزادیخواهانه و استقاللطلبانۀ اقبال به حدّی است؛ که رهبر معظم انقالب ،آیتاهلل خامنهای ،اقبال را یک
مصلح و آزادیخواه بزرگ بداند و به صراحت دربارۀ او بگوید«:در سراسر حیات خویش با وجدانی بیدار و گامی استوار
جهت آگاهی مسلمانان سعی نمود(».محمدخان276 :1391،به نقل از ستوده )1365،تالشهای اقبال در بیداری
مسلمانان به خصوص شبه قاره تأثیر فراوانی داشت.
مسألۀ و فرضیۀ پژوهش
اقبال در بیان اندیشههای خود از مولوی تبعیت نموده و مثنوی را «قرآن پهلوی» خوانده است .برگزاری
همایشهای متعدّد داخلی و خارجی و ایجاد مراکز اقبالشناسی بیانگر عظمت و بلندی اندیشههای اقبال
است(.مؤذنی )2 :1382،سئوالهای پژوهش آن است که اقبال و مولوی از سرودن شعر چه هدفی را میجستهاند و
چه عواملی سبب پیوند فکری و محتوایی آن دو شده است؟ دیگر آن که هر کدام از این دو چه تصویری از انسان
کامل در اشعار خود ترسیم نمودهاند؟ اقبال الهوری در اشعار خود برای ترسیم سیمای انسان کامل در چه حدّی از
مولوی تأثیر پذیرفته است؟
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ضرورت پژوهش
اندیشه های جهان شمول مولوی و اقبال این ضرورت را ایجاد کرده است که اشعار این دو شاعر بزرگ در ابعاد
گوناگون واکاوی دقیق شود تا خوانندگان ،به خصوص نسل جوان بتوانند از اندیشههای آنان در زندگی خویش بهرۀ
بیشتری ببرند .اگرچه دربارۀ نقد و بررسی اشعار این دو شاعر کتابها ،مقالهها و پایاننامههای فراوانی نوشته شده
است ولی در دنیای کنونی نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و همهجانبه برای شناخت اندیشههای بزرگان ادب فارسی
به خصوص افرادی همچون مولوی و اقبال ضروری است؛ چرا که مشکل خودباختگی فرهنگی در مقابل دنیای غرب
در بین بسیاری از جوانان مسلمان گسترده و شایع شده است؛ برای حل این بحران استفاده از اندیشهها و تجارب
بزرگان فرهنگی ضرورتی انکارناپذیر دارد.
پیشینۀ پژوهش
در سدۀ گذشته پژوهشهای گستردهای دربارۀ اقبال و اندیشههای او در ایران و پاکستان انجام شده است .از
همان آغاز پژوهشگران به تأثیرپذیری اقبال از مولوی توجه داشته و کتابها و مقالههای زیادی در این زمینه
نوشتهاند؛ در این بخش به تعدادی از مهمترین و مرتبطترین آنها به پژوهش حاضر اشاره میشود:
عبدالحمید عرفانی کتاب رومی عصر را در شرح احوال و آثار عالمه محمد اقبال الهوری نوشته که با مقدمۀ سعید
نفیسی در سال  1332در تهران؛ کانون معرفت چاپ شده است.
عبدالحکیم اکرام نعیمالدین کتاب مولوی ،نیچه و اقبال را تألیف کرده که در سال  1370با ترجمه و حواشی محمد
بقائی در انتشارات حکمت تهران چاپ شده است.
نذیر قیصر کتاب معنای زندگی از نگاه موالنا و اقبال را تالیف نموده و محمد بقائی آن را در سال  1389ترجمه
و چاپ کرده است.
محمدجعفر محمدزاده و محسن سلگی کتاب انسان آرمانی در نگاه نیچه و اقبال الهوری را نوشته و در 1392
تهران چاپ کردهاند.
قادر فاضلی کتاب عرفان خودی در کلیات اقبال را تألیف نموده و در سال  1387چاپ کرده است.
غالمرضا ستوده در سال  1365مقالۀ«:در شناخت اقبال» را نوشته که در مجموعه مقاالت کنگره جهانی بزرگداشت
اقبال الهوری در انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است.
احسان قدرت اللهی ،مقالۀ «انسان کامل ،در جهان شناسی موالنا» را نوشته و در کیهان فرهنگی،1378 ،
ش )49-47(،154چاپ شده است.
دکتر غالم سرور مقالۀ«انسان کامل در نظر اقبال» را نوشته که در مجلۀ هالل ،شماره  ،47چاپ شده است .نویسنده
اثبات کرده که اقبال در جستجوی مرفهوم«انرسان کامل» بوده و برحث محققانه و مفصلی در این باره داشته
است(ر.ک .سرور)12 :1343،
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سیده فلیحه زهرا کاظمی مقالۀ «اقبال پیرو مولوی» را نوشته که در کیهان فرهنگی ،شمارۀ  ،146صفحههای  25تا
 27چاپ شده است.
سیدمحمد اکرم مقالۀ «تأثیر مولوی در هنر و اندیشۀ اقبال» را نوشته و در مجموعۀ «در شناخت اقبال»( ،مجموعه
مقاالت کنگرۀ جهانی بزرگداشت عالمه اقبال الهوری-اسفند )1364به چاپ رسیده است .در همین مجموعه مقالهای
از محمدتقی جعفری با عنوان«:من از دیدگاه عرفانی اقبال و مولوی» چاپ شده است که بیانگر تأثیرپذیری گستردۀ
اقبال از مولوی به شمار میرود.
اهداف و روش پژوهش
اقبال الهوری در موارد مختلف و مباحث متعددی از مولوی تأثیر پذیرفته و اندیشههای او را در اشعار خود
انعکاس داده است .رسیدن به تعالی و کمال نیاز به یک الگوی مشخص و قابل قبول دارد .یکی از الگوهای مؤثّر
میتواند انسان کاملی باشد که در آثار ادبی توصیف شده است .هدف پژوهش حاضر آن است که مشخص شود مولوی
و اقبال چه تعریفی از انسان کامل ارائه داده و الگوی ترسیم شدۀ آن دو چه تفاوتها و چه تشابههایی با هم دارد.
در مرحلۀ بعد میزان تأثیرپذیری اقبال الهوری از مولوی در ترسیم چهرۀ انسان کامل مشخص شود .برای این منظور
به روش مطالعۀ کتابخانهای و توصیفی بخشی از اشعار مولوی و اقبال دربارۀ این موضوع مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل شده است.
