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طبیعتسرایی در شعر اقبال و وردزورث
محمدحسین ساکت
مستشار پیشین دیوان عالی کشور ،وکیل دادگستری
محمد اقبال الهوری (م 4941 :خ 4392 /م) شاعری است متعهد که در سرودههایش پیوسته به فلسفهی زندگی اشاره میکند .با
اینهمه ،آوای او صدای شاعری است دلبستهی انسان و شیدای طبیعت .اقبال نخست شعر اردو و سپس شعر فارسی را رساترین ابزار
برای ارائهی اندیشههایش یافت و دیدگاههای فلسفی /دینی /اجتماعی /سیاسی و تربیتیاش را در قالب شعر ارائه داد .او برای شعر
رسالت واالیی در نظر میگرفت 80و هیچگاه نمیخواست او را تنها به نام یك شاعر بشناسند:
مثال شاعران افسانه بستم
نپنداری که من بیباده مستم
که بر من تهمتِ شعر و سخن بست

نبینی خیر از آن مرد فرودست
هدف اقبال از سرایش ،چیز دیگری بود:
او حدیث دلبری خواهد ز من

رنــگ و آب شــاعران خواهــد ز مــن

کــم نظــر بیتــابی جــانم ندیــد

آشـــکارم دیـــد و پنهـــانم ندیـــد

سه دیدگاه درباره هنر
در آغاز سـده نـوزدهم ،فلـوبر ) ،(Flaubertگوتیـه ) (Gautierو بـودلر ) (Baudlaireجنـبش «هنـر بـرای هنـر» را بـه راه
انداختند .شاعران و نویسندگانی مانند پوشکین در روسیه ،والتر پیتـر ) ،(W. Paterو اُسـکار وایلـد ) (O. Wildeدر انگلسـتان و
ادگار آلن پو ) (E. A. Poeدر ایاالت متحدهی آمریکا به هواداری از این جنبش ادبی برخاستند .همه کسـانی کـه بـا ایـن دیـدگاه
همسو بودند از اشلِگل ) (Schlegelو هاینه ) (Heineدر آلمان الهام میگرفتند.
همگام با جنبش هنر برای هنر ،دو جنبش ادبی دیگری پدید آمد« :قالب برای قالب» ،و «تقلیـدی بـودن هنـر» هـواداران قالـب
برای قالب میان شکل ) (formو قالب هنر با محتوا و مضمون و مایهی آن جدایی میانداختند و بر این باور بودند کـه محتـوا ارزش
زیباشناختی ندارد و آنچه به راستی مهم و درخور نگرش است و به هنر شکوه و زیبایی میبخشد قالب و شکلی است کـه هنـر در آن
جا میگیرد و ارائه میشود .دیدگاه سوم ،هنر را تقلید میدانست و بس .اقبال با هنر برای هنر و تقلیدی بودن هنـر همسـاز نبـود .از
نگاه او ،واالترین ارزش و هنر انسان آفرینندگی (خلّاقیت) و نوآوری (ابداع) است .تا آنجا او بـر نـوآوری و آفریننـدگی تکیـه و تأکیـد
می کرد که جدایی راستین میان گرونده (مؤمن) و ناگرونده (کافر) را در باورمندی به این یا آن دستور کار یا مکتب اعتقادی /کالمی/
مکتبی نمیدید ،بلکه آفرینندگی و نوآوری را در خمیرمایهی ذات و زندگی بشر میدانست:
پــیش مــا جــز کــافر و زنــدیق نیســت
هرکه او را قوت تخلیق نیست
تابندگی و ماندگاری انسان به تازهکاریهای اوست:
فروغ آدم خاکی ز تازهکاریهاست

مه و ستاره کنند آنچه پـیش از ایـن کردنـد

 .21برای آگاهی از دیدگاه اقبال دربارهی شعر و رسالت شاعر نك :محمدحسین سـاکت« ،رسـالت شـاعر از دیـدگاه اقبـال» ،.سـخنرانی در ششـمین کنگـرهی
تحقیقات ایرانی ،دانشگاه آذرابادگان (تبریز) ،4936 ،چاپشده در مجموعهی سخنرانیهای ششمین کنگرهی تحقیقات ایرانـی( ،تبریـز ،دانشـگاه تبریـز ،بهمـن
 ،)4931ج  ،9صص  ،99_4بار دیگر چاپشده در محمدحسین ساکت ،ماهتاب شام شرق؛ گزاره و گزینهی اندیشهشناسی اقبال (تهـران ،نشـر میـراث مکتـوب،
 ،)4923صص .363_393
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از آنجا که اقبال برای هنر هدف ،آرمان و خواسـتهای قائـل بـود ،بایـد او را «کـارکرد بـاور» ) (Functionalistبـهشـمار آورد.
کارکردباوران دو دسته بودند :کسانی که هدف و خواسته هنر را لذت و کامبخشی مـیدانسـتند ،و دیگرانـی کـه هنـر را خـود و ذات
زندگی بهشمار میآوردند .ارسطو ،قدّیس آگوستین ،هیوم و سانتانایا ) (Santanayaاز نخسـتین دسـتهانـد ،و افالطـون ،روسـکین،
آیبسن ) ،(Ibsenتولستوی ،برنارد شاو و اقبال از دومین گروه.
24
اقبال با آنکه در فلسفه و اندیشهی فلسفی با افالطون سر ستیز داشت ،ولی در نظریه شعر و شاعری شاگرد او بود .
اقبال گذشته از آنکه کارکردباور بود ،با مکتب اکسپرسیونیسم یا حالتنمایی ) (Expressionismهمسـاز بـود .پلوتینـوس یـا
افلوطین ) (Plotinusرا نخستین اکسپرسیونیست بزرگ به شمار میآوردند .هواداران این مکتب مـیگفتنـد کـه :زیبـایی در ذهـن
هنرمند چهره میبندد .کروچه ) ، (Croceاکسپرسیونیست سترگ معاصر ،هنر را سرشاری عواطـف و احساسـات هنرمنـد در قالـب
تخیّل ،بینش یا درونْیافت ) (intuitionمیدید .درونْیافت یا کشف و شهود همان خوداظهاری آزمودن و تجربهی فرد است.
وگرنه لعل درخشـنده پـارهی سـنگ اسـت
تو قدر خویش ندانی ،بها ز تو گیرد
دیدگاه اکسپرسیونیستی اقبال در شعر باال و دو بیت زیرین پیداست:
راز خــود را بــر نگــاه مــا گشــود
آن هنرمندی که بر فطرت فزود
قلــب را بخشـــد حیــات دیگـــری

