بررسي مقايسهاي
«توجه به اراده ملّتها در تعيين سرنوشت»


در شعر اقبال و شابي

دكتر سيّد فضلاهلل ميرقادري
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
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چكيده
اهمیّت زيادي دارد .در میان شاعران پارسیگو و عربی سراي معاصر ،كمتر شاعرانی مانند اقبال
و شابی دربارة توجه به اراده انسانها و نقش آنان در تعیین سرنوشت خود سخن گفته است .در
اين مقاله ،ابتدا با نگاهی گذرا به زندگی دو شاعر ،به تفاوتها و شباهتهاي شخصی و ديادگاهها
و وضعیت خانوادگی و اجتماعی آنان اشاره شده است .سپس دربارة توجه به مسئولیتپاذيري
ملّتها به طور كلی سخن گفته شده و اين موضوع از ديدگاه اقبال و شابی هر يك به طور مجاّّا
بررسی و تحلیل و سپس مقايسه و نتیجهگیري شده است.
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بررسی مقايسهاي ديدگاههاي مختلف شاعران ،به ويژه در جهت گیريهاي اجتمااعی و سیاسای

با بررسی ديدگاههاي دو شاعر دربارة توجه به اراده انسانها در تعیین سرنوشت خاويش ،آدمای
به نیروهاي نهفتة درونی ،بیشتر پی میبرد و می تواند زندگی فردي و اجتماعی خويش را بهتار
بسازد و زمینه رسیدن به سعادت هر دو جهانی را فراهم كند.
كليد واژه :اقبال ،شابی ،اراده ملتها ،قضا و قدر.
مقدمه
خداآن ملّاااااتی را ساااروري داد
إذا الشّعبُ يوماً أرادَ الحیاة

كه تقديرش به دست خويش بنوشت

(اقبال:2131 ،ص )144

فال بُدَّ إنْ يستجیبَ القدر

(شابی:1222 ،ص )12

ادبیات مقايسهاي يكی از شاخههاي ارزشمند و مهم علوم ادبی معاصار اسات كاه ماا را از
انديشه هاي مشترك ادبیات ملتهاي مختلاف جهاان و نیاّ تاا تادي تاأيیر پاذيري شااعران و
نويسندگان ملل از يكديگر آگاه میسازد .ادبیات مقايسهاي و تطبیقی اين نكته را نیّ باه ايباات
می رساند كه تكامل و شكوفايی ادبیات هر ملّت به دور از انديشههاي ادبی و ملی ديگار ملّتهاا
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ناممكن است .پیشرفتی كه در عرصة ادبیات تطبیقی و مقايسهاي در كشورمان داشتهايم هر چند



از نظر كمیّت ناچیّ بوده است ،با اهمیّت و موفقیّت آمیاّ تلقای مایشاود و پژوهشاگران ايان
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عرصه ،خود از نتیجة كارشان خرسند بوده و ديگران نیّ از دستاوردهاي آنان بهرهمند گشتهاند.
بحث تطبیقی و مقايسهاي در توزة ادبیات ملل داراي اهمیت است؛ ولای باه دلیال قرابات
زبان عربی و فارسی و مشتركات فراوان دو ملّت ايرانی و عربی ،اين گونه پژوهشها از اهمیات
ويژهاي برخوردار است .مقايسة مضامین مختلاف شاعري در ادف فارسای و عربای معاصار و
بررسی ديدگاههاي مختلف شاعران به ويژه جهت گیريهاي سیاسی و اجتماعی در ادبیاات باه
اهمیت موضوع افّوده است .گاويی در عرصاه ادبیاات مقايساهاي ،در كشاور ماا ابتادا ذهان
پژوهشگران به سوي ادبیات فارسی و عربی و بیشتر به توزة ادبیات معاصر معطوف میگردد.
نظر به اينكه دربارة شعر اقبال و شابی كاري مقايسهاي انجام نگرفته است ،بر آن شاديم تاا
شعر اين دو شاعر گرانقدر را از زاوية توجه به ارادة ملّتها مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در میااان شاااعران پارساای و عرباای معاصاار كمتاار شاااعري ماننااد اقبااال و شااابی دربااارة
مسئولیتپذيري انسان و نقش آن سخن گفته است .توجه به ارادة انسان و تسلیم جبر محا
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نشدن و توجه به نیروهاي نهفتة درونی انسان و دگرگاون كاردن زنادگی و تركات باه ساوي
زندگی بهتر يكی از موضوعات مهم و اساسی شعر اين دو شاعر است.
شابی به نیروي نهفتهاي كه در ملّت وجود ،دارد واقف است .اگر ملّتی اين نیروي باالقوه را
به فعلیّت در آورد ،شايستهكرامت است ،امّا اگر آن را در خود خفه سازد ،سّاوار هیچ فضایلتی
نیست.
« ملّتی كه در زير ستم بسر میبرد ،از ديدگاه شابی شايسته مهرورزي و عطوفات نیسات و
بر نويسندگان وشعراست كهبه جاي توجّهبه تكّام و نصیحت آنان ،بر ملتهاي تسلیم و بی اراده
وستم پذيري كه زندگی بدون تقوق انسان را پذيرفتهاند ،بشورند( ».المقالح :2913 ،ص)121
شابی مرگ را براي چنین انسانهايی بهتر از زندگی و تیاتی میداند كه زير گامهاي ذلّات و
خواري پايمال شود.
أينَ يا شعبُ قلبُك الحسّاسُ؟
اين عّم الحیاة ؟ ال شَئْ إالّ

أينَ الطُّااموُحُ ،واألتااااااااالمُ؟
الموتُ ،والصّمتُ واألسی ،والظالّمُ
(شابی :1222 ،ص)113

اي ملّت! قلب تساست كجاست؟ همت بلند و آرزوها كجا رفت؟ ارادة
زندگی كجاست؟ چیّي جّ مرگ ،خاموشی ،غم و تاريكی نیست.
او در قصیدهاي زير عنوان "إلی الشعب" با خطابی گّنده و تند میگويد:
(همان،ص)113

تو نه مردهاي هستی كه بپوسد و از میان برود ،و نه زندهاي كه گامی به
جلو بردارد؛ بلكه تو جنبندهاي هستی بی شعور و ناخود آگاه.
فالّم القبرَ فهاااااااو بیاااتٌ

بك فی صمت قلبه ،و خاااارابه
(همان ،ص)112

پس در گور خود بمان و آن را رها مكن كه گور خانهاي است كه مانند خود تو خاموش و
ويران است.
اقبال در جاويد نامه چنین آورده است:
ذرّهاي از كف مده تا بی كه هست

پخته گیر اندر گره تابی كه هست

تاف خود را بر فّودن خوشتر است

پیشخورشیدآزمودنخوشتر است
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إنتُ ال میّتٌ فیبلی ،والتیٌّ

فیمشی ،بل كائنٌ ،لیسَ يُفْهَااامْ
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پیكر فرسوده را ديگاااااار تراش