اشتراکات شعری اقبال و مولوی
اشتراکات ساختاری و مفهومی زیادی در اشعار مولوی و اقبال وجود دارد؛ در عرصۀ معنا و مضمون این دو شاعر
«پرچمدار سرسخت امیدوار بودن به زندگی در اقلیم شعر و شاعری به شمار میروند و هر دو ناقد هوشمند و نکتهبین
گذشته و حال و نقشگر آینده و آیندهگرا هستند(».فراقی)332 :1386 ،؛ مولوی از اینکه انسان باشکوه ،قدر خود
را نمیداند ،اظهار تأسف کرده و سروده است:
خوی شتن ن شناخت م سکین آدمی از فزونی آمررد و شررررد در کمی
خویشرررتن را آدمی ارزان فرو خت بود اطلس ،خویش بر دلقی بدوخت
(مولوی)382 :1386،
نمونۀ بارز تشابه فکری مولوی و اقبال در مجموعۀ «در بال جبریل» مشاهده میشود که در آن شعری به نام «پیر
و مرید» آمده که تمام آن مشتمل بر سؤال و جواب رومی و اقبال است؛ این شعر ،افکار مولوی را در زمینههای علم،
انسان ،فرهنگ ،عروج و زوال ملتها ،جبر و اختیار نشان داده است.
اقبال در جاویدنامه از رومی ر پیر راه ،در طول سیر عروجی دربارۀ انسان ،خدا ،کائنات و حیات و ممات سئوال
میکند و پاسخهای شگفتانگیزی از مولوی دریافت میکند .مولوی به او میگوید :دنیا را باید مانند آخرت زیبا
ساخت .تمامی اشارات و توجّهاتی که مولوی به اقبال میدهد ،حائز اهمّیّت هستند .ابتدا در برابر سئواالت اقبال،
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جوابهای مولوی آورده شده است .این جوابها بیانگر«وسعت نظر و بصیرت عارفانۀ مولوی»(فراقی )336 :1386،و
نشاندهندۀ افکار او را در این زمینه است:
دسررررت هر نا ا هل بی مارت ک ند سررروی مادر آ که تی مارت ک ند
(مولوی)194 :1386،
اقبال در «پیر و مرید» تمامی جوابها را از اشعار خود مولوی آورده اما در «جاویدنامه» جوابهای مولوی را به
زبان خودش ،با مهارت و ایجازی خاص به شعر درآورده است(فراقی)337 :1386،
نمونۀ دیگر مشترک بین مولوی و اقبال این که :مثنوی موالنا با حکایت از غمی جانکاه در دوری از اصل خویش
آغاز میشود و «ناله نی بیان رمزی آن»(سیدنعیم الدین )193 : 1372،است:
بشررنو این نی چون حکایت میکند از جرداییهرا شرررکرایرت میکنرد
(مولوی)5 :1386،
اقبال نیز دربارۀ درد جدایی سروده است:
از فراقررت آرزوهررا سرررر ینرره ترراب تو ن مانی چون شرررود او بیح جاب
از جدایی گر چه جان آ ید به لب وصرررل او کم جو رضرررای او طلب

(اقبال)452 :1388،
نمونههای فراوانی از این قبیل اشتراکات در شعر مولوی و اقبال مشاهده میشود که این نکته نمیتواند تصادفی
باشد .شرایط نامساعد اجتماعی در حیات دو شاعر میتواند دلیلی بر نزدیکی و تشابه جهانبینی مولوی و اقبال باشد؛
حضور مغول در زمان مولوی و استعمار غرب در زمان اقبال به اشعار آن دو شکل حماسی داده است .از سوی دیگر
عظمت انسانی در اشعار هر دو مورد توجه قرار گرفته و عشق بیشترین بار عرفانی را به خود اختصاص داده
است(.رک.فراقی)331 :1386،
اقبال از خوف و رجای حق سخن گفته و نترسیدن از غیر خدا را نشانۀ انسان کامل دانسته است؛
طرح ت ع م یر تو از گررل ر ی خ تنررد بررا مررحرربررت خرروف را آمرریررخررتررنررد
خوف دن یا ،خوف عقبی ،خوف جان خرروف آالم زمرریررن و آسرررررمرران
ح ربّ مررال و دولررت و ح ربّ وطن ح ربّ خررویررش و اقررربررا و ح ربّ زن
تا عصرررای ال ا له داری به دسرررت هر طلسررم خوف را خواهی شررکسررت
هر که حق باشررد چو جان اندر تنش

خم ن گردد پ یش برراطررل گرد نش

خوف را در سررری نۀ او راه نیسررررت خرراطرش مرعوب غیر اهلل نیسررررت

(اقبال)26 :1388،
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اقبال و تبعیت از مولوی
اقبال الهوری یکی از شاعران و متفکّران معاصر است که بسیار دل بستۀ مولوی بوده و از او تأثیر پذیرفته است.
او خود را «رومی قرن حاضر و تلمیذ روحانی مولوی»(ریاض )22 :1351،نامیده به حدّی که هیچ یک از آثار منثور
و منظومش ،از ذکر مولوی خالی نمانده است .در آثار اردو و فارسی اقبال جابهجا نام و یاد مولوی دیده میشود؛ در
اسرار خودی از مولوی با تعبیر«پیر روم»« ،آخوند روم»؛ در پیام مشرق با عناوین «مرشد رومی حکیم پاکزاد»« ،پیر
یزدانی» و «پیر عجم» و در جاویدنامه با تعابیر «حضرت رومی»« ،دانای راز»« ،رومی آن عشق و محبت را دلیل»،
«مرشد اهل نظر» و «حضرت جاللالدین رومی»(فراقی )333 :1386،یاد کرده است.