آفرینــــد کاینــــات دیگــــری
طبیعتدوستی و طبیعتسرایی اقبال

از روزنهی اکسپرسیونیسم ،اقبال در سرودههای فارسی و اردوی خویش صحنههای زیبا و دلکشی از طبیعت ترسیم کرده اسـت.
با نگاه به شور و شوق و ابراز احساس و عاطفه سرشار اقبال به هنگام سخن گفتن از طبیعت در سرودههایش ،ناگزیر بایسـتی او را در
رده شاعران بزرگ طبیعتسرا مانند وردزورث ) (Wordsworthنشاند .شعر «ساقینامه» که در نشاط بـاغ کشـمیر سـروده اسـت،
گواه هنر و شورمندی شاعر در توصیف طبیعت است:
*
نجـــوم پـــرن رُســـت از مرغـــزاری
خوشـــا روزگـــاری ،خوشـــا نوبهـــاری
زمـــین از بهـــاران چـــو بـــالِ تـــذروی

ز فــــوّاره المــــاسْبــــار آبشــــاری

نپیچــد نگــه جــز کــه در اللــه و گــل

نغلتــد هــوا جــز کــه بــر ســبزهزاری

لــبِ جــو خــودآرایی غنچــه دیــدی؟

چـــه زیبانگـــاری! چـــه آیینـــهداری

چـه شـیریننـوایی ،چـه دلکـشصــدایی

کــه مــیآیــد از خلــوتِ شاخســاری!

به تن جـان ،بـه جـان آرزو زنـده گـردد

ز آواز ســــاری ،ز بانــــگ هــــزاری

نواهــــــای مــــــرغ بلندآشــــــیانی

درآمیخـــت بـــا نغمـــهی جویبـــاری

. M. M. Sharif, "Iqbal's Theory of Art", in Iqbal, vol. II, No. 3, P. 10.
* .نجوم پرن :خوشهی پروین ،ستارهی ثریا.
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تــو گــویی کــه یــزدان بهشــت بــرین را

نهـــاده اســـت در دامـــن کوهســـاری

چه خواهم در ایـن گلسـتان ،گـر نخـواهم

شـــرابی ،کتـــابی ،ربـــابی ،نگـــاری؟!

ســـرت گـــردم ای ســـاقی مـــاهســـیما

بیــــار از نیاکــــان مــــا یادگــــاری!

بــه ســاغر فروریــز آبــی کــه جــان را

فــروزد چــو نــوری ،بســوزد چــو نــاری

شــ ـقایق برویــــان ز خــــاک نژنــــدم!

بهتشــی فــروچین بــه مشــت غبــاری!
(پیام مشرق)

شاعر خود را «غنچه نورُسته» میخواند و اینگونه از طبیعت میسراید:
از این بستانسـرا دیگـر چـه خـواهی؟
شو ای غنچه نورُسته دلگیر!
م
لــبِ جــو ،بــزم گــل ،مــرغ چمــنســیر

صـــبا ،شـــبنم ،نـــوای صـــبحگاهی

در دوبیتی دیگری ،شاعر با مرغان چمن همداستان است و با غنچهها همزبان:
زبــان غنچــههـــای بــیزبـــانم
به مرغان چمن همداستانم
چو میرم با صـبا خـاکم بیـامیز!

که جز طـوفِ گُـالن کـاری نـدانم

(پیام مشرق)
زیبایی و شکوه شگفتیآفرین دامنههای کشمیر نهتنها شاعران ایرانی و پارسیگوی را به سرودن مثنویهای بلند و غزلهای نغـز
دربارهی زیبایی های جادویی آن سامان کشاند ،که دامن شاعران انگلیسی را هم گرفت .حاج محمدجان قدسـی مشـهدی بلنـدترین،
زیباترین و سختهترین مثنوی را در توصیف دشت و کوه کشمیر سروده که باید آن را شاهکار طبیعتسرایی در زبان فارسی دانست.
تامـاس مـور ) (Thomas Mooreبـا الهـام از شـعر گـایور ) (Gaiourیـا «کـافر» .و عـروس اَبیـدوس (The Bride of
) ،Abydosاثر دوست و هممیهن خویش لرد بایرن ) ،(Lord Byronشـعر «اللـه رخ» ) (Lallah Rookhرا سـرود .ایـن شـعر
داستانهایی از عشق و دلدادگی و شور و شیدایی شاعر تازهجوانی است که امیر ناشناس بخاراست و دلبسته بیقـرار اللـهرخ ،دختـر
اورنگ زیب پادشاه گورکانی هند؛ مور در چهار منظومه به هم پیوسته »پیامبر ناشناس خراسان»« ،بهشت و آفریدگار»« ،بنده آتش»
و «روشنایی حرم» ،به پیروی از رابرت ساوثی ) (Robert Southeyدر سرودهی «شبهای عربی» نام مردان و زنان قهرمان شرقی
را میآورد تا به شعر خود آب و رنگی بدهـد .بـایرون پروتـر اسـمیث ) (Byron Proter Smithشخصـیتهـای داسـتانی مـور را
«همشهریان ناشناس ایرلندی» توصیف میکند .22مور در شعر «روشنایی حرم» میان توصیف خود از آبشار ،گل ،بلبل ،درخت خرمـا
و شرح دشت کشمیر ،پل میزند:
کدامینِ شما ناآشناست با دشت و کوهستان کشمیر؟
با گلهایش که پوشانده زمین را یکسره از نور و بوی گل
82

. Byron Proter Smith, Islam in English Literature, edited with an Introduction by S. Bushrui and Anahid Melikian,
and a oreward by Osman A. Farroukh (Delmar, N. Y:
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با نیایشگاهها ،درّهها ،آبشاران روشن و پاک و زالل آن
بهسانِ چشمههای عشق روی موج
و درخشش جویبارهایش بهسانِ ستارگانی که فرومیریزند،
و ندای هزار که به آسمان بلند است
و خندهها و گامها ـ صداهایی که از دیدار جوانان میرسد بر گوش،
29
آن را قطع میسازد.
اقبال دلدادهی طبیعت است .او خود را به طبیعت میسپارد؛ هر چیزی در طبیعت پاسخی است به عشق و دوستی او:
به شاخ اندر ،گُـالن را بـو شناسـم
مـــزاج اللـــهی خـــودرو شناســـم
از آن دارد مــرا مــرغ چمــن دوســت:

مقـــام نغمـــههـــای او شناســـم

(پیام مشرق)
کودکی اقبال در سیالکوت گذشت ،شهری کوچك در تپهماهورهـای بیرونـی هیمالیـا .اگرچـه او نتوانسـت شـکوه راسـتین ایـن
رشتهکوهها را از نزدیك ببیند ،ولی توانست از دور نگاهی بدان بیاندازد .یکی از نخستین شعرهای اردوی اقبال درباره هیمالیاست:
هیمالیا! ای تو باروی کشور هندوستان!
آسمان خم میشود تا زند یك بوسه بر پیشانیات،
برف دستاری است از ارج و فضیلت،
که نشسته بر سرت
و بهسانِ مهرِ گیتیتاب
میدهد ارزانی تو خندههایش را
قلههایت سرگرم سخن گفتن با خوشه پروین
در زمینی تو ولی سرکشیده سوی کیهان آن ستیغ تو
طور سینای کلیم ،پرتوی از نور توست
از برای چشم بینا تو سراسر پرتوی!
(بانگ درا)
سرودهی باال بیتهای زیر پرسی شللی ) (P. Schelleyرا به یـاد مـیآورد کـه در دره چـامونیکس )(Vale of Chamonix
سروده است:
کوه سپید زان دوردستها میشکافد آسمان بیکران را
مون بالن ) (Mont Blancپیداست ـ هنوز برفی و آرام
رشتهکوهش شکلهایی وهمانگیز،
تودهای از صخره و یخ گردِ آن ،درّههای پهن
در میان سیلهای یخزده و برف سنگین،
آبیرنگ بهسان سپهر آویزان،
21
و باد میپچید میان شیبهای تند و انبوه
آنچه در شعر هیمالیای اقبال ،که نخستین سروده او درباره طبیعت بود ،شایان نگرش است اینکه از نور و اشراق سخن میگویـد.
بعدها اشراق جانمایهی تفکر فلسفی اقبال گردید .اشراق به سراغ وردزورث هم آمد ،ولـی دیرهنگـام .او پـس از دیـدار از سـیمپلون
. David Perkins (ed. ), English Romantic Writers (New York, Hart Court Brace and World [1967], P. 703.
. S. A. Vahid, Studies in Iqbal (Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, July 1986), P. 174.
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پاس ) ،(Simplon Passدر یکی از نامههایش نوشت« :در میان منظـرههـای مهیـب و پرصـالبت رشـتهکـوههـای آلـپ ،هـیچ در
اندیشهی انسان نبودم؛ سراسر جانم متوجه او (خدا) بود که این جالل و شکوه سترگ را فراروی من آفرید.»23
اقبال از سیالکوت به الهور آمد ،شهری بزرگ در کرانه رود راوی ) ،26(Raviو بیشتر وقت خود را در بخـش پررفـتوآمـد شـهر
گذراند .بدین گونه ،او فرصت دیدار با طبیعت را پیدا نکرد ،مگر در بوستانهای دوستداشتنی گرداگرد سیالکوت یـا در امتـداد رود و
جویبارهایی که از شهر سرچشمه میگرفتند .اقبال در آنجا چیزهای سادهای در شعر خویش میآورد ،مانند کـرم شـبتـاب ،شـبنم،
ابرها ،غروب خورشید ،ستارگان و . . .ولی حتا در توصیف همین صحنههای معمولی ،هنرنمایی و ژرفنگریاش را نشان میدهد:
میرسند از سوی خاور ،بار دیگر ،ابرهای تار و تیره
بر فراز تپه «سَربَن» کرده بر تن جامهای تار و سیاه
ابرها پیغام همیشه شادمانی و خوشی آوردهاند
21
ابرها آمدهاند تا بیارایند گلبرگها را به گوهر
(بانگ درا)
اقبال در  4313در سفر به اروپا راهی انگلستان و آلمان شد و چنان زیر تأثیر زیبایی و فریبندگی نکر ) (Neckarدر هایلدلبرگ
قرار گرفت که غزل زیبای «پگاه بر کرانهی نکر» .را سرود:
نور ماه آرام،
شاخههای هر درخت آرام و بیجنبش
نغمهخوانان در میان دشت خاموشاند
درختانِ سرسبز در کوهسار ،خموشاند و آرام و بیزمزمه
طبیعت در آغوش شب آرمیده است بیهوش
سکوتی که اینجاست زیبا و افسونگر است
و رود نِکَر همچنان میخرامد خموش
در آغوش حزن و سکوت ،دال دل!
تو آرام باش و ساکت!
(بانگ درا)
شعر باال بیتهای زیرین گوته را به یادمان میاندازد:
اکنون ،در سراسر نوک درختان
سکوت است و خاموشی
بهسختی توانی شنیدن صدای نفس را
پرندگان سبك آرمیده به روی درختان
بمان منتظر؛ تو هم دیر یا زود
22
بهسانِ همینان ،آرام خواهی گرفت.
85