امتحان خويش كن موجود باااش

اين چنین موجود محمود است وبس

ورنه نار زندگی دود است و باااس

و درجاي ديگر:
زندگانی بر مراد ديگااااااااااااران

جاودان مرگ است ،نی خواف گران
(اقبال :2113 ،ص 121و)121

اقبال و شابي
عالمّه محّمد اقبال الهوري ،شاعر ،متفكر و مصلح پاكستان و ابوالقاسم الشابی ،شاعر جوان و
روشنفكر و ژرف انديش تونسی هر چند از نظر محیط زندگی فاصلة چشمگیري داشتهاند ،در
سفر روتانی آنان بُعد منّلی وجود ندارد.
انديشهها و سخنان اين دو نابغه ،گاه آن چنان به هم نّديك میشود كه گويی يك روح در
دو كالبد بودهاند .با آنكه شابی در مدت عمر كوتاه خويش آگاهی خاصی از اقبال نداشته و
اقبال نیّ از وجود شابی بی اطالع بوده است ،گاهی تصوّر میشود مضامین شعري آنان از
يكديگر تأيیر پذيرفته است ،در تالی كه چنین نیست؛ بلكه تراوشهاي ذهنی آن دو ناشی از
411

وجدانیات و اتساسات و عواطف انسانی است كه خداوند در وجود هر دو قرار داده است.



مدّت زندگانی اقبال بیش از شابی است .اقبال  32سال (2913 -2311م) و شابی  13سال
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زندگی كرده است (2913 -2929م)؛ بنابراين آيار به جاي مانده از اقبال و مضامین شعري او
بیش از شابی است.
هر دو شاعر اصالح طلب ،تحت تأيیر آيار نويسندگان غربی از جمله گوته شاعر آلمانی
قرار گرفته و از افكار و مضامین شعري وي در آيار خود استفاده كردهاند .هر دو داراي
تحصیالت عالی دانشگاهی هستند و در رشتة تقوق درس خواندهاند؛ امَا تحصیالت اقبال
گسترده تر و باالتر از شابی است .شابی تنها در تونس درس خوانده؛ امّا اقبال در اروپا
تحصیالت خود را به پايان رسانیده است.
از نظر موقعیّت و پايگاه اجتماعی ،هر دو به شهرت و آوازهاي دست يافتهاند؛ در تالیكه
اقبال به سبب طول عمر مشهورتر بوده است.
وضع اجتماعی تونس با محیط اجتماعی پاكستان تفاوت عمدهاي داشت .تكومت مركّي
هند از ادارة امور كشور كامالً عاجّ بود و انگلیسیها نیّ اتاطة كامل بر اوضاع نداشتند؛ در
نتیجه ،مردم اين ديار پرشورتر و انقالبیتر عمل میكردند؛ امّا در تونس وضع به گونهاي ديگر

بررسي مقايسهاي توجه به ...

بود .تكومت تونس سرسپرده استعمار و در خدمت آن بود .خفقان و رعب و وتشت موجود،
چشمگیرتر از محیط هندوستان بود .به همین دلیل اقبال در موضعگیريهاي خود نسبت به
استعمار غرف ،صراتت بیشتري دارد.
از نظر دينی ،هر دو شاعر ،مسلمان و مؤمن هستند و از نظر سیاسی خود را مسئول میدانند
كه در امور سیاسی كشور دخالت كنند .اين اتساس مسئولیّت سبب شده تا آنان رنجها و
دردها را با فريادي دلخراش گوشّد كنند و مردم را علیه ستم و تباهی و بی عدالتی و اسارت و
خواري و ذلّت بشورانند و به قیام و انقالف دعوت كنند .وقتی میبینند فساد و تباهی جامعه را
فرا گرفته است و مردم ستم ديده زير چكمه دژخیمان استعمارگر لگدمال میشوند و هیچ كس
فرياد برنمیدارد ،میخروشند و میجوشند و ديگران را به جوش و خروش فرا میخوانند و
اگر گاهی پاسخی از مردم میشنوند ،اتساس غربت و تنهايی میكنند و يوسف خود را براي
اين بازار نمیدانند .اقبال میگويد:
عصر من داننده اسرار نیسااات

يوسف من بهر اين بازار نیساات
(اقبال الهوري :113 ،ص)143

و شابی میگويد:
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إنّی إنا الروحُ الّذي سیظلُّ فی الدُّنیا غريبْ
ويعیشُ مُضطلعاً بأتّانِ الشّبیبةِ والمشیب

اين منم آن روح سرگشتهاي كه همواره در دنیا غريب است و
وجودش از غم و اندوه پیري و جوانی سرشار است.
اتساس غربت و تنهايی اين بّرگان بیانگر اين است كه به مرتله بااليی ازشناخت
رسیدهاند .دردها و نابسامانیها را با تمام وجود اتساس میكنند و قلبشان ماالمال غم و اندوه
نسبت به جامعه بشري و به ويژه هم وطنانشان بوده است.
افكار و انديشههاي اين دو شاعر بّرگ بارها مورد انتقاد طبقات مختلف مردم واقع شده و
به دلیل ناهماهنگی افكار اصالح طلبانه آنان با افكار ارتجاعی و متحجّر ،بارها تهمت تكفیر و
ي دينی و كج فكري و كجروي را بر جان خريدهاند؛ امّا هرگّ دلسرد نشده ،داده و اگر توان و
امكان پاسخ برايشان میسّر بود ،با بیان و پاسخهاي خود آنان را قانع ساختهاند.
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(شابی :1222 ،ص)121



يكی ديگر از مشتركات زندگی اقبال و شابی ،فقر اقتصادي و مالی است .هیچ يك از
اقتصاد و رفاهی مناسب برخوردار نبودهاند ،به گونهاي كه شابی در زمان تیات ،تنها يكی از
آيار خود را توانست به چاپ برساند .اقبال نیّ جهت تأمین مخارج زندگی به كارهاي مداوم و
طاقت فرسا تن میداد به طوري كه بندرت فرصتی براي سرودن شعر پیدا میكرد .هردو شاعر
به علّت عارضة قلبی از دنیا رخت بر بستند و ياد و رسالتشان براي همیشه باقی ماند.
شهید مرتضی مطهري دربارة اقبال مینويسد:
"اقبال الهوري را قطعاً قهرمان اصالح در جهان اسالم بايد به شمار آورد كه انديشههاي
اصالتیاش از مرز خودش هم گذشت  ...اقبال در اشعار و مقاالت ،سخنرانیها و كنفرانسهاي
خود همواره كوشید ،مجدها ،عظمتها ،فرهنگها ،لیاقتها و شايستگیهاي اين امّت را به ياد او
آورد و بار ديگر او را به خودش مؤمن سازد .اين كه اقبال ،قهرمان اسالمی را از البالي تاريخ
بیرون میكشد و جلو چشم مسلمانان قرار میدهد ،به همین منظور است .از اين رو اقبال تق
عظیمی بر جامعة اسالمی دارد( ...مطهري :2143 ،ص)21
411