اقبال ،مثنوی را قرآن زبان پهلوی و موالنا را دریایی موّاج و خود را موجی از آن دریا دانسته و معرفت را از آن دریا
جسته و از دم مسیحایی او جانی تازه یافته(رادفر )127 :1389،و سروده است:
روی خود بنمود پیر حق سر شت کاو به حرف پهلوی قرآن نوشرررت
(اقبال)11 :1388،
اقبال که خود شخصیتی وسیعالنظر و کمال یافته بود ،از مراد خود که متکلمی بینظیر ،عالم ،حکیم و عارفی فیض
یافته از چشمۀ الهی بود ،تأثیر پذیرفت اما نه به صورت کورکورانه .او نه تنها در اسلوب بلکه در موضوعات شعری نیز
پیرو مولوی بوده است(.فراقی )331 :1386،اقبال به حدّی شیفتۀ موالنا بوده که به رغم سبک خاص خود ،از فلسفه
و نیز تعبیر آفرینی مولوی برای رساندن پیام خود بهره جسته و حتّی در آثار منثور خود در جستوجوی تکیهگاهی
در اشعار موالنا بوده است(.سیدنعیم الدین )193 :1372،شیفتگی اقبال به مولوی نه تنها در آثار منظوم اقبال ،بلکه
در شاهکار نثرش «احیای فکر دینی در اسالم» به وضوح دیده میشود .او اعتقاد داشت جهان کنونی«محتاج به یک
رومی»(فراقی )341 :1386،است که امید را در مردم برانگیزد و شوق برای زندگی را بیشتر کند.
جایگاه انسان
دیدگاه مولوی و اقبال دربارۀ جایگاه انسران بسریار به هم نزدیک اسرت؛ مولوی دربارۀ«اصرالت انسران و جایگاه
واالیش در نظام آفرینش»(کرامتی )126 :1393،بر مبنای تعالیم قرآنی سروده است:
تاج کرّم ناسررررت بر فرق سررررت طوق ا ع ط ینرراسررررت آو یز برت
جوهر است انسان و چرخ او را عرض جملرره فرع و پررایررهانررد و او غرض
(مولوی)880 :1386،
اقبال نیز با همین شیوه به تبعیت از مولوی پرداخته و با برگرفتن مفاهیم قرآنی سروده است:
مررررردّعای عرررررلم االسررما سررتی سررررّ سررربحان الّذی اسرررراسرررتی
از ع صا د ست سفیدش محکم ا ست قدرت کامل به عرلمش تروأم است
(اقبال)28 :1388،
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او معتقد است انسان کامل برای دستیابی به مقصود و هدف خویش آمادۀ رزم میگردد و تا وقتی که روزگار
مطابق میل او نگردد ،آرام ندارد(.زهراکاظمی)27 :1377،به این جهت سروده است:
گررر نسررررازد بررا مررزاج او جررهرران میشرررود ج نگ آز ما با آسررر مان
(اقبال)30 :1388،
اقبال طلب کردن و خواستن را راه رسیدن به مطلوب میداند:
ز ند گانی را ب قا از مدّ عاسررررت کاروانش را درا از مدّ عاسررررت
زندگی در ج ستجو پو شیده ا ست اصررل او در آرزو پوشرریده اسررت
(همان)14 :
آرزوی طرح شده در اشعار اقبال قابل مقایسه با مرحلۀ طلب در عرفان مولوی است.
دیدگاه اقبال دربارۀ عارفان
اقبال الهوری عارفان و اولیا را بسیار ارج مینهاد و اغلب آنها را با پیامبران کهن ،مقایسه مینمود .او همانند موالنا
به استفاده از اصطالحات متضاد دو به دو ،مثل ابراهیم و نمرود ،موسی و فرعون برای نشان دادن برتری حق پرستان
و عظمت روحی و معنوی ابراهیم و موسی در برابر خود پرستی و بی ایمانی فرعون و نمرود ،اشتیاق نشان
میداد(.سیدنعیم الدین)197 :1372،
مجموعۀ«اسرررار خودی» اقبال نگاهی تازه به عرفان اسررت و از آن به عنوان یک پدیدۀ پویا و زندگیسرراز
اسررتفاده کرده و پیامهایی آگاهاننده و سررودمند به حال فرد و جامعه در آن گنجانده اسررت(.واعظی)177 :1382،
اقبال بنا بر جهانبینی دینی خویش انسرران را موجودی بس عظیم و بزرگ و خلیفه و نایب خداوند در سرررزمین و
شرح انّی جاعل فیاالرض خلیفه» میشناسد(.اقبال :1370،چهل و نه) او میخواهد با تعالیم عرفانی ،درست زندگی
کردن را به ان سانها بیاموزد .اقبال طرفدار عرفانی ا ست کرررره سعادت دنیا و آخرت آنان را تأمین کند .عرفانی که
انسررران را به سرررربل ندی و سرررروری سررروق د هد ،نه عر فانی که خواری و ذل ّت و سرررتم پذیری را ترویج
میکند(.واعظی)178 :1382،
عهد حا ضر فتنهها زیر سر ا ست طبع ناپرواری او آ فتگر اسرررت
جلوهاش ما را ز ما بی گا نه کرد سرررراز مرا را از نوا بیگرانره کرد
(اقبال)70 :1388،
انسان کامل در اشعار مولوی و اقبال الهوری
انسان کامل در دیدگاه مولوی و اقبال الهوری جایگاه عظیمی دارد .مولوی سایۀ انسان کامل را چون کوه قاف و
روحش را بهسان سیمرغ غیر قابل توصیف دانسته و سروده است:
انررررررردرآ در سررررایررۀ آن عرراقلی کررش نرردانررد برررد از ره نرراقررلرری
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ظررل او انرردر زمین چون کوه قرراف روح او سررریمرغ بس عررالی طواف
گر ب گو یم تررا قیررامررت نعررت او ه یچ آن را م ق طع و غررایررت م جو
(مولوی)133 :1386،
اقبال الهوری نیز تالش و تکاپو را رمز ماندگاری دانسته و سروده است:
رمز ح یاتجویی؟ جز در تپش ن یابی در قلزم آرمیدن ننگ اسرررت آب جو را
(اقبال)183 :1388،
به این جهت او همیشه در جستوجوی انسان کامل بوده و به دیگران نیز توصیه کرده است:
کیمیا پیدا کن از مشررت گلی بوسرررره زن بر آسررر تان کاملی
(همان)16 :
اقبال کسی را عارف واقعی میداند که وقتی به این منزلت و مرتبت نایل آمد به دنیای ملموسات باز گردد و
آنچه را در سیر و سلوک خود تجربه کرده برای پیشرفت و بهبود جامعۀ خویش به کار گیرد و سرمشق پویایی و
تالش و مبارزه شود .پیرو طریقت خلوتنشین نیست ،بلکه«مرد غوغا»ست(.بقایی )9 :1385 ،اقبال بر همین مبنا
سروده است:
برون او ه مه نرم و درون او ه مه رزم زبان او ز مسرریح و دلش ز چنگیز اسررت
(اقبال)202 :1388،
اقبال چنین صفاتی را در وجود مولوی یافته و به این جهت خود را مرید او دانسته است.