. Stopford A. Brooke, Theology in the English Poets (London, J. M. Dent & Sons), P. 129.
 .26درباره ی غروب در ساحل رودخانهی راوی ،اقبال مینویسد« :همهی دانش شگفتآور کتابها در کتابخانهی شما بـه یـك غـروب شـکوهمند در کرانـههـای
راوی نمیارزد»(Stray Reflections, edited by Javid Iqbal, 008, P. 118) .
سـیاهپـوش هوا پهر پهارط سـرینکـا!
 .21تهی پهرآج پـورب سی کالنـی گها
قبای گل مین گهر فکنی کو آئی هی
چمن مین حکم نشاط مدام الئی هی
(بانگ درا)
88
. Ueber allen gipfeln
Its Ruh,
In Allen Wipfeln
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وردرورث صحنهی سکوت را چنین ترسیم میکند:
در این جای آرام و خاموش ،بهدور از کسان
درون درّهای باریك ،میآرامد اُسیان )(Ossian؛
ولی ،در این جای خاموش و آرام،
تنها به گوش میرسد ،زمزمههای جویباری نرم و خاموش:
.......................................................
23
اما خموش است و آرام ،در آنجا سکوتی نیارست بود!
)(Glen Almain
اقبال پس از بازگشت از اروپا به میهن ،چند شعر درباره طبیعت سرود .این هنگامی بـود کـه از کشـمیر دیـدار کـرد .او در آنجـا
شکوه و زیبایی را به چشم دید و در توصیف دره کشمیر شعر زیرین را سرود:
رخت به کاشمر گشا ،کوه و تل و دمن نگر!
سبزه جهان جهان ببین! ،الله چمن چمن نگر!
باد بهار موج موج ،مرغ بهار فوج فوج
صلصل* و سار زوجزوج بر سر نارون نگر!
الله ز خاک بردمید ،موج ز آبِ جو تپید
خاکْ شرر شرر ببین! ،آبْ شکن شکن نگر!
(پیام مشرق)
موسیقی شعری که در توصیف طبیعت از اقبال خواندیم ،شایان نگرش است.
اقبال به هنگام دیدار از شهر تاریخی قندهار ،چنین سرود:
اهل دل را خاکِ او خاکِ مراد
قندهار آن کشور مینوسواد
آبها تابنده چون سیمابها
رنگها ،بوها ،هواها ،آبها
نارهــا یــخ بســته انــدر نارهــا
اللــههــا در خلــوت کهســارها
(مسافر)
اقبال در توصیف ماه آن را مسافر شبگردی میبیند که از راه پیمودن خسته شده است .شاعر آنگاه به دل خویش گریزی میزنـد
که موجخیز است:
میهن تو ز زادگاه من بسی دور است
لیك آن گیراییات در دل من موجزن،
ای ماه! ره میسپاری به سوی کدام انجمن؟
کسی هست آنجا سالمت کند ،خوشامد بگوید؟
تو درمانده و خستهای از سفر
31
و شاید برای همین رنجه و زردرویی
Spurest du
;Kann einen Hauch
Warte nur balde
Ruhest du auch.
(ترجمهی فارسی از روی ترجمهی النگفلو ) (Longfellowبه انگلیسی انجام گرفته است)
). Poetical Works of Wordsworth (Oxford University Press, 1950
* .صلصل :کبوتر جنگلی.
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(بانگ درا)
آیا اقبال در سرایش شعر باال ،از پرسی شللی الهام گرفته است ،آنجا که این شاعر بلندآوازهی انگلیسی سروده است:
ای ماه! تویی رویزد ،چرا که تویی خسته و مانده
از ره سپردن به باالی این گنبد نیلگون ـ آسمان ـ
و خیره شدن به زمین،
در میان ستارگانی که گونهگون تولّدی دارند،
و همیشه بهسانِ یکی چشم ناشاد ،رنگ میبازند
تو تنها و سرگشتهای
هدفی را که بیارزد به پایداریاش نمییابی؟
ویلیام وردزورث رنگپریدگی ماه را اینگونه ترسیم میکند:
ای ماه! با چه گامهایی اندوهگین و غمناک به باالی آسمان ره میسپاری!
چه آرام و با رنگِ از رخ پریده!
کجایی؟ همیشه تو را بر فراز سپهر،
34
آنسوی باال میبینند ،که در میان ابرها با پریزادگان وود ) (Woodمیدوی!
سیمای برجسته طبیعت سرایی اقبال عرفان و تصوف اوست .او در سراسر زندگیاش صوفی و عارف ماند .پس ،طبیعی اسـت کـه
شعر طبیعت اقبال از نگرشهای صوفیانه و عرفانیاش رنگوبو گرفته باشد .این واقعیت که تصـورات شـاعر از زیبـایی ،عشـق و خـدا
همگام با دورههای گوناگون زندگیاش تغییر کرده است ،درباره بسیاری از هنرمندان نیز راست میآید .خواه اقبال را وحدت وجـودی
بدانیم یا یکتاپرست یا همه ـ در ـ خدایی ) ،(Panentheistبه هـر رو شـکلهـای عرفـانی و صـوفیمنشـانه او در سـرودههـایش از
طبیعت پژواک یافته است .اقبال در دورهای از زندیاش وحدت وجودی بود و طبیعت را نمودی از حُسن یا زیبایی ازلی مـیدانسـت.
در شعر «کرم شبتاب» اقبال به اردو میخوانیم:
پرتو حسن ازل در همهچیزی پیداست:
میشود گفتار در انسان ،لذّت بشکفتن و رویش در غنچه؛
ماه را در آسمان میبینیم ،گویی قلبِ شاعر است
نغمه گویا نکهتی از بلبل است ،بوی گل نغمه است
راز وحدت پوشیده در کثرت
آنچه میتابد در کرم شبتاب ،در یك گل میشود بوی خوش.
(بانگ درا)
این دوران بالندگی تصورات اقبال از طبیعت در  4312پایان میپذیرد .هنگامی که او از انگلستان به زادگاهش شبهقاره برگشـت،
به رویارویی با اندیشهی وحدت وجود برخاست 32 .از این پس ،اقبال از رمانتیسم به مکتب جاندارانگاری ) (Vitalismگـرایش پیـدا
کرد.
جنبش رمانتیك در غرب پس از نیمه دوم سـده نـوزدهم بـه سـوی فلسـفه جانـدارانگاری گرویـد .یکصـد سـال پـیش از آنکـه
 .31میری ویرانی سی کوسون دورهی تیراوطن
هی مگر دریائی دل تیری کشش سی موجزن
قصد کس محفل کاهی؟ آیا هی کس محفل سی؟
زرد روشائد هوارنج ره منزل سی تو
(بانگ درا)
. The Poetical Works of Wordsworth, P. 211.
 .32برای آگاهی بیشتر نك :امیرحمزه ثنواری« ،اقبال و وحدت وجود» ،.در محمدحسین ساکت ،ماهتاب شام شرق ،صص .113_191
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نویسندگان و شاعران اردوزبان به جنبش رمانتیسم روی آورند ،این نهضت ادبی در غرب آغاز شده بود .رمانتیسم غرب انقالبی بود بر
ضد خرد برتری ،خودسری نهادهای تجاوزگر ،مانعهای ساختگی ،آیین و سنتهای دینی .رمانتیسم بـه جـای خـرد و دل بسـتن بـه
دستامدهای عقل بشری ،اشراق یا درونْ یافت و تخیّل آمیخته به احساسات و عواطف را به کرسی نشاند و پابهپای آن ،بهویژه در شعر
و داستانهای بلند عشق به طبیعت و احساس ناب زیبایی را در اندیشه های نـوین گنجانـده اقبـال در آغـاز کـار شـعر و شـاعریاش
شیفتهی این تصورات گردیده بود .از نگار رمانتیسم ،نبوغ شعری ،روح پیامبری شاعر ،غیبگوی رویدادها بود .اقبال در وصف طبیعـت
شعر می سرود و هر چیزی را در طبیعت ،حسن ازلی الهامشده میپنداشت .در شعر «کرم شبتاب» نمونهای از این شـیوه اندیشـه و
برداشت را دیدیم.
فلسفهی جاندارانگاری در غرب رواج یافت .اقبال در پرداختن به واکاوی شرایط و دالیل عقبماندگی مردم شبهقـاره و مسـلمانان
جهان ،این فلسفه را به کار گرفت .هر چیزی در طبیعت یك «من» یا به تعبیـر تـازه اقبـال «خـودی» ) (egohoodدارد .خداونـد
ابرخود ) (Super Egoاست .در این دوران ،اقبال در نیمهراه میان تفکر نوافالطونی و جاندارانگاری در نظریهاش از زیباشناختی گیر
کرده بود .اینجا بود که دیدگاههای اقبال دربارهی طبیعت دگرگونی پذیرفت .اکنون ،توصیفهای طبیعت پیامی برای کار و کوشش و
کنش زندگی به همراه دارد .الله و گل ،بلبل و بهار ،خزان ،ماه و ستاره ،کرم شبتاب و در یك سخن ،هـر چیـزی بـرای اقبـال پیـام
زندگی و سرزندگی است که انسان را به کار و کوشش و تکاپو وامیدارد .برای نمونه ،درباره بهار میسراید:
خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار؛
مست ترنّم هزار
طوطی و دُرّاج و سار
بر طرف جویبار
کِشتِ گل و اللهزار
چشم تماشا بیار!
خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار!
(پیام مشرق)
تأثیر دیگری که دگرگونی اندیشه و تصور اقبال بر جا نهاد این بود که هر چیز جانـدار یـا بـیجـان را دارای شخصـیت مـیدیـد.
خداوند ابرخودی است ،ولی هر چیزی در طبیعت نیز برابـر درجـههـا و گنجـایشهـای گونـاگون بالنـدگی و تکامـل خـویش دارای
«خودی» است .دستامد این اندیشه آن بود که اقبـال هرچـه بیشـتر بـه حسـدارنمایی اشـیاء ) (Pathetic Fallacyگراییـد .او در
توصیف نسیم بامدادی میگوید:
ولیك می نشناسـم کـه از کجـا خیـزم
ز روی بحــر و س ـرِ کوهســار مــیآیــم
به سبزه غلتم و بر شـاخ اللـه مـیپـیچم