توجه به اراده ملّتها در تعيين سرنوشت
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خداوند تكیم در قرآن كريم میفرمايد:
" لهُ معقّباتٌ مِنْ بَیْنَ يديه وَ مِنْ خلفه يحفظونَهُ مَنْ أمْرِ اهللِ إنَّ اهللَ ال يُغیّرُ ما بقومٍ تتّی
يُغیّروُا ما بأنفُسِهمْ( .رعد)22/
براي انسان ،مأمورانی است كه پی در پی ،از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا
(توادث غیر تتمی) تفظ میكنند؛ (امّا) خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر
آنكه آنان آنچه را در خودشان است ،تغییر دهند( .ترجمه مكارم شیرازي :2113 ،ص)142
زمخشري در تفسیر جمله "إنّ اهلل ال يغیّرُ ما بقومٍ" ،معتقد است ،منظور از "ما" عافیت و
نعمت ،و منظور از"ما" در جمله "تتّی يُغیّروُا ما بأنْفُسهم "...تال نیكو به كثرت گناهان است.
(زمخشري :2931 ،ص)141
از نظر طبرسی آنچه خداوند تغییر نمیدهد ،نعمت و تالت نیكوست و درباره "تتّی
يُغیّروُا ما بأنفسهم" می گويد :منظور اين است كه تغییر دهند طاعت را به معصیت خدا ،و به
ديگران ستم كنند .سپس به تديث امیرالمؤمنین علی(ع) اشاره میكند كه فرمود:
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" إذا أقبَلَتْ علیكم أطرافُ النّعم فال تنفروُا أقصاها بقلّة الشّكر"
هر گاه سرآغاز نعمتها بر شما روي آورد ،كلیّت آن را با قصور در سپاسگّاري دور
مسازيد(.طبرسی :2932 ،ص)111
در ذيل همان آيه در تفسیر المیّان چنین میخوانیم:
"سنّت خداوند چنین است كه اتوال قومی را تغییر نمیدهد مگر اينكه خودشان تاالت
روتی خويش را تغییر دهند .يعنی اگر سپاسگّاري را به ناسپاسی ،و اطاعت را به نافرمانی ،و
ايمان را به شرك تغییر دهند ،او هم نعمت را به نقمت ،و هدايت را به گمراهی ،و سعادت را
به شقاوت تغییر خواهد داد( .طباطبايی :2911 ،ص)122
از آيه فوق استنباط میشود كه به طور عموم بین تاالت نفسانی انسان و بین اوضاع
خارجی نوعی تالزم وجود دارد ،چه از جانب خیر باشد چه از جانب شر.
در تفسیر المیّان از قول ابی عمر المالينی از ابی عبداهلل (ع) نقل شده است كه فرمود:
پدرم فرمود " :إنَّ اهللَ قضی قضاءً تتماً ال ينعمُ علی عبدٍ بنعمةٍ فسلبها ايّاهُ قبلَ أنْ يحدث
العبد ما يستوجب بذلك الذّنب سلب تلك النعمة و ذلك قول اهلل" :إنَّ اهللَ ال يُغیّرُ ما بقومٍ تتّیُ
يغیّروُا ما بأنفسهم( ".طباطبايی ،پیشین :ص)112
با توجه به مفاد تفاسیر مذكور ،هر چند خداوند سرنوشت محتومی براي جوامع بشري و
سرنوشت انسانها بسته به اراده آنهاست .اگر بخواهند میتوانند ،و تصوّر جبر مح

نادرست

است؛ بنابراين عّم و اراده انسانهاست كه میتواند در تعیین سرنوشت و مقدّرات آنان مؤيّر
باشد؛ و تنها آزادگان و بلند همّتان میتوانند داراي اراده و عّمی آهنین باشند و كائنات را به
تسخیر بكشند و در اين میان دون همّتان و بردگان تن به قضا و سرنوشت میسپارند.
عبد را ايام زنجیر است و بس

بر لب او ترف تقدير است و بس
(اقبال  :2113 ،ص)42

امام علی(ع) در تكمت  13نهج البالغه قضا و قدر را نفی كننده اراده انسان ندانسته و
توهم زدايی میكند .تضرت در جواف مردي شامی كه پرسید" :آيا رفتن ما به شام به قضا و
قدر الهی است؟ "به طور مشروح چنین پاسخ داد:
"واي بر تو! شايد قضاي الزم و قَدَر تتمی را گمان كردهاي؟ اگر چنین بود ،پاداش و كیفر،
بشارت و تهديد الهی بیهوده بود .خداوند سبحان بندگان خود را فرمان داد در تالی كه اختیار
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انسانها مقرر داشته ،اگر انسانها بخواهند ،میتوانند در تغییر سرنوشت خود مؤيّر باشند.

418

دارند و نهی فرمود تا بترسند ،اتكام آسمانی را واجب كرد و چیّ دشواري را تكلیف نفرمود و
پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد.
با نافرمانی بندگان مغلوف نخواهد شد و با اكراه و اجبار اطاعت نمیشود و پیامبران را به
شوخی نفرستاد و فرو فرستادن كتب آسمانی براي بندگان بیهوده نبود .و آسمان و زمین و آنچه
در میانشان است ،بی هدف نیافريد .اين پندار كسانی است كه كافر شدند و واي بر آتشی كه بر
كافران است( .دشتی  :2119تكمت )13
امیر المؤمنین علی(ع) در خطبه قاصعه ( )291علل پیروزي و شكست ملّتها را كارهاي نیك
و بد آنها دانسته كه از ارادههايشان ناشی میشود .در اين باره میفرمايد:
"از كیفرهايی كه بر اير كردار بد و كارهاي ناپسند بر امّتهاي پیشین فرود آمد ،خود را تفظ
كنید و تاالت گذشتگان را در خوبیها و سختیها به ياد آوريد و بترسید كه همانند آنها باشید!
پس آنگاه كه در زندگی گذشتگان مطالعه و انديشه میكنید ،عهدهدار چیّي باشید كه عامل
عّّت آنان بود و دشمنان را از سر راهشان برداشت و سالمت و عافیت زندگی آنان را فراهم
411


كرد و نعمتهاي فراوان را در اختیارشان گذاشت و كرامت و شخصیّت به آنان بخشید كه از
تفرقه و جدايی اجتناف كردند و بر وتدت و همدلی همّت گماشتند و يكديگر را به وتدت
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وا داشته ،به آنان سفارش كردند( ...همان :ص191و )193
اقبال و توجه به ارادهي ملّتها در تعيين سرنوشت
اقبال معتقد است كه خداوند ملّتی را به سروري میرساند كه سرنوشت خود را ،خودش
رقم بّند و در تعیین سرنوشت خويش دخیل باشد .استقالل فكري و عملی داشته باشد و
سرسپردگی ديگران را نپذيرد:
خدا آن ملّتی را سروري داد

كه تقديرش به دست خويش بنوشت

به آن ملّت سرو كاري نادارد

كه دهقانش براي ديگري كشااااات
(اقبال :2113 ،ص)144

در جاي ديگر میگويد:
"انسان توانا محیط را آن طور كه میخواهد ،میسازد و ضعیف ناچار است خود را با آن
تطبیق دهد( ".بقايی :2132 ،ص)239

بررسي مقايسهاي توجه به ...