مرید همّت آن رهروم که پا نگذاشررت به جادهای که در او کوه و د شت و دریا نی ست
شرررریک حرررلقۀ رنررردان بادهپیما باش حذر ز بی عت پیری که مرد غو غا نیسرررت
(همان)184 :
موالنا در دیوان شمس مرد کامل را «گنجی در خراب»« ،شاه زیر دلق» و «بحر بیکران» نامیده است.
(ر.ک.نیکلسون )90 :1381،او مرد کامل را ولی ،مرد خدا و صاحبدل نیز نامیده است .مولوی مرتبۀ انسان را در
کائنات بعد از خدا میداند و او را در رفیعترین جایگاه خلقت جای میدهد .او چنین مردی را اسیر خاکدان میداند
اما از تمام دنیا برتر است .او مرد کامل را باالتر از مرز زمان و مکان دانسته که شرق و غرب در کنج دامان او گنجیده
است:
گفتم ز کجایی تو؟ ت سخر زد و گفت ای جان ن ی م یم ز ترکسرررترران ،ن ی م یم ز فرغررانرره
نیمیم از آب و گررل ،نیمیم ز جرران و دل

ن ی م یم لررب دریررا ،ن ی می همرره دردانرره

(مولوی)881 :1395،
مولوی با چراغ در روز روشن انسان کامل را جستوجو کرده ولی آن را نایاب دانسته و سروده است:
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دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز د یو دد م لو لم و انسررررا نم آرزوسررررت
گفت ند یا فت مینشرررود ،جسررر تهایم ما گفت آن که یافت مینشررود ،آنم آرزوسررت
(همان)180:
اقبال نیز در جستوجوی مرد کامل بوده تا بتواند او را الگویی برای جوامع اسالمی معرفی نماید:
مسررافر چون بود؟ رهرو کدام اسررت؟ کرا گویم که او مرد تمام اسرررت؟
(اقبال)289 :1388،
او در بیان مرد کامل گاهی او را مرد قلندر ،مرد مؤمن ،نایب حق ،مرد حق و گاهی او را بندۀ حق خوانده و او را
تفسیر آیۀ «انی جاعل فی االرض خلیفه»(بقره )30 -پنداشته است .به اعتقاد او انسان وقتی «انسان کامل» میشود،
از هر مقامی بینیاز میگردد:
بنرردۀ حق بی نیرراز از هر مقررام نی غالم او را ،نه او کس را غالم
(اقبال)353 :1388،
اقبال میخواهد قرآن را در جان و روان جمعی همۀ مسلمانان اعم از شیعه و سنی جاری کند و آنان را در جایگاه
شایستۀ یک انسان مسلمان قرار دهد(.خلیلی جهانتیغ )175 :1391،چنین انسانی در عالم واقع نیز ممکن است
وجود داشته باشد و به گفتۀ اسالمی ندوشن« :چه بسا که هماکنون چند تنی چون او در هندوستان ،پاکستان ،ایران
یا افغانستان یافته شوند(».اسالمیندوشن)18 :1370،
انسان کامل در دیدگاه اقبال فرد آزادهای است که به مرزهای جغرافیایی دلبسته نیست؛ چنین فردی در دنیا
نمیگنجد و فراتر از دنیای مادی به شمار میرود:
ع بد گردد یاوه در ل یل و ن هار در دل حر یرراوه گردد روزگررار
می نگنجد مسرررلم اندر مرز و بوم در دل او یاوه گردد شرررام و روم
هر کرره حرف ال الرره از بر کنررد عالمی را گم به خویش ا ندر ک ند
آنچه در آدم بگنجد عالم اسرررت آنچه در عالم نگنجد آدم اسرررت
(اقبال)352 :1388،
اقبال از شاعران و متفکران بسیاری تأثیر پذیرفته و نتیجۀ افکار و اندیشههای آنان را به نحوی شایسته و بایسته در
قالب اشعار خود آورده و حتی مولوی را الگو قرار داده و با عشق و عالقۀ خاصی از او یاد کرده و حتی ابیات مولوی
را در سرلوحۀ دفتر شعرش درج کرده است:
زین همرهان سررسررت عناصررر دلم گرفت شرریر خدا و رسررتم دسررتانم آرزوسررت
(مولوی)180 :1386،
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با توجه به این بیت است که جهانبینی و آرزوی قلبی اقبال برای مرا روشن میشود .شاعری که در جستوجوی
شیرخدا علی(ع) ،نمونه اعالی انسان کامل ،و خواستار رستم دستان ،نماد آرزوهای واال و دستنیافتنی انسانها،
است(.رادفر )246 :1379،اقبال بر این مبنا سروده است:
مسررلمان بنده موال صررفات اسررت دل او سررری از اسرررار ذات اسررت
ج مالش جز به نور حق نه بینی که ا صلش در ضمیر کائنات ا ست
(اقبال)529 :1388،
در این ابیات اقبال از موالنا تأثیر پذیرفته است .مولوی ،امیرالمؤمنین علی(ع) را با چهرۀ ولی و انسان کامل
مینگرد(.انصاری )60 :1374،در داستان«خدو انداختن خصم بر روی امیرالمؤمنین» ،موالنا از زبان هماورد علی(ع)
در جنگ ،حق را بره شاهنشاه و او را بره«باز عرش» تشبیه میکند که دیدگانش بر اسرار غیب گشوده شرده و جانش
ادراک غیب آموخته است:
باز گو ای باز عرش خوش شرررکار تا چه دیدی این زمران از کرردگار
چررررر شم تو ادراک غیب آموخته چشرررم های حاضرررران بر دوخته
گ فت من تیغ از پی حق میزنم برنررده حرقرم نرره مررأمرور ترنرم
(مولوی)167 :1386،
انسان کامل در مثنوی«:هر آن کس که حجابهای ظلمانی و نفسانی تن را از میان بردارد و آینه دل خود را صیقل
دهد ،با تجلی انوار حق در دل او و محو قدرت او در اراده حق و در نتیجه ،اتصاف به صفات حق تعالی ،لقب "انرسان
کرامل" مییابد(».انصاری )63 :1374،باید دانست که اصطالح انسان کامل در مثنوی دیده نمیشود و فقط
اصطالحاتی همچون ولی ،مرد خدا ،شیر حق ،قطب عالم ،امام حیّ و امثال آن ،مجال کاربرد یافته است(.دشتی:1384،
 )76در آثار اقبال انسان کامل با نامهای دیگری چون«مرد حمر»«،مرد حق»« ،نائب حق»و«مؤمن» خوانده شده
است(.سرگلزائی)38 :1379،
مولوی و اقبال خصایلی را برای انسان کامل طرح کردهاند؛در این بخش مهمترین آنها بیان میشود:
خودشناسی و خودشناسی