کــه رنــگ و بــو ز مشــامات او برانگیــزم

خمیــده تــا نشــود او ز گــردش مــن

به برگ اللـه و گـل نـرمنرمـك آویـزم

در زبانهای شرقی و بهویژه فارسی ،عربی وارد و سرودههایی درباره طبیعت میخوانیم که بر روی هم از بهار ،فصلهـا یـا بامـداد
میگویند .اگرچه بیشتر این سرودهها با تخیّل زنده و روشن و زبان زیبا و گاه واژههای آهنگین بیان مـیشـوند ،ولـی انـدکی از آنهـا
عشق و شور شخص شاعر را به طبیعت نشان میدهند .توصیفها به جز اشاره به گرمای سـخت تابسـتان تـا سـرمای اسـتخوانسـوز
زمستان معمولی و بر پایه خیالانگیزی است و کمی از آنها مشاهدههای خود شاعر از طبیعت اسـت .ایـن توصـیف سـنّتی و رایـج از
طبیعت منحصر به ادبیات شرقی نیست .به سخن یکی از منتقدان غربی گوش میدهیم« :حتا برای خوانندهی معمـولی و غیرمنتقـد
میان معرفت دست اول و درستی و دقت خاص وردزورث ،یا کیتس ) ،(Keatsیا تنیسن ) ،(Tenysonهر کـدام (بـه تعبیـر خـود
وردزورث) که با چشم خویش به موضوع خیره میشوند ،تضاد و دوگانگی ،فضلفروشی ،کلـیگـوییهـای گنـگ و مـبهم و غفلـت از
581
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جزئیات را ،چنانکه پوپ ) (Popeدر مکتب ادبی هریك مشخص میکرد ،پیداست 39 .این است که میبینـیم «در شـعر روسـتانما».
) (Pasoral Poetryکه از روزگار نوزایی (رنسانس) به این سو درباره روشهای کالسیك نوشته شـد ،سـخن گفـتن از طبیعـت تـا
31
اندازهای سراسر تقلیدی و سنّتی و متداول بوده است».
پیدایی بامداد و سپیده دمان در شعر زیبای شـاعرانی ماننـد انـیس ( ،)4211_4214اکبـر نظیرآبـادی ( )4291_4193بـه اردو
توصیف شده است .احمد علی شوق ( ،)4322_4239که هنوز استعداد شاعریاش را نشناختهاند ،چهار فصل را ترسیم کـرده اسـت.
در فارسی ،به جز شاعرانی که درباره گلها سرودهاند ،در بیشتر طبیعتسراییها از بهار سخن میگویند .بهـار در ایـران بـا شـکوفایی
گلها و اللههای زیبا و رنگارنگ هر بینندهای را به شور و حال و الهامپذیری میآورد .شاید در ادبیات جهان کمتـر سـرودهای دربـاره
طبیعت بهویژه بهاران به زیبایی و تصویرآفرینی شاعران ایرانی بهویژه منوچهری ،فرخی و قاآنی بتوان یافت .ولی ،با معیاری که گفتـه
آمد ،این شاعران بزرگ و سرشناس را نمیتوان شاعران طبیعتسرا نامید .شاید سترگترین شاعر طبیعتسرا که شعر شرق به خـود
دیده است کالیداسه* ) (Kalidasaآفرینندهی نمایش معروف شـکونتال** ) (Shakuntlaبـه زبـان سنسـکریت باشـد .دالیلـی در
دست است که اقبال ترجمهی شعر کالیداسا و دیگر شاعران سانسکریت را خوانده است .میان اقبال و دیگر شـاعران فارسـی و اردوی
طبیعتسرا تنها نکتههای همانندی شکوه ،زیبایی زبان و تخیل آنهاست ،درحالیکه همانندی اقبال با شـاعران سانسـکریت ،بـهویـژه
کالیداسا ،دقت و درستی توصیف ،پرداختن به جزئیات در صحنههای ترسیم یافته است.
میان اقبال و پاره ای از شاعران انگلیسی به ویژه وردزورث چه در تصورات و چه در سبك بیان ،همانندیهایی مـیبینـیم .زبـان و
ادبیات انگلیسی این بختآوری را داشته است که دسته ای از شاعرانی را پدید آورده است که توصیف موضوعات و صحنههای طبیعی
را دوست میداشتهاند .زبان انگلیسی ،مانند زبان فارسی ،زبان شاعرانه است .ولی این واقعیت را باید پذیرفت که در سـدههـای میانـه
هم زبان و هم قواعد سرایش به گونهای نبودند که بتوانند به اندازه ای بسنده شعر و شاعری دلپذیر و نغز و پسندیدهای بیافریننـد .بـا
اینهمه ،هنگامی که در میانه سده چهاردهم شاعران بزرگی نمایان شدند ،نخستین شاعر طبیعتسرا بـه زبـان انگلیسـی تـا سـدهی
هجدهم ظهور نکرد .در زبان انگلیسی فرانسیس تامسون ( )4112_4111 :Francis Thomsonنخستین طبیعـتسـرا بـود .او در
 4126منظومهی «زمستان» .و در  4191سروده همه »فصلها» .را نشر داد .شاعر صحنههایی از جنگل ،رودهـا ،و کـوههـایی را کـه
دیده بود به گونهای واقعی در شعر خود ترسیم کرد .تامسون برگریزان در پائیزان را چنین توصیف میکند:
اکنون ،در این پاییز برگریز غمانگیز
پیاپی برگ از شاخه جدا میشود و در هوا
چرخزنان فرو میریزد
تا در زیر گامها خشخش کند
93