اتساس مسئولیت انسانهاست كه میتواند در تعیین سرنوشت و مقدّرات آنان مؤير باشد.
در اين زمینه عّم و اراده برتر از انديشه است( .همان :ص )191
" تنها انسانهايی كه داراي عّمی راسخ و واتد هستند ،موجب انقالف سیاسی و اجتماعی
میشوند ،امپراتوري بر پا میدارند و نظم و قانون را به دنیا عرضه میكنند( ".همان :ص)191
عالمه اقبال معتقد است ،مسلمان براي اينكه در جامعه ذوف شود و همسو با تركت
كاروان بشريت گام بردارد ،آفريده نشده است؛ بلكه هدف از آفرينش او اين است كه مسیر
تمدّن ،جامعه و جهان را عوض كند و به سوي خیر و نیكويی و فالح و رستگاري رهنمون
شود؛ زيرا او صاتب رسالت و علم و يقین و مسئولیت است .او نبايد از ديگران تقلید كند.
مقام او جايگاه رهبري و امامت و ابتكار و نوآوري است .هر گاه زمانه فاسد ،و جامعه از جاده
مستقیم منحرف شد ،مسلمان نبايد در برابر منكرات سكوت كند .مؤمن بايد با ترارت ايمان
خويش ،جهان فاسد را بسوزاند و جهانی نو بیافريند.
زندگی را سوز و ساز از نار توست

عالم نو آفريدن كار توسااااااااات

خیّ و نقش عالم ديگر بنااااااه

نشئه افرنگ را از سر بناااااااااااه
(اقبال :2113 ،ص)122

خضوع و تسلیم در برابر فساد ،به بهانه قضا وقدر ،كار انسانهاي ناتوان است ،امّا ايمان
قوي ،خود قضاي الهی است .هر گاه مسلمان ارزش كار خود را بداند ،اوضاع و اتوال مطابق
خويشتن را تیّي شمشیرده
ديگر آن نُه آسمان تعمیر كن

باز خود را در كف تقدياااااااار ده
بر مراد خود جهان تعمیر كااااااان

(شادروان :2112 ،ص)132
در نظر اقبال يكی از ويژگیهاي انسان كامل ،خود سازي وتقدير آفرينی است.
ستاره كیا میري تقدير خبر دي كا

وه خود فراخی افالك میخوار و زبون

ستارگان قادر نیستند از سرنوشت خبر دهند ،آنها خود در پهناي فلك سرگردان هستند(.همان)
انسان خلیفه خداست ،پس میتواند قدرت تكوينی داشته باشد و از رمّ و راز آفرينش آگاه
گردد .در اموري میتواند تصرف كند كه باور آن براي انسانهاي عادي محال است.
ازرموز جّء و كل آگه باااااااااود

در جهان قائم به امراهلل باااااااااود

هر كه گردد در جهان چون بوتراف

باز گرداند ز مااااااااااغرف آفتاف
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مراد او پیش خواهد رفت.

411

(اقبال :2113 ،ص)12

اقبال در گفتگوي رؤيايی خويش با تاكم مريخی كه معتقد است :
سائل و محروم تقدير تق است

تاكم و محكوم تقدير تق اساااات

جّ خدا كس خالق تقدير نیست

چارة تقدير از تدبیاااااار نیساااات

در مقام تكیم ،با بیانی رسا و استداللی محكم پاسخ میدهد:

411


گر ز يك تقدير خون گردد جگر

خواه از تق تكم تقدير دگااااااار

تو اگر تقدير نو خواهی رواساات

زانكه تقديرت تق ال انتهاسااااات

ارضیان نقد خودي درباختااااند

نكتة تقاااااادير را نشناختااااند

روز باريكش به ترفی مضمر است

تو اگر ديگر شوي او دياااگر است

خاك شو نذر هوا سازد تاااااو را

سنگ شو بر شااایشه اندازد تو را

شبنمی ،افتندگی تقدير توساات
هر زمان سازي همان الت و منات

قلّمی پاينااااادگی تقدير توست
از بتان جويی ياااباتاي بی يبات

تا به خود ناساختن ايمان توسات

عالم افكار تو زنااااااادان توسات

رنج بی گنج است تقدير اين چنین

گنج بی رنج است تقدير اين چنین
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(اقبال :2113 ،ص)112

انسانی كه خويشتن خويش را به دست فراموشی بسپارد ،تسلیم قضا و قدر میشود و
نمیتواند خالق تقدير باشد و اين تقدير است كه او را بازيچة دست خود میسازد .تقدير رابطه
مستقیم با ارادة انسان دارد و تا زمانی كه خويشتن را نشناسد ،تقدير رنجی است كه گنجی به
دنبال ندارد و برعكس اگر به خود اعتقاد داشته باشد و به نیروي خالّقة خويش پی ببرد ،تقدير
گنج بی رنج است يعنی بدون اينكه انسان خود را به آف و آتش بّند و رنج افّون از توان
خود ببرد ،گنج سعادت نصیب اوست.
در جاي ديگر ،اقبال در گفتگويی خیالی با تالّج ،دربارة تقدير میگويد:
گردش تقدير ،مرگ و زندگی است

كس نداند گردش تقدير چیست

و از زبان تالّج پاسخ میشنود:
هركه از تقدير دارد ساز و برگ

لرزد از نیروي او ابلیس و ماااارگ

بررسي مقايسهاي توجه به ...