انسان با شناخت کامل خویشتن میتواند روح الهی خود را بپروراند تا جایی که جنبههای جسمانی و بشری او
در قدرت روحانیش محو شوند و در نتیجه ،متصف به صفات حق گردد .در عرفان ،بحث دربارۀ «انسان و چگونه
زیستن او»آغاز میشود .در عرفان هدف غایی ،سیر عالی انسان در عرصۀ حیات و نتیجه آن ،رسیدن به
شخصیت«انسان کامل»است(.انصاری )33 :1374،به عبارت دیگر« ،اعتقاد به تحقق نفس الهی انسان در زندگی
خاکی ،مفهوم انسان کامل را برای صوفیان پیش آورده است(».عبدالحکیم )108 :1356،جاللالدین بلخی در این
زمینه سروده است:
بهر آن پیغمبر این را شرررح سرراخت هر که خود بشررناخت یزدان را شررناخت
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(مولوی)814 :1386،
در باور اقبال نیز خود آگاهی و خودشناسی از امتیازات انسان است .او همین خودشناسی و خود آگاهی را به
عنوان «خودی» توصیف میکند .خودی یا ذات با حواس قابل درک نیست بلکه از طریق تجربۀ درونی و کشف و
شهود قابل درک است .مفهوم خودی یک مفهوم انسانی ر اجتماعی است که در قالب مفاهیم فلسفی تعبیر و تبیین
شده است .خودی در مفهوم مورد نظر اقبال عبارت از احساس و درک شخصیت ،خودنگری و خوداندیشی،
خودشناسی و درک خود است(.کافی )66 :1378،اگر فردی این مفاهیم را در وجود خویش استوار گرداند ،به انسان
کامل بدل میشود.
خودی ،خودشناسی و خودسازی آن درجه از اهمیت را در زندگی ما داراست کره از نظر علّامه اقبال با قداست
طوف حرم برابر است .وی آزاده زندگی کردن و از زیر بار نامالیمات رستن و قد خم نکردن در برابر دیگران را از رموز
زندگی میداند(.دبیران)33 :1389،
برداشت خاص عالّمه اقبال از آیات و احادیث ،تحقق نیروی بالقوّۀ نهان در وجود انسان است در عالم خارج و
اجتماع و جهان .الزمۀ تحقق این امر ابتدا خودشناسی است که انسان بداند چیست؟ یعنی به مقام معرفت برسد و
این معرفت حاصل نمیشود تا اینکه خود را نشناسد؛«من عرف نفسه فقد عرف ربّه»(مؤذنی )8 :1382،چنانکه
سروده است:
پیرررررکر هسررتی زآثار خودی اسررت هر چه میبینی ز اسررررار خودی
اسرررررررررررررررررررررررررررررت
کرررد
خویشرررتن را چون خودی بیدار کرد آشررررکررارا عررالررم پررنرردار
(اقبال)13 :1388،
در راستای همین معرفت افزایی شعر گفتگوی خدا و انسان را سروده که انسان را به نوعی خداگونگی در خلق و
آفرینندگی نزدیک کرده است؛ خدا میفرماید:
من از خرراک پوالد نرراب آفریرردم تو شم شیر و تیر و تفنگ آفریدی
ترربررر آفررریرردی نررهررال چررمررن را قفس سررراختی طایر نغمه زن را
(همان)161 :
انسان پاسخ میدهد:
تو شررررب آفر یدی چراغ آفر یدم سررررفررال آفررریرردی ایرراغ آفررریرردم
ب یا بان و کهسرررار و راغ آفر یدی

خیررابرران و گ لزار و برراغ آ فریرردم

من آنم که از سررنگ آینه سررازم من آنم که از زهر نوشررینه سرررررررازم
(همان)
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اقبال در اینگونه اشعار انسان را«خدای کوچکی در روی زمین میداند که همچون خدای یگانه خالق است و
آفریننده»(خلیلی جهانتیغ )167 :1391،چنین فردی است که شایستگی مقام خلیفهاللهی پیدا میکند و شایستۀ
الگو واقع شدن برای دیگران میشود.
شناخت و معرفت
حرکت تکاملی و معنوی انسان بسته به این است که با واقعیتی که روبهروی او است ،ارتباط برقرار کند و آن چه
این ارتباط را برقرار میکند ،معرفت است(.کافی )60 :1378،ابزارهای کسب معرفت از دیدگاه مولوی به دو روش
«حس و شهود و عقل و نقل»(مولوی و موحدی )125 :1396،است .حس پائینترین مرحلۀ شناخت و کشف و شهود
باالترین درجۀ شناختی به شمار میرود:
چون ز حس بیرون ن یا مد آدمی باشرررد از تصرررویر غیبی اعجمی
(مولوی)383 :1386،
اقبال نیز برای معرفت بشری سه منبع عمده قایل است .1 :اشراق(تجربۀ درونی)؛  .2عالم طبیعت (تجربۀ بیرونی)؛
 .3تاریخ (تجربه گذشتگان) .اقبال عالوه بر منابع سهگانۀ معرفت بشری ،به سه ابزار معرفتی ،یعنی حس ،عقل و
ادراک قلبی مطابق آیات قرآن تأکید میکند(.پریمی )72 :1391،معرفتشناسی اقبال دربردارندۀ دو سطح است:
یکی معرفتهایی کره از تجربه بیرونی و علوم به دست میآید و در حیطه تأثیر زمان و مکان است .او در این سطح
از معرفت که برتر از معارف دیگر است ،تحتتأثیر تجربههای باطنی ،کشف و شهود ،یا به تعبیر خودش «ادب صوفی»
است .اقبال معتقد است تجربۀ درونی و باطنی صوفیانه ،روشی از روشهای کسب معرفت است که از حواس و تجربه
بیرونی استقالل دارد .به نظر اقبال صوفی در مراحل کمال به معرفتی میرسد که او را بره حقیقت مطلق متصل
میکند و بیتردید برای علم اتصال به این منزلت واالی معرفت میسر نیست(.کافی)62 :1378،
اقبال دین و عرفان را ،همراه با علم و فلسفه ،چهار شیوۀ بر حق کسب معرفت میداند .بر مبنای آثار اقبال میتوان
معرفت شناسی او را رئالیسم و واقع گرا دانست(.رک.همان) نزد اقبال ساحت عرفان و اشراق ،ساحتی برتر و باالتر از
علم و عقل است و آن را مکمل فعالیتهای فکری و عقالنی انسان تلقی میکند .او میگوید اگر چه علم و عقل ،در
تماس و مشاهده و درک عالم طبیعت ما را به واقعیت نزدیک میکند اما راه نزدیکتر و دقیقتر این که به دید خود