. W. H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature (London, G. G. Harrap and Co. Ltd. , 1949), P. 320.
. Ibid, P. 320.
* .کالیداسه یا کالیداسا (به زبان سانسکریت :خدمتکار کالی) نویسندهی کالسیك سانسکریت ،بزرگترین شاعر و نمایشنامهنویس در زبـان سانسـکریت کـه بـه
احتمال فراوان در میان سده ی پنجم و ششم میالدی میزیسته است .ببیشتر دانشمندان او را کشمیری دانستهاند .پژوهش پیشتاز دربارهی زادگـاه کالیداسـه
به دست الکشمی داکاال ( )4339_4234در کتاب زادگاه کالیداسه ،با یادداشتها ،ارجاعات و پیوسـتهـا ( )4326نشـان مـیدهـد کـه در میـان تنـاقضهـا و
دوگانهگوییها ،کشمیر زادگاه او بوده است .کالیداسه از اصل و نسبی معمولی بود که با شاهزادهای ازدواج کرد و بـرای اینکـه شـاعر بزرگـی شـود ،علـوم شـعر
آموخت .برخی بر آناند که او با کومارداسا ،پادشاه سیالن ،دیدار کرد و به علت خیانت در آنجا کشته شد.
نمایشنامههای کالیداسه بر شالودهی پورناس و فلسفهی هندو استوار است .کالیداسه نویسندهی دو رزمنامه است.
** .شکونتال ( Shakuntalaدر زبان هندی و سکونتال ) (Sakuntalāدر سانسکریت ،همسر دوشیانته و مادر امپراتور بهاراتا .داستان او در مهابهاراتـا آمـده و
کالیداسه آن را در نمایشنامهی نشانهی شکونتاال به نمایش درآورده است .ریشی کانوا ،شکونتاال را در جنگل یافت که پرندگان وی را احاطه کرده بودنـد ،بـرای
همین نام او را کشکونتاال گذاشت ،یعنی نگهداریشدهی شاکونتاال .در مهابهاراتا میخوانیم :او در بیابانی برهـوت بـه وسـیلهی شـکونتاس محاصـره شـده بـود،
بنابراین من او را شکونتاال نامیدم یعنی حمایتشدهی شکونتاال.
دوشیانتای پادشاه نخست شکونتاال را به هنگام مسافرت با لشکریانش در جنگل دید .او در جستوجوی گوزن نـری بـود کـه بـا اسـلحهاش زخمـی شـده بـود.
شکونتاال و دوشیانتا دلدادهی هم شدند و با یکدیگر ازدواج کردند .دوشیانتا برای اورنگ پادشاهی وی را ترک گفت و قول داد زود برگردد و شاکونتاال را با خـود
ببرد .روزها سپری شد و از شوهر خبری نشد .سرانجام ،پس از ماجراهایی دور و دراز این دو دلداده به هم رسیدند.

94
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شعر تامسون سروده زیرین اقبال را به یاد میاندازد که فروافتادن گلبرگها را توصیف میکند:
گلبرگها در خزان فرو میریزند،
بهسانِ اسباببازی رنگارنگ که از دستانِ
33
کودکی خوابآلود رها میشود و میافتد
(بانگ درا)
میگویند «فصلها»ی تامسون از سه تار و پود اصلی تنیـده شـده اسـت :مشـاهدات و عشـق خـود او بـه چشـمانـداز و منظـره،
دلبستگی علمی ،و سرانجام حالوهوای دینی .همین سخن درباره اقبال نیز راست میآید.
استاپفورد بروک ) (Stopford Brookeگوشزد کرده است« :شعری که مستقیم از طبیعت برای طبیعت سـخن مـیگویـد تـا
زمان کاوپر ) (Cowperدر انگلستان دیده نمیشود و هنگامی که طبیعت سرایی آغاز شد تا زمانی که وردزورث با شتاب به بالندگی
کامل خود رسید ،به کمال دست نمییابد» .36.در زبان انگلیسی بزرگترین شاعر طبیعتسرا وردزورث است .رگ و ریشه این مفهـوم
را که طبیعت زنده است در دیگر شاعران میبینیم .چشم و گوش شاعر در برابر جهان بیرونی باز و شنوا بود و شاعر احساس میکـرد
طبیعت از راه حواس با جان و روحش سخن میگوید .از نگاه وردزورث ،سراسر هستی با روح ،اصل فعّال ،زنده اسـت ،و وردزورث بـه
این روح شخصیت میداد و آن را طبیعت مینامید .هر چیزی از طبیعت ،روح و منش جداگانه خودش را داشت ،ولی همچنـین کـار
جداگانهای انجام میداد .جاهایی چون درّه ای تك و تنها روح بسگونه و بیشتری داشتند تا روح و جانی که در یك گل یا یك صـخره
خانه میکند .هنگامی که برای طبیعت جان و زندگی بشناسیم ،هر نمودی از طبیعت لذتهـا ،عواطـف و تصـورات شخصـی خـود را
دارد و از اینجا ست که در ذهن انسان اندیشه و تصور زندگی معنوی شخصی میبالد و به او این توان را میبخشد تا با هـر نمـودی از
زندگی ارتباط برقرار سازد ـ درخت یا گل یا ابر ویژگیهای جداگانهای پیدا میکند که از دیگری جدا و متفـاوت اسـت .بـدینسـان،
31
طبیعت در نگاه انسان یك زندگی بهشمار میآید و جان زنده با روان زنده طبیعت ارتباط برقرار میکند.
اینك ،این پرسش برمیخیزد که ویژگیهای خاص زیستِ طبیعی از نگاه وردزورث چیست و چگونه آنها با تصور زنـدگی یزدانـی
گره میخورند .از دید این شاعر ،سه ویژگی هست :نخست ،شادمانه زیستن؛ دوم ،آرامش و آسودگی؛ و سوم ،همرسانشـی یـا ارتبـاط
32
دوسویه.
اقبال همیشه بر این باور بود که زیستِ طبیعت زیست شادمانه است و اگرچه جهـان در کشـاکش اسـت ،نیکبختـی در طبیعـت
است:
دل هــر ذرّه در جــوشِ نمــود اســت
چه لـذت یـارب انـدر هسـت و بـود اسـت؟
شـــکافد شـــاخ را چـــون غنچـــهی گـــل