نی خودي را نی خدا را دياااادهاي

معنی تقدير كم فهمیاااادهاي

منظور اقبال اين است كه انسان متعهّد و با اراده ،خودش خالق تقدير میشود:
روز هیجا تیر او ،تیر تق اساااات

عّم او خالّق تقدير تق اسات

(همان)

پس ارادة انسان مالزم تقدير الهی است و آن كاري را میتواند انجام دهد ،كه خدا انجام
میدهد؛ يعنی تقدير مقهور ارادة انسان است و تقدير در دست انسانی است كه خويشتن شناس
باشد .در اين باره اقبال میگويد:
برون از سینه كش تكاااااابیر خود را

به خاك خويش زن اكسیر خود را

خودي را گیر و محكم گیر و خوش زي

مده در دست كس تقدير خااود را
(همان)

در اينجا ذكر دو نكته الزم و ضروري به نظر میرسد:
نكته اوّل :منظور از اين گفتار كه "ارادة انسان كاري را انجام میدهد ،كه خدا انجام
میدهد" اين نیست كه ارادة انسان بر ارادة خداوند مقدم است ،بلكه منظور اين است كه
خداوند كاري را بدون علّت و اسباف انجام نمیدهد و تقدير الهی شامل كارهايی میشود كه
انسان با ارادة خود انجام داده است .به بیان ديگر ،ارادة خداوند بر ارادة انسان تعلق میگیرد و
تصمیمها ،مصلحت خويش را جاري میكند .علی(ع) میفرمايد:
"عرفتُ اهللَ بفسخ العّائم و نق

الهمم" خدا را با نق

شدن تصمیمها و ارادهها

شناختم( .نهج البالغه ،تكمت )142
نكته دوّم :اين همه تأكید بر عّم و اراده و تقويت آن در انديشة اقبال و اينكه انسان
سعادت و خوشبختی و يا شوربختی خود را خود رقم میزند ،بدين معنی نیست كه انسان
بتواند موجودي مستقل و رها و گسسته از مبدأ هستی باشد .انسانها اگر دمی خودشان به خود
واگذار شوند ،چونان قطرهاي در مقابل نور آفتاف بخار میشوند با اينكه اگر اين قطره به دريا
متصّل شود همیشه باقی است و دريا شده است .انسانهاي متعالی كسانی هستند كه هستی
خويش را قطره وار به اقیانوس هستی بخش و مبدأ عالم وجود متصّل میكنند و براي همیشه
باقی می مانند و در زندگی منشأ آيار ارزنده شده و كارهاي خارق العادهاي انجام میدهند.
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منطبق می شود .البته از آنجا كه خداوند به مصلحت بندگان آگاه است ،گاه با نسخ اراده و نق

419

منظور از تأكید بر عّم و اراده استوار ،گسستن انسان از خدا و خود بودن به معنی بی خدايی
نیست ،بلكه منظور اين است كه انسان بداند چگونه موجودي است و چه میّان قدرت دارد و
چقدر میتواند در زندگی فردي و اجتماعی خويش نقش داشته باشد و هر اقدام او میتواند در
برافراشتن كاخ معرفت مؤير افتد تا در مقابل توادث روزگار مستحكم و پا برجا بماند و اينكه
سعی كند از نیروهاي عظیم درونی خويش تداكثر بهره را داشته باشد ،چه اگر از آن نیروها بی
خبر باشد و يا از آن بهره نبرد ،استعدادهاي درونیاش شكوفا نشده و هرگّ به اهداف متعالی
نخواهد رسید.
اين نمونهها ما را به اين نتیجه میرساند كه اراده و عّم و همّت در نظر اقبال جايگاه
وااليی دارد و به وسیله اين اهرم میتوان ريشة فساد و ستم و استعمار را از جوامع بشري
بركند ،تنها كافی است آن را در وجود خود درك كنیم و خودي خويش را بشناسیم.
يكی ديگر از زيباترين اشعار اقبال كه به عنوان سرودي انقالبی براي همیشه ماندگار
خواهد شد "فرمان خدا به فرشتگان" نام دارد .در اين شعر خدا به فرشتگان فرمان میدهد
418


خفتگان :كارگران و كشاورزان ستم ديدة جهان را از خواف بیدار كنند تا تقوقشان را از
غاصبان بستانند.
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برخیّيد و مستضعفان را بیدار كنید * در و ديوار كاخ مستكبران را به لرزه در آوريد * زمان
تاكمیت توده مردم به زودي فرا میرسد* نشانههاي كهن را هر جا كه میيابید ،بّدايید*
خون غالمان را به ترارت خود باوري به خوش آوريد * بگذاريد اين گنجشك نحیف با
شاهین رويارو شود* مّرعهاي كه دهقان نتواند روزي خود را از آن به دست آورد * هر
خوشة گندمش را بسوزانید * تق را سجده میكنید و اصنام را طواف * ولی بهتر آنكه چراغ
ترم و دير را خاموش كنید* من از اين عبادتگاههاي مرمرين بیّار و ناخرسندم * براي
پرستش من ترم محقّر از گل و خاك بنا كنید* (بقايی :2132 ،ص)129
شابي و توجّه به ارادة ملّتها در تعيين سرنوشت
تفكرات آزادي خواهی و استقالل طلبی تونسیها نسبت به ساير دورهها نمود بیشتري دارد.
در طول دورة تسلّط فرانسويها بر اين كشور (2332تا 2941م) در جريان مبارزات ،طبقات
مختلف مردم تونس شركت داشتهاند و هر يك به نوعی مردم را به ادامة مبارزه و دستیابی به
استقالل و رهايی از ذلّت و ستم ترغیب و تشويق میكردند .ابوالقاسم شابی يكی از جوانان

بررسي مقايسهاي توجه به ...

مبارز تونسی بود كه شعر و ادف را به سالتی كوبنده علیه استعمارگران بدل كرد .او عالیترين
رستاخیّ فكري و تجدّد ادبی را در مغرف عربی يعنی تونس ،مراكش و الجّاير پايه گذاشت.
او آيینه تمام نماي ملّت تونس در بحرانیترين سالهاي زندگی سیاسی و اجتماعی به شمار
میرود .در اين میان او با تأيیر پذيري از محیط خويش اشعار غرّايی در ستايش از آزادگی و
آزادي خواهی سروده به جامعه تونس و به تمامی جوامع تحت ستم اهدا نموده است.
عصر شابی ،عصر تاكمیّت افكار منحرف مقدس مآف بوده است .بسیاري از علماي دينی
كه مسئولیت سنگین هدايت اجتماعی را برعهده داشتند ،تن به سكوت و خفقانی مرگ آور
سپرده ،در دنیاي منّوي خويش بسر میبردند و برخی پا را فراتر از اين نهاده در دامن استعمار
سقوط كرده ،منادي تسلیم و صبر و سازش و رضا به قضا شدند .اين امر براي شابی غیر قابل
تحّمل بود و قصیدهاي بسیار تلخ و نیش دار و سرزنش كننده و در عین تال مشفقانه در اين
باف سرود:
لقدنام أهل العلم نوماً مغنطساً

فلم يسمعوُا ما رددتْهُ العاااااااوالم

سكتُم تماةَ الدين! سكتة و اجمٍ

و نمتم بملء الجفن و السیلُ داهام

اهل علم در خوابی عمیق غوطهورند و آنچه جهان پیرامونشان براي آنها



بازگو میكند ،نمیشنوند .اي تامیان دين! شما سكوت پیشه كردهايد ،سكوتی
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(شابی :1222 ،ص)211
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زشت و ناخوشايند! خفتهايد و چشمانتان را مستی خواف پر كرده ،در تالی كه
سیل بنیان كن در راه است.
در پايان همین قصیده است كه شاعر با دل آزردگی میگويد:
"خداوند آن قومی را لعنت كند كه به تیرهاي ستمگران و ظالمانی اهمیتی نمیدهد
كه به سويش نشانه رفتهاند( ".همان)
شابی شاعري اجتماعی ،مبارز ،آزادمنش ،استعمار ستیّ ،دوستدار و طرفدار ملت تحت
ستم ،دردآشنا ،بلند همّت ،آرمانگرا ،با شهامت و داراي انديشههاي متعالی است .توجه به ارادة
ملّتها د ر شعرش تجلّی يافته و با فلسفة يأس و بدبختی و تسلیم ستم شدن رو در رو ايستاده و
ملّت را به آزادي و پیشرفت دعوت نموده است.