عمق بخشیم و نادیدنیها را با دیدۀ دل بگشاییم و اهل بصیرت شویم و نسیم عطرآگین بوی خوش نافه آهو را
استشمام کنیم(.همان)63 :
بلندهمتی
مولوی و اقبال بر داشتن همت واال تأکید ورزیدهاند؛ مولوی به صراحت در غزلیات خود گفته است:
همت بلند دار که آن عشرررق همتی شرراهان برگزیده و احرار میکشررد
اسرررررررررررررررررررررررررررررت(مولوی)339 :1395،
اقبال الهوری بلندهمتی را الزمۀ اوج گیری و کمال انسان دانسته و سروده است:
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دال رمز حیررات از غنچرره دریرراب حقیقت در مجازش بی حجاب اسرررت
ز خرراک ت یره میرویررد و ل ی کن ن گاهش بر شررر عاع آف تاب اسررررت
(اقبال)132 :1388،
درد دیدگاه او انسان جایگاه واالیی دارد که با دلبستن به این دنیا از جایگاه خود تنزّل نموده ولی با خودشناسی،
خودباوری و با بلند همتی خویش باید به آن مقام برگردد:
زندگی از طوف دیگر ر ستن ا ست خویش را بیت الحرم دانستن است
(همان)37 :
اقبال تأکید میکند که انسان در برابر خداوند باید مانند روباهی در برابر شیر سر فرو آورد ولی در رویارویی با دنیا،
باید شیری پیشه کند:
عشرررق را آتش زن انرردیشرررره کن رو به حق باش و شررریری پیشرررره کن
خوف حق عنوان ایمان اسرررت و بس خوف غیر از شررررک پنهان اسرررت و بس
(همان)59 :
گر ز مکر غرب یان باشررری خبیر روبهی بگذار و شرریری پیشرره گیر
(همان)358 :
مولوی و اقبال هر دو بره انسان درس شجاعت و دالوری دادند .انسانی که با شجاعت شیر گام برمیدارد ،انسانی
کامل است که مولوی و اقبال او را« ،باز»« ،شاهباز» و «شراهین» مینامند .این باور که شاهباز پرنده مرده را شکار
نمیکند نیز از موالناست.
پیر شاهبازگونه ،آراسته به صفات الهی است؛ به تعبیر موالنا خداخوی و به تعبیر اقبال موال صفت است و بر اثر
زیستن با حق به بقا دست مییازد:
روح باحق ز نده و پای نده اسررررت ورنه این را مرده  ،آن را زنده است
آنکه «حی الیموت» آمد حق اسررت زی ستن با حق حیات مطلق ا ست
(همان)477 :
اقبال تعبیر «با حق» را از موالنا گرفته است:
باد و خاک و آب و آتش ب ندها ند با من و تو مرده ،با حق ز ندها ند
(مولوی)40 :1386،
نقطۀ مقابل این اندیشه وابستگی به ثروت و زن و فرزند است که سبب میشود انسان نتواند برای آخرت خود توشهای
فراهم نماید؛ اقبال در این باره سروده است:
مردن بی برگ و بی گور و کفن گم شررردن در نقره و فرز ند و زن
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(اقبال)355 :1388،
عزت نفس
مولوی ارزش انسان را واالتر از آن دانسته که خود را به گناه آلوده کند؛ او به عزت نفس انسانی اعتقاد راسخ داشته
و با حسرتی فراوان از افرادی که عزت نفس خویش را رعایت نمیکنند ،سروده است:
خویشرررتن را آدمی ارزان فروخت بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت
(مولوی)382 :1386،
مولوی داشتن بینش عالی نسبت به جایگاه انسان در نظام هستی را سبب نجات از هر گزندی دانسته و سروده است:
سررر بلندم من دو چشررم من بلند بینش عالی ا مانسررررت از گز ند
(همان)697 :
آن که از بادی رود از جا ،خسرری اسررت زان که باد ناموافق خود ب سی ا ست
(همان)167:
اقبال نیز عزت نفس را برای انسان ارزشمند دانسته است و لحظهای چون شیر و شاهین ،شجاع و عزیز زیستن را
بهتر از صد سال چون میش ،زبون و خوار زیستن میداند:
سرررر ینررهای داری ا گر در خورد ت یر در جهان شاهین بزی ،ش راهین ب رمیر
زندگی را چیسررت رسررم و دین و کیش یک دم شرریری به از صررد سررال میش
(اقبال)420 :1388،
به این جهت باید پذیرفت که «در اندیشۀ اقبال نوعی انسانگرایی عرفانی دیده میشود ،انسان او رسالت تغییر جهان
و دگرگونی نظم استعماری را به دوش دارد(».خلیلی جهانتیغ)170 :1391،
بیداری جامعه
مولوی بیداری و آگاهی را در وجود انسان ستایش کرده ولی متذکر شده است که هر کسی بیدارتر باشد ،درد
بیشتری را تحمل خواهد کرد ولی انسان نباید از رنج دانستن بهراسد:
هررر کرره او آگرراهتررر ،رخ زردتررر
هررر کرره او برریرردارتررر ،پررر دردتررر
(مولوی)31 :1386،
در ابیات دیگری ارزش انسان ها را به میزان آگاهی آنان مشروط کرده و افراد آگاه را دارای صفات الهی دانسته است:
چون سرررر و ماهیّت جان مخبرسرررت هر کرره او آگرراهتر بررا جررانترسررررت
روح را تررراثررریرررر آگررراهررری برررود

هر کرره را ا ین ب یش ا ل ل هی بود
(همان)920:
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اقبال کمر همت بر بیداری مردم بسته و وظیفۀ اجتماعی همۀ مردم را یادآوری میکند و ظلم و ستم طبقۀ حاکم
را محکوم میکند .اقبال به بیداری مردم شرق اشاره میکند و بر امپریالیسم غرب و کمونیسم شوروی میتازد .او در
جاویدنامه میگوید که تقلید از غرب ،شرق را به باد میدهد .قوّت غرب از آواز و رقص دختران عریان و از الدینی و
خط و زبانش نیست(.صالحی مقدم )47 :1386،بلکه جوانان باید علم و تکنولوژی آنان را برگیرند و بقیۀ زرق و برق
فریبنده را به خودشان واگذارند:
قوت م غرب نرره از چنررگ و ربرراب نی ز ر قص د خ تران بی حجرراب
محکمی او را نه از ال دینی اسررررت نی فروغش از خط التینی اسررررت