تبسّـــم ریـــز از ذوق وجـــود اســـت

(پیام مشرق)
وردزورث در مقدمه ) (Preludeدر پیرامون ارتباط دوسویه یا همرسانشی ) (intercommunicationسروده است:
ای خرد و جان جهان!
تو آن جانی که به شکلها و خیالها
و به هر جنبوجوش جاوید ،ازلیت و بیکرانی تفکر میدمی!
بیهوده نیست .پس ،با روز یا فروغ ستارگان از نخستین سپیده

 .33پتیان پـهلولون کـی گـرتـی
دست طفل خفته سی رنگین

هین خزان مین اس طرح
کـهلونـی جـس طــرح

96

. Stopford A. Brooke, Theology in English Poets, P. 23.
. Ibid, PP. 82_83.
98
. S. A. Vahid, Studies in Iqbal, P. 190.
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از کودکی برایم عواطفی تنیدی که جان انسانیمان را آفرید ـ
نه با کارهای پست و ناچیز انسان،
بلکه با مایههای واال و اشیای ماندگار،
با زندگی و طبیعت ،بدینسان [خداوند] عناصر احساسات
و تفکر را پاک و منزه میسازد و با چنین انضباطی هم به رنج و درد
و هم به بیم و هراس تقدّس میبخشد تا در ضربات قلب
33
شکوه و عظمت را بازبشناسیم.
(مقدمه ،کتاب اول؛ )441_11
اقبال میگوید:
کوه و دریا و غروب آفتاب

من خدا را دیدم آنجا بیحجاب

(اسرار خودی)
در اینجا می رسیم به این نکته که یکتایی و یگانگی امری متعالی است .شعر باالی اقبال با ایـن بیـت وردزورث درخـور سـنجش
است:
حضور قدرت اسرارآمیز پروردگار
در فرمانفرمایی طبیعت جلوه کرد
(مقدمه)2_291 :3 ،
بدینسان ،میبینیم که برداشت وردزورث از طبیعت در واپسین پلکان شکوفاییاش به اندازهای درخور نگرش بـا برداشـت اقبـال
در نخستین پلکان بالندگی اش همتراز است؛ با این تفاوت که وردزورث تا جایی که بـه خـدا همچـون درونـی و ذاتـی مـینگـرد ،در
طبیعت تنها نیم وحدت وجودی است و برای انسان ،برین و متعال ) (transcendentاست .خدا از نگاه اقبـال در طبیعـت و انسـان
هر دو درونی و ذاتی است .گفتهاند که طبیعت برای وردزورث در کودکی تنها یك زمین بازی بود و در هنگام بلوغ با شور و احسـاس
411
عاشق طبیعت بهخاطر خود طبیعت شد ،ولی بعدها خدا را در طبیعت دید.
اقبال از همان آغاز شاعری خدا را در طبیعت دید و در واپسین پلکان ،طبیعت را بهخاطر خود طبیعت دوست میداشت ،ولی بـه
طبیعت بهعنوان دارای شخصیت و یا «خود»( .من  )Egoمینگریست.
وردزورث و اقبال در موهبت حسّی همانندی مشترکی دارند .در وردزورث دو حسّ دیدن و شنیدن بسیار خوب بـود ،ولـی حـسّ
بویایی خوبی نداشت .بدینسان ،هنگامی که اقبال از نکهت گل سخن میگوید ،برای وردزورث این نکهت بیمعناست.
وردزورث و اقبال هر دو سرودههای سترگی بر جا نهاده اند؛ وردزورث پیش از هر چیز شاعر طبیعـت اسـت ،414و اقبـال بـا آنکـه
درباره ی طبیعت شعر سروده است ،شاعر انسان است .اقبال حتا هنگامی که صحنههای زیبا و دلکش طبیعت را ترسیم میکند هرگز
موقع انسان در جهان و هستی را به فراموشش نمیسپارد .او باور دارد که با همه فریبندگی و زیبایی که در طبیعت هسـت ،کارهـای
هنری از همگی آنچه طبیعت عرضه میدارد چشـمگیرتر ،زیبـاتر و هنـریترانـد 412 .اقبـال بـا ایـن سـخن سـرتاماس بـراون (Sir
419
) Thomas Browneهمداستان است که میگفت« :هنر ،کمال طبیعت است».
انسان ،در مناظرهای با خدا ،برتری کارهایش را به رخ میکشاند:
99

). The Poetical Works of Wordsworth (Prelude, Book I, PP. 401_14
. H. C. Grierson and J. C. Smith, A Critical History of English Poetry (London, Chatto and Windus, 1949), P.
307.
101
. Walter Raleigh, Wordsworth (London, Edward Arnold and Co. , 1939), p. 73.
 ،Religio Medici .412به نقل از سید عبدالواحد در  ، Studies in Iqbalص .431
100

 .419در این زمینه شاید اقبال با هگل همسو بود« :هگل استدالل می آورد که حتا اگر طبیعت بتواند به شایستگی به هر رو زیبا توصیف شـود ،بـاز هـم هنـر در
درجهی بسیار باالتری تواند بود ،زیرا زیبایی باز زاییدهی روح است».
(E. F. Carritt, The Theory of Beauty (Methuen & Co. ,), P. 36.
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تــو شــب آفریــدی ،چــراغ آفریــدم