كلمة "شعب" به معنی ملّت در فرهنگ او تعبیري است از تس ايمان و نیروي ارادهاي كه
به آن اعتقاد دارد .او براي همنوعان خود ،زندگی ايدهآل و جامعه آرمانی میخواهد .وطن و
تونس و قوم او تنها عرف نیست؛ بلكه همة انسانها قوم و مخاطب او و همة كشورها وطن او
محسوف میشوند.
شاعر ،دوستی را مخاطب قرار داده و از او میپرسد :آيا در مورد مردم و درد و رنجهايی كه
تحمّل میكنند ،انديشیدهاي؟ اين سؤال نشانة اين است كه درد و رنج ملتهاي تحت ستم ،دير
زمانی است كه انديشة شاعر را به خود مشغول كرده است .مصیبت استعمار زدگی ملّتها در
دلش زخمی ايجاد كرده كه بايد مرهمی آن را التیام بخشد.
شابی با ذهن وقّاد و ذوق سلیم دريافته است كه زورمداران از مستضعفان بهرهكشی
میكنند ،گويی ضعیفان براي همین آفريده شدهاند .او با لحنی تهكم آمیّ میگويد:
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و شعوفٍ ضعیفةٍ تتلطّااااااای

فی جحیم اآلالم عاماً فعامااااااااً

والقويُّ الظلومُ يعصر مِااانْ آ
يتحسّاه ضاتكاً الياااااااراها

المها السوّد لذّةً مااااااااااااداما
خُلقتْ فی الوجود إالّ طعاااااااماا
(شابی :1222 ،ص)211
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 و چه بسیار ملتهاي ضعیفی كه پیوسته در آتش درد و رنج میسوزند. و انسانهاي قوي ستمگر براي كسب لذت مدام ،شیره دردهاي جانكاه آنان رامیمكند.
 و سرشار از لذت  ،عصاره جان آنان را مینوشند ،بدون آنكه فكر كنند درعالم چیّي جّ براي غذاي آنها آفريده شده است.
روح آزاد منشی و آزاد انديشی در سراسر ديوان شابی تكمفرماست و مصمم است اين
روح را در پیكر ملّتها بدمد.
شابی خواستار مجد و عظمت انسان است .او هرگّ نمیپسندد كه انسانی خوار و زبون
باشد و به پستی گرايد ،بلكه میخواهد انسان به كمال و قلّه رفیع انسانیت دست يابد؛ زيرا
كسی كه نمیخواهد عّيّ و بّرگوار باشد ،بايد تمام عمر را در پستی بسر برد.
و مَن ال يحبّ صعودَ الجباااال

يعش أبد الدّهرِ بینَ الحُفااااااااار

بررسي مقايسهاي توجه به ...

(همان ،ص)12

و آنكه صعود به بلنداي كوهها (سرفرازيها) را دوست ندارد ،بايد همیشه در تفرهها
(پستیها) زندگی كند.
شابی از جمله روشنفكرانی است كه عقايد و افكار خويش را با جسارت و شهامتی كم
نظیر در كتاف جاودانهاش "الخیال الشعريّ عندالعرف" فرياد میزند:
"  ...ما امروز طالب يك زندگی توأم با قدرت و درخشان هستیم كه آكنده از اراده و جوانی
باشد .هر كه زندگی را جستجو كند بايد فردايی را كه در قلب زندگی است پرستش كند؛ امّا
آنكه گذشته را میپرستد و فردا را فراموش میكند ،خود مرده است؛ چرا كه به مردگان
گورستانها چشم دوخته است( "...شبستري :2114 ،ص)21
شابی شیوهاي را براي زندگی معاصران خود پیشنهاد میكرد كه با طبیعت راكد و تسلیم
پذير آنان سازگار نبود.
خلقتَ طلیقاً كطیف النّسیاام

و تُرّاً كنور الضُّحی فی سماااااااااء

تو چونان وزش نسیم و نور خورشید در میانة روز ،آزاد آفريده
444

شدهاي.
وألقتْك فی الكونِ هذي الحیااااااة

اي فرزند هستی! خدا تو را چنین آفريد و اين زندگی را براي تو در عالم
هستی قرار داد.
فما لك ترضی بذلّ القیاااااود

و تحنی لمن كبّلوكَ الحیاااااااة

پس تو را چه شده است كه ذلّت در بند بودن را میپذيري
و در برابر كسانی تعظیم میكنی كه تو را به بند كشیدهاند؟!
أال انه

ْ و سِرْ فی سبیل الحیاة

فمن نامَ لم تنتظره الحیاااااااااة؟!

هان برخیّ و در راه زندگی تركت كن؛ زيرا هر كه به خواف رود ،زندگی
منتظر او نخواهد شد.
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كذا صاغك اهللُ يابن الوجااااود



وال تخش ممّا و راء القاااااالع

فما يمّ إال الضُّحی فی صبااااااااه

و إال ربیع الوجود الغااااااارير

يُطرّز بالوردِ ضافاااااااااااای رداه

از آنچه در پشت دژهاست ،بیمناك مباش .چیّي نیست مگر نوري از عشق و جوانی و
جّ بهار هستی سرفراز كه پوشش آن را با گلها آراسته است.
إلی النورِ فالنّورُ عذفٌ جمیااال

إلی النّورِ فالنّورُ ظلُّ اإللااااااااه !!