قوت افرنگ از علم و فن اسرررررررررت از همین آتش چراغش رو شن ا ست
علم و فن را ای جوان شررروخوشرررنگ مغز میباید نه مررررلبوس فرررررنگ
(اقبال)417 :1388،
اقبال معنویت بدون دنیا را نخواسته؛ به علوم دینی ،مادی و دنیوی بهطور یکسان توجّه داشته است:
زندگی جهد ا ست و ا ستحقاق نی ست جز به علم انفس و آ فاق نیسرررت
(همان)105 :
او با این اندیشه قصد داشت«با عرفا ن اجتماعی خود احساس حقارت را در مقابل غرب از جوامع اسالمی
بگیرد(.رک .خلیلی جهانتیغ )175 :1391،اقبال ،نخستین سخنور پُرآوازۀ پارسیگوی مسلمان است کره مردم مشرق
زمین را آماده بازگشت به «خودی» کرد ،در حالی که از یک سو جامعه ملل مسلمان در قرن نوزدهم و بیستم
میالدی در پنجۀ دیو یأس و نومیدی گرفتار بود و از دیگر سو دولت هزار سالۀ مسلمانان در شبه قارّه افسانۀ ماضی
گشته بود و مسلمانان این حوزه به ناگزیر محکوم به غالمی شده بودند و روشنفکران مسلمان برا علوم ،فلسفه و
معارف بشری احساس بیگانگی میکردند .او در چنین شرایطی با درک درستی که از واقعیات زمان داشت به وضعیت
حاکم و خودباختگی فکری و غفلت مسلمان اعتراض کرد و فریاد میزد:
غا فلتری ز مرد مسرررل مان ند یدهام دل در میان سررینه و بیگانه دل اسررت
(اقبال)189 :1388،
در آستانۀ این سقوط فکری ،اقبال توانست ،مسلمانان را در بازگشت به «خودی» راهی عملی بنماید و در اعتراض
به رفتارهای بشر کنونی ،گفتوگوی انسان با خدا را بسراید:
جهرران را ز یررک آب و گررل آفریرردم تررو ایررران و ترراتررار و زنررگ آفررریرردی
مررن از خررال پرروالد نرراب آفررریرردم

تو شررررمشرررر یر و ت یر و ت فنررگ آ فریرردی

ترربررر آفررریرردی نررهررال چررمررن را قررفررس سرررراخررترری طررایررر نررغررمرره زن را
(همان)161 :
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اقبال پردۀ ناآشنایی مرزها را فروافگند و ورای رنگ و نژاد ،با بینش اسالمی ،شعور استقاللطلبی را در مسلمانان
عالم بیدار کرد و شوق حرکت و ایمان به قدرت بازگشت به سوی«خودی» را در ملل شرق برانگیخت و توانست
مسلمانان جهان را به زیر پرچم اتّحاد فراخواند(.رک.کیمنش)48 :1381،
تررا توانی بررا جمرراعررت یررار برراش رونررق هررنررگررامررۀ احرررار برراش
فرد تنها از مقاصرررد غافل اسرررت قوتش آشرررفتگی را مایل اسرررت
(اقبال)53 :1388،
اقبال تنها فیلسوف ،حکیم و شاعر نیست بلکه عارفی است که هیجانهای روحی صوفیانۀ او شوق سعدی شیراز
را در پرده «نی» مولوی به نوا در آورده و افکار قلندرانۀ عراقی را با تعبیرات بکر و واژگان منتخب لسان الغیب شیراز،
در لباسی دیگر مُلهم از جهانبینی جاللالدین رومی همراه با تفکر حماسی حکیم فردوسی در جلوه آورده
است(.کیمنش )49 :1381،این ابعاد شخصیتی گوناگون اوست که سبب شده در دل هر گروهی به طریقی نفوذ
کند و بر طرفداران و دوستداران خود بیافزاید.
توجه به علم و دانش
مولوی اعتقاد داشت که علم و دانش برای تشخیص راه صحیح از بیراهه است و گرنه علمی که منجر به تشخیص
راه نشود ،به خودی خود هیچ ارزشی ندارد:
علم و حک مت بهر راه و بیرهیسررررت چون ه مه ره باشرررد آن حک مت تهیسرررت
(مولوی)989 :1386،
مولوی علم را ستایش کرده و آن را بر زیباییهای دنیوی ترجیح داده است؛ زیرا به اعتقاد او علم سبب بلندی مقام
عالم میشود و شاه را غالمش میگرداند:
ملکت ح سنش سوی زندان ک شید ملکت علمش سوی کیوان ک شید
شرررره غالم او شررررد از علم و هنر ملک علم از ملک حسن استودهتر
(همان)1044:
در نظر اقبال علم باید ابزاری برای حفظ زندگی و سر و سامان دادن به آن باشد .همچنین علم باید خاستگاه ذات
بشر و عامل تثبیت او باشد .علم وسیلهای برای احیای ضروریات اقتصادی ،علمی و فنی ملت است .علم به منزلۀ
غالمان خانه زاد زندگی اجتماعی است(.کافی)63 :1378،
علم از سامان حفظ زندگی ا ست علم از ا سباب تقویم خودی ا ست
علم و فن از پیش خیزان ح یات علم و فن از خا نه زادان ح یات
(اقبال)15 :1388،
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اقبال علم تکوّن یافته در غرب را مضرّ سعادت انسان میدانست و از ادّعای تمامیّت آن انتقاد میکرد( .کافی:1378،
 )63در مقابل از مسلمان شرق که خودباخته هستند و به زرق و برق ظاهری غرب دل بستهاند ،انتقاد میکند و
ب علم را بگیرند و حواشی را رها کنند:
توصیه میکند که از پیشرفت آنان ل ِّ
قوت افرنگ از علم و فن اسرررررررت از هرررمین آترررش چراغش روشن
اسرررررررررررررررررررررررررررررت
علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ مغز میباید نه مرررلبوس فررررنگ
(اقبال)417 :1388،
مجاهدت و تالش
مولوی تالشی بیوقفه و سیریناپذیر را جهت رسیدن به کمال توصیه میکند:
می باش چو مسرتسرقی کو را نبود سریری هر چ ند شررروی عالی تو ج هد به اعال کن
(مولوی)714 :1395،
تالشی که مولوی بر آن تأکید دارد ،تالش برای زدودن جهل و نادانی است:
جهررد کن تررا ل گن جهررل ز دل برداری تا که از مشرق جان صبح برآید روشن
(همان)759 :
در همین راستا پرهیز از رفاه طلبی از مضامین برجسته در اشعار اقبال است .در دیدگاه اقبال انسان واقعی که به
تکامل فردی و اجتماعی رسیده باشد ،هیچ وقت در جستوجوی رفاه و آسایش ظاهری نیست ،انسان زمانی به
