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شاعران شبه قاره يرثیرپذیتأ
از حافظ شیرازي)اقبال الهوريتاگور،غالب دهلوي،(

1اکرم رحمانی

واحد رشت،استادیار و  عضو هـیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
فرشته گلچین راد

واحد رشتی، کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالم
چکیده 

به این دو انییایآرد به دوران اساطیر و مهاجرت ـهنو رهنگی ایران ـرك فـهاي مشتهـبسیار روشن است که ریش
ي جوارهمهند از دیر باز با یکدیگر رابطه فرهنگی و حسن و ملت ساکن سرزمین ایران و گردد دسرزمین برمی

هنگ از بنابراین تأثیر و تأثر این دو فر. داشتند و زبان و نژاد آنان از جهاتی ریشه مشترك و منشأ واحدي دارد
. یکدیگر امري طبیعی و بدیهی است

. استییگراخیتارترین ویژگی مکتب فرانسه، مهم. استاولین مکتب در ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه
شعر آسمانی حضرت . ي تأثیرگذاري و تأثیرپذیري از اصول این مکتب استیعنی رابطه تاریخی و یا رابطه

ر د. اي طوالنی استوسعت و عمق این تأثیر در شبه قاره داراي پیشینه. ستحافظ، شعري فرازمانی و فرامکانی ا
اسلوب بیان، : در ابعاد مختلفی چونبیالغلسانمیزان تأثیرپذیري غالب، تاگور و اقبال  از ،این مقاله

و مشرب اجتماعی، مضامین هاي حکمی و فلسفی،هاي بدیعی و بیانی، طرز تفکر، اندیشهتصویرآفرینی و زیبایی
دهد که نتایج به دست آمده نشان می. اي مورد واکاوي و ارزیابی قرارگرفته استعرفانی با روش تحلیل مقایسه

ها مایهاند؛ اما اقبال، قالب غزل ، و برخی درونسرایی از حافظ تقلید نمودهشاعرانی چون غالب و تاگور در غزل
. رفته استاساس تفکرش براي بیداري هند بود، پذیر را که ب

.  تأثیرپذیري، ادبیات تطبیقی، مکتب تطبیقی فرانسه، غزل حافظ، شاعران شبه قاره هند:واژگان کلیدي

f.golchin251365@yahoo.com:رایانامه- ١
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مقدمه 
برافزونادبیات تطبیقی،.نیازمندیمتطبیقیادبیاتبهدیگرانبهخودشناساندنوشناختبرايما

وهافرهنگکهاستپلی،گشایدمیقومی وملّیادبیاتترعمیقوبهترشناختبرايراراهاینکه
راراه،هاآنهمۀانسانیوبشريسرچشمهنشان دادنباوسازدمیمتصلهمبهرامختلفملل

وانجامدمیتفاهمبهفرهنگیمشتركعالیق،گشایدمیفرهنگی تعامالتووگوگفتبراي
توسعۀورشدوپویاییعاملتطبیقیادبیات. استپایدارو صلحدوستیسويبهراهیاهمـتف

ادبیاتنامحدودمرزهايبهراملّیادبیاتمحدودمرزهايتطبیقیادبیات.استبومیهايفرهنگ
سطح دررافرهنگیتعامالتوملّیهاياندیشهگسترشزمینۀبدینسان،و،دهدپیوند میجهانی
.گشایدجهان میبهکردننگاهبرايراجدیديهايپنجرهتطبیقیادبیات. سازدمیمیسرجهانی

. دانندبرخی فرانسه را زادگاه ادبیات تطبیقی می. مکتب فرانسه است،اولین مکتب در ادبیات تطبیقی
تأثیرگذاري و ۀیعنی رابطه تاریخی و یا رابط. استییگراخیتارترین ویژگی مکتب فرانسه، مهم

بریم، ناخودآگاه دو وجه تأثیر و تأثر را به کار میةدو واژوقتی . تأثیرپذیري از اصول این مکتب است
. گویی یک طرف نقش فاعلی دارد و طرف دیگر نقش انفعالی. کندسلبی و ایجابی به ذهن خطور می

مندور، . (»پذیرد، مقلّد استگذارد، اصالت دارد و آن که تأثیر میبه عبارت دیگر آن که تأثیر می«
). 165:تابی

: مبانی ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه دو اصل زیر استترینمهم
. زبان دو ادبیات باید متفاوت باشد-1
). 20- 1389:17کفانی، . (بین دو ادبیات روابط تاریخی وجود داشته باشد-2

ژان ماريگییار،فرانسواماریوسبهتوانمیتطبیقیادبیاتفرانسويمکتبمیان