پیش به سوي نور كه نور زيبا و گواراست .پیش به سوي نور ،كه نور سايه خداست.
(شابی:1222 ،ص )112جايگاه رفیعی كه عّم و اراده در انديشه شابی اشغال كرده است،
موجب میشود تحقق دادگري را در جامعه ممكن نداند مگر آنكه موازنهاي میان قدرتهاي
موجود در جامعه انسانی ايجاد شود .عبدالعّيّ المقالح در اين باره چنین میگويد:
" از ديدگاه شابی ،ملّتی كه زير ستم و ذلّت بسر میبرد ،شايسته مهرورزي و عطوفت
نیست و بر نويسندگان و شعراست كه به جاي توجه به تاكمان جور و موعظه آنان ،بر ملّتهاي
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تسلیم و بیاراده و ستمپذيري  -كه زندگی را بدون تقوق انسان پذيرفتهاند -بشورند.
(المقالح :2913 ،ص)121
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اراده و تقدير
ابوالقاسم شابی در قصیده "فلسفة الثعبان المقدّس" از قضا و قدر و سرنوشت و تكومت
جباّرانه سخن می گويد .ولی چگونه شاعري كه با شور و ايمان ،از اراده و قدرت و آرمان
خواهی انسان داد سخن میدهد و همه موجودات قهّار را تابع خواست او میداند ،ناگهان
چنین با رضايت و تسلیم در برابر قضا و قدر به خواهش آن گردن مینهد؟ در پاسخ به اين
پرسش ابتدا شايان ذكر است كه بعضی از نويسندگان در بررسی و تحلیل شعر شابی دچار
اشتباه شده و به توهّم زدايی او توجّهی نداشتهاند .به عنوان مثال جرجیس ناصیف در كتاف
خود به اين باور میرسد كه:
" انسان از ديدگاه شابی محكوم به گردن نهادن به قدرت و تسلیم سرنوشت است و هیچ
چارهاي ديگري ندارد( ...ناصیف :2991 ،ص)211

بررسي مقايسهاي توجه به ...

با مطالعه دقیق ديوان شابی اين تناق

از بین میرود و بايد گفت كه شاعر به زندگی ايمان

دارد و معتقد است انسان براي رسیدن به كمال زندگی میكند و راز كمال در آرمان جويی و
عشق است .اين اهداف اگر برانگیّاننده عّم ملّی باشد ،و با اراده عملی آنان در هم آمیّد ،هیچ
موجودي توان ايستادن در برابر چنین خواستی ندارد؛ چرا كه عّم و اراده انسان در اين جهت
هم سو با قوانین و نوامیس طبیعی و مشیّت و خواست خداوند است .همان چیّي كه در طلیعه
اين گفتار از قرآن كريم ذكر شد.
شابی در خصوص تقدير ،در ابتداي قصیده زيباي "إرادة الحیاة"يا "إرادة الشعب"
میگويد :سرنوشت مجبور است در مقابل ملّتی كه اراده زيستن دارد تسلیم شود و خواست او
را گردن نهد:
إذا الشعبُ يوماً أرادَ الحیاااااة

فال بّدَّ أنْ يستجیبَ القااااااااااادر

وال بُدَّ للّیل أنْ ينجلااااااای

وال بُدَّ للقیدِ أنْ ينكااااااااااااسر
(شابی :1222 ،ص)12

هرگاه ملّتی عّم زندگی كند ،سرنوشت ناگّير خواست او را
اجابت میكند .بر شب است كه به صبح انجامد و بر زنجیرها و
قید و بندهاست كه در هم شكسته شوند.
میخواهد روح جديدي در كالبد ملّت خسته خود بدمد و آرزوهاي مرده را با دم مسیحايی
خويش زنده كند .اشعار اين قصیده ،سرود و ترانه میلیونها انسان مبارز و قهرمانی گرديد كه در
كشورهاي عربی زير سلطه استعمار بسر میبرند.
قصیده "ارادة الحیاة" نه تنها از مهمترين سرودههاي شابی است ،بلكه از جهت استحكام
هنري و پختگی و بنیان قوي و محكم آن ،و از جنبه موضوع و معانی و الفاظ و موسیقی و
الهام بخشی شعري و خیال و قدرت و تعبیر روانی ،در اوج قرار دارد .شابی معتقد است كه هر
گاه زندگی ملّتی از مبارزه و اير گذاري در هستی و تاريخ خالی باشد ،زندگی و مرگ آنان
يكسان خواهد بود.
از ديدگاه شابی انسان تجسّم خالق تقدير و سرنوشت است؛ امّا گاهی در ديوان شابی
اشعاري مشاهده میشود كه در مرتله اوّل اين تصوّر را در ذهن انسان به وجود میآورد كه
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شابی با سرودن اين اشعار  ،قصد برانگیختن ملّت و ايجاد رستاخیّ درمیان آنان دارد و
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شابی معتقد به فلسفه قدرت در زندگی است و انسان را دربست در اختیار سرنوشت و قضا و
قدر تتمی و تغییر ناپذير میداند و به نظر میرسد شاعر در خصوص اعتقادي به سرنوشت
محتوم ،خداوند را عامل وضع چنین سرنوشتی میداند.
كُنْ كما شاءَت السَّماءُ كئیباااً

أيُّ شَیْءٍ يَسُرُّ نفسَ األرياااااابِ؟

همان گونه كهآسمان(سرنوشت آسمانی)میخواهد ،غمگین و اندوهناك
باش ،چه چیّي میتواند انسان آگاه و با بصیرت را شاد سازد؟
إنّما النّاسُ فی الحیاةِ طیاااااورٌ

قد رَماها القضا بوادٍ رهیاااااااااب

در تقیقت مردم در اين دنیا به سان پرندگانی هستند كه سرنوشت،
آنها را به سرزمین وتشتناكی در انداخته است.
قد كبّلَ القدرُ الضاري فرائسَهُ

فما استطاعوُا له دفعاً وال تااارزوا

سرنوشت درنده ووتشی ،شكارهاي خود را در بند اسارت كشیده،
441


به گونهاي كه قادر نیستند بندها و زنجیرها را از خويش بگسلند و
سرنوشت محتوم را برانند.
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اين ابیات قصیدة "شكوي ضائعة"،بیانگر اين است كه قضا و قدر بر زندگی بشر اتاطه
دارد و انسان به ناچار در دام آن گرفتار است .در ابیات ديگر نیّ بر آن است كه قضا و قدر
چشم انسانها را دوخته و با انواع دامها او را اتاطه كرده است.
و خاط أعینهم كی ال تشاهدَهُ

عینٌ ،فتعلم ما يأتی و ما ياااااااذرُ

چشمهايشان را دوخت تا چشمی او را نبیند ،كه چه میكند و
چه وا میگذارد( .به چه كاري مشغول است)
اما به رغم درد و رنج جانكاه درون و دشمنان بیرونی و قضاي محتوم كه او را اتاطه
كردهاند ،اتساس میكند كه بايد در برابر همه ايستادگی كند:
سأعیشُ رغمَ الدّاءِ و األعاااااداء

كالنّسرِ فوقَ القمّةِ الشّماااااااااااءِ

و أقولُ للقَدَرِ الّذي الينثنااااای

عنْ ترف آمالی بكلَّ بااااااااااالءِ

فاهدَمْ فؤادي ما استطعت فانّااهُ

سیكونُ مثل الصّخرةِ الصمّاااااااااءَ

بررسي مقايسهاي توجه به ...