کمال میرسد که تالش کند و پیوسته با حوادث روزگار در جدال باشد:
م یارا بزم بر سررررا حل که آن جا نوای زنرردگررا نی نرم خ یز اسررررت
به در یا غلط و با موجش درآویز ح یات جاودان ا ندر سرررتیز اسررررت
(همان)125 :
اقبال معتقد است انسان نباید در کشاکش دهر از مبارزه دست بردارد؛ حتی اگر به مرگ او انجامد:
در جهان نتوان اگر مردانه زی ست ه م چو مردان جرران سررر پردن
زنررررررردگررررررریسررررررررررت
(همان)30 :
به نظر اقبال انسان کامل در برابر اوضاع نامساعد و ناگوار نباید تسلیم شود و به خانقاه یا میکدهای پناه ببرد بلکه
باید در عرصۀ زندگی دلیرانه بستیزد .به عقیدۀ وی روحیه انسان کامل در آغوش مبارزه و مجاهد پرورش می یابد
به عبارت دیگر حیات انسان کامل یک مبارزه مداوم با مشکالت و سختیها و زور آدمیان با مرگ میباشد .برای
مبارزه با استبداد و استعمار یک الگوی کامل ارائه میدهد:
تیغ بهر عزت دین اسرررت و بس مقصررد او حفظ آئین اسررت و بس
ماسوی اهلل را مسلمان بنده نیست پیش فرعونی سرش افکنده نیست
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ملررت خوا بیررده را بیرردار کرد

تیغ ال چون از میان بیرون کشررید از رگ ارباب باطل خون کشرررید
نقش اال اهلل بر صرررحرا نوشررررت سرررطر عنوان ن جات ما نوشرررت
رمز قرآن از حسرررین آموختیم ز آتش او شرررع له ها ا ندوختیم
(اقبال)64-65 :1388،
نتیجهگیری
مولوی بر اساس اندیشههای عرفانی و اعتقادات دینی خویش تصویر دقیقی از انسان کامل ارائه داده است .اقبال
الهوری نیز به تبعیت از مولوی و بر مبنای اندیشه های دینی و قرآنی به ترسیم چهرۀ انسان کامل در اشعار خود
پرداخته است .اگرچه در دید نخست انسان کامل در دیدگاه مولوی و اقبال بسیار به هم نزدیک هستند اما جنبۀ
عرفانی در شعر مولوی پر رنگ تر است .انسان کامل در اشعار مولوی تلفیقی از الگوی مطرح شده در شریعت و عرفان
است که پیامبر اسالم(ص) مصداق کامل آن به شمار میرود و بعد از ایشان اولیاءاهلل و پیران و مشایخ تصوف در
رتبههای نزدیک به ایشان قرار د ارند .اقبال الهوری اگرچه طرح اولیۀ خود را از قرآن و احادیث گرفته و با تقلید از
مولوی به ترسیم چهرۀ انسان کامل در اشعار خویش پرداخته است ولی در شکل واقعی آن جنبۀ دنیوی شخصیت
او پر رنگ است و مردم را به سوی قدرت و انسان قدرتمند متوجه میسازد .الگویی که اقبال ارائه داده از دنیا غافل
نمیشود؛ انسان ایدهآل اقبال برای دفاع از میهن و سرزمین خویش تا پای جان ایستادگی و مقاومت میکند .مخاطب
شعر مولوی بیشتر کسانی هستند که از اصل خود دور افتاده و میل به بازگشت به اصل خویش دارند؛ انسان تصویر
شده در شعر او در مقابل نفس خود ایستاده تا بتواند به هویت اصلی خود را بازیابد و به درجات تعالی و کمال فردی
و معنوی برسد ولی مخاطب شعر اقبال کسانی هستند که در مقابل غرب خود را باختهاند و اندیشه و فرهنگ غرب
را پذیرا شدهاند؛ انسان ترسیم شدۀ اقبال به درجهای از معرفت و خودآگاهی میرسد که در مقابل غرب و استعمار
ایستادگی کند و از شعائر ملی و مذهبی خود دفاع نماید .انسان کاملی که اقبال مطرح نموده برای رسیدن به اوج
باید با توسل به شریعت به دامان جماعت و سایر مسلمانان پناه ببرد تا بتواند در سایۀ اتحاد و همدلی از امت اسالمی
و وطن اسالمی دفاع نماید.
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Iqbal Lahori and Influence from Rumi In the drawing of perfect
human face
Dr. Seyed Ali Karamati Moghaddam1

Abstract
There are many similarities between the poetry of Rumi and Iqbal Lahouri, which has
brought together the two great poets. The main question of the research is that the aim
of Iqbal and Rumi were to write poetry? And what factors have led to their intellectual
and content linkages? Second ؛Each of these two poets What picture have depicted
From the perfect man in their poems? The study of the poetry of these two poets and
their comparison indicates that Iqbal has been influenced by Rumi in the structure and
content of his poems to the extent that Iqbal has clearly spoken about Rumi in many
of his poems; The similarity of the philosophy of thought and belief has also led to
the link between the two poets; The thoughts of both poets originate from religion and
Islamic mysticism, and they have made them acceptable to all. Iqbal, like Rumi,
sought to bring about a transformation in the individual to achieve social development
and the foundation of an ideal and transcendent community. And to create such a
society, he portrays an image of a perfect man in his poems. In this research, how to
draw a perfect man in the poetry of Iqbal Lahori and his influence frome Rumi have
been explored and explained.
Key word :
Rumi, Iqbal Lahouri, Effective, Transcendental, and Perfect Man.
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