ســـفال آفریـــدی ،ایـــاغ آفریـــدم

بیابــان و کهســار و راغ آفریـــدی

خیابــان و گلــزار و بــاغ آفریــدم

من آنم که از سـنگ آیینـه سـازم

من آنم که از زهـر نوشـینه سـازم

در سبك و بیان ادبی نیز میان وردزورث و اقبال جدایی هست .وردزورث زبان رایج و کوچه و بازار مردم را بهکـار مـیبـرد ،ولـی
اقبال از زبان ادبی و فاخر بهره میجست.
پس از وردزورث ،پرسی شللی شاعر انگلیسی دربارهی طبیعت شعرهای زیبایی سرود .او در جانی سراسر فراگیر دمیـد کـه آن را
نه خدا خواند و نه بدان شخصیت بخشید ،بلکه عشق و زندگیاش نامید .411او عشق و عواطف دینیاش را در این عشق پیدا کرد.
دیدیم که اقبال به طبیعت عشق میورزید ،و در یك مرحله تا اندازهای با برداشت شللی از طبیعت همساز بود.
کیتس ) (Keatsزیبایی طبیعی را تنها بهخاطر خود طبیعت دوست میداشت .کمتر شاعری در جهان به اندازه کیـتس شـیفته
طبیعت بهخاطر خود طبیعت بود .با آنکه اقبال روحیه اندیشه مندانه و دانشورانه داشت و از طبیعت مفاهیم فلسفی و اخالقی بیـرون
میکشید ،ولی بارها مانند کیتس به طبیعت پاسخی احساسی و عاطفی میداد.
از دیدگاه کالریج ) ، (Coleridgeطبیعت در سراسر هزاران شکل و قالب خود همیشه در خدا زنده است ،ولی هر شـکلی روح و
جان جداگانهای دارد که بهنظـر مـیرسـد زیسـت و فرجـامِ خودمحـور خـاص خویشـتن را دارد .شـللی طبیعـت را خـود ـ بـودش
) (self_existentمیپنداشت و کالریج آن را جاری از خدا میدانست .ولی کالریج پس از آن به این تصور گراییـد کـه آنچـه را مـا
طبیعت میخوانیم تنها در ما زندگی میکند ،این ماییم که آن را میسازیم ،تنها به این دلیل که زنـدهایـم آن را زنـده مـینـامیم ،و
هنگامی که احساساتی را از آن میگیریم چیزی جدای از خود دریافت نمیکنیم ،بلکه همان اندیشههای ماست.
از روزنهی چشم تنیسن ) ،(Tenysonهر گل ،ابر و جانداری ،و هر نهری ،همگی در زندگی سراسر [هستی] سهیم بودنـد و آن
در خود ،زندگی ویژهای میساختند .هر کدام در نمونهی خود و در نمونهی متفاوتی از بقیه ،لـذت مـیبردنـد ،احسـاس مـیکردنـد،
میزیستند و میاندیشیدند .هریك میتوانستند زندگی خاص خویش را به ما انسانها و نیز به یکدیگر بفرستند ،میتوانسـتند بـه مـا
همدردی بخشند و سپاس ما را دریافت دارند .در یك سخن ،هر چیز جدایی در طبیعت زندگی خودش را داشت .تا اینجـا ،برداشـت
تنیسن از طبیعت در سومین پلکان بالندگیاش با اقبال همسو بود .ولی تنیسن فراتر رفت .هر جا با همهی زندگیهای جداگانـهاش
که به گل ها ،ابرها و دیگر چیزهایش تعلق داشت ،در ورای این زیسـتهـا ،دارای زنـدگی جمعـی خـودش بـود .و سـرانجام ،تمـامی
روحهای جاهای جداگانه ،و همگی دیگر اشیای جداگانه در جان زمین و سپس در یك جان جهان جهید .اقبال در اینجا با تنـیسـن
هماهنگ است.
بدینگونه ،میبینیم که طبیعتسرایی اقبال در سنجش با زیباترین شعر شاعران انگلیسیزبان در خور سنجش است ـ زبانی کـه
برخی از بزرگترین شاعران طبیعت را پدید آورد.
از همانندیهای میان اقبال و وردزورث در طبیعتسرایی گفتیم .در اینجا به نمونهی دیگری از ناهمانگیهای میان این دو اشـاره
میکنیم .اگرچه درستی مشاهدات هر دو یکی است ،ولی اقبال با یاری گرفتن از استعارهها و کنایهها در توصیف زیبایی برتـری دارد.
هم اقبال و هم وردزورث برای رهایی از بغرنج انسانی در رویارویی نیك و بد راهحلی یافتند ،ولـی درونْیافـت ایـن راهحـل بـه سـراغ
وردزورث از راه طبیعت آمد و پـیش اقبـال از طریـق دیـن« .وردزورث طبیعـت را مـتنْآفـرین و پایـانبخـشِ اعتقـاد خـویش قـرار
میدهد» .413.ولی ،دربارهی اقبال این سخن راست نمیآید .با اینهمه ،هر دو شاعر برای یاری به انسان در سوز و گداز و شور و شوق
و همبستگی و دلبستگی سوختند تا به انسانیّت شادمانه زیستن را برای همیشه بیاموزند .وردزورث نوشت« :چه بسیار دلم گرفت تـا

. W. H. Huson, Keats and His Poetry (George G. Harrop and C. Ltd. , 1938), P. 35.
. Norman Lacey, Wordsworth's View of Nature (Cambridge University Press, 1948), P. 4.
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بیاندیشم که انسان از انسان چه چیزی ساخته است» .416.و اقبال سرود:
بهر انسان چشم من شبها گریست

تا دریدم پردهی اسرار زیست

(اسرار خودی)
شگفت نیست که یك بار اقبال درباره ی وردزورث نوشت« :وردزورث در روزهای دانشجوییام مرا از بیخدایی رهـایی بخشـید.».
411
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. Ibid.
. Muhammad Iqbal, Stray Reflections, The Private Note Book of Muhammad Iqbal, edited by Afterword by Dr.
Javid Iqbal, Revised and annotated by Khurram Ali Shafique (Lahore, Iqbal Academy Pakistan, 2008), P. 53.
متن نوشتهي اقبال اين است« :من اقرار ميکنم که به اندازهاي زياد وامدار هگل ،گوته ،ميرزا قالب ،ميرزا عبدالقادر بيدل و وردزورث ام .دو نفر نخست مرا بهه
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«درون» .اشياء رهنمون ساختند؛ سومي و چهارمي به من ياد دادند که پس از خو گرفتنم با آرمانهاي شعر و شاعري بيگانه چگونه شرقي بمانم ،و آخهري مهرا
در روزهاي دانشجوييام از بيخدايي رهانيد.» .
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