إنَّ المعاولَ التهدُّ مناكباااااای

والنّارُ التأتی علی أعضااااااااااائی

و رأيتمونی طائراً مُترنّمااااااااً

فوقَ الّّوابعِ فی الفضاء النّائااااااای

مَنْ جاشَ بالوتی المقدّسِ قلبُهُ

لَمْ يحتفِلْ بحجارةِ الفلتاااااااااااءِ
(شابی :1222 ،ص)22

با وجود همه دردها و در میان دشمنان ،من همانند كركسی كه بر فراز قلّهها النه دارد ،به
زندگی خود ادامه خواهم داد.
و به قضا و قدر كه هرگّ تغییر و تحوّلی در آن راه ندارد میگويم:
تا آنجا كه میتوانی قلب مرا منهدم ساز ،من همانند صخرهاي سخت هستم .تیشهها
(ضربههاي توادث) مرا به ستوه نمیآورد و آتش فروزان ،اعضاي بدنم را نمیسوزاند.
مرا به سان پرندهاي مشاهده كردهايد كه در فضاي دور دست ،باالتر از توفانها به
نغمه سرايی مشغولم( .در دنیاي اتساسات خويش با آرمانهاي خود سرگرم هستم)شاعر
در بیت آخر خطاف به همه عواملی كه سدّ راه او شدهاند ،او را تضعیف میكنند و براي
انهدام بناي وجود او هم دست شدهاند و در راه او سنگ اندازي میكنند ،از فراز قلّهها،
در تالی كه خورشید فروزان و شفق زيبا در برابرش جلوهگر است میگويد:
كسی كه دلش از وتی الهی مشحون است ،به سنگ اندازي فرو مايگان توجهی
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ندارد.

با مقايسه افكار اقبال و شابی نتیجه میگیريم كه قضا و قدر ،داراي دو جنبه متفاوت است .از
يك سو ،گاه انسان مجبور است پذيراي قضاي الهی و سرنوشت محتوم باشد و از سوي ديگر
او خلیفه خداست كه میتواند در سرنوشت و تكوين قضا و قدر كارساز و مؤيّر باشد.
اراده و عّم مصمّم میتواند جوامع بشري را به سمت و سويی سوق دهد كه انسان
میخواهد و تصمیم میگیرد و میتواند انگیّه بسیار متین و استواري باشد كه جوامع بشري را
از ركود و سكوت ،خمودي و فترت ،به مجد و عظمت و شكوه و اقتدار سوق دهد و صرف
اعتقاد به سرنوشت محتوم و مختوم جّ يأس و دل مردگی و تسلیم و عقب ماندگی و سرانجام
فنا و نابودي چیّي ديگر به دنبال نخواهدداشت.
ضعفُ العّيمة لحدٌ فی سكینته

تقضی الحیاة بناه الیأس و الوجلُ
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نتيجه گيري

سستی اراده چون گوري است كه در آرامش و سكون آن ،زندگی به
نابودي و اتمام میرود ،آن نوع زندگی كه ترس و نومیدي بر آن
اتاطه دارد.
و فی العّيمةِ قوّاتٌ مُسخَّرَةٌ

يخرُّ دونَ مداها الشامخُ الجباالُ
(شابی :1222 ،ص)31

و در اراده و عّم استوار ،جاذبههايی نهفته است كه در برابر عظمت آن،
كوههاي بلند و رفیع به فروتنی و تسلیم در میآيند.
اقبال و شابی مصلحانی هستند كه خود را با جلوههاي مادي و دنیوي آلوده نساخته و
پديدهها را وسیلهاي براي رسیدن به اهداف واالي خود قرار دادهاند .آنها دريافتهاند كه شعر
میتواند وسیلهاي براي بیداري ملّتها و سالتی كوبنده و مؤير در راه براندازي مفسدان و
مستكبرانی باشد كه اشاعه دهنده فساد و تباهیاند .آنها به ديگران میآموزند كه همة طبقات
مردم در هر جايگاهی میتوانند مصلح باشند و با فساد مبارزه كنند.
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از مردم انتظار خاصی براي جبران زتمات خويش ندارند و تنها در پی اصالح جامعهاند .آنها
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اقبال و شابی از نوابغ و شخصیّتهايی هستند كه خود را وقف جامعه و آرمان آن كردهاند و
در راه اصالحگري ،قالب شعر را براي بیان افكار و انديشههاي واال مناسبتر از راههاي ديگر
میدانند .مردم عادي از درك وشناخت چنین شخصیّتهايی ناتوانند و اين گونه افراد در جامعه
اتساس تنهايی و غربت میكنند.
انكار اين دو شاعر متفكر میتواند الگوي خوبی براي كسانی باشد كه میخواهند به جامعه
آرمانی خود دست يابند .انسان را نسبت به آينده امیدوار سازند و به تركت و پويايی وادار
كنند و از افسردگی و خمودگی بر تذر دارند و به بلند همتّی سوق دهند .اين دو ،بردگی و
اسارت را محكوم میكنند ،آزادگی و آزادمنشی را میستايند ،میخروشند و به خروش
وا میدارند ،میسوزند و میافروزند ،رنج میبرند و آسايش میآفرينند ،میگدازند تا رنج قلبها
را فرو نشانند.
با همه آنچه از تكريم و بّرگداشت شابی و اقبال ،نسبت به ارزش اراده و مسئولیتپذيري
انسانها بیان شد ،میتوان دريافت كه آنها به وجود نیرويی ژرف و پايان ناپذير و معنوي  -كه
به صورت يك انرژي نهفته در وجود ملّتها پنهان است  -باور دارند ،و ايمان دارند كه براساس

بررسي مقايسهاي توجه به ...

همین قدرت روتی و تمركّ اراده ،مردمان ستم كشیده و تحقیر شده زمین روزي به پا
میخیّند و تقوق از دست رفته خويش را بازپس میگیرند .آنگاه قدرتهاي ستم پیشة به ظاهر
تّلّل ناپذير و بی انعطاف در مقابل اين آتشفشان سهمگین  -كه پس از سالها خاموشی و
ركود به فعالیت در آمده است – بناگّير تسلیم خواهند شد.
از ديدگاه اقبال و شابی ،تیات و هستی و وجودي كه خداوند آفريده است ،بی هدف و
عبث نبوده بايد از آن بهرهمند شد .تیات و زندگی براي رسیدن به كمال انسانیت است .هر دو
از انسانها می خواهند كه بیدار شوند و با تركت و تالش ،زندگی را رونق دهند و جمود فكري
وتحجّر و سیر قهقرايی راكنار گذاشته ،زنده و شاداف و سرزنده ،سیر تكاملی خود را طی كنند
و به خواري و ذلّت و زبونی تن ندهند .سرافراز و با عظمت زندگی كنند و مرده متحرّك و
بی اراده نباشند و با ارادة خود زندگی را دگرگون سازند و فلك را سقف بشكافند و طرح نو
در اندازند.
بیا كه قاعده آسمان بگردانیام

قضا به گردش رطل گران بگردانیم

زتیدريم من و تو زما عجب نبود

گر آفتاف سوي خاوران بگردانیاام
اقبال :2113 ،ص)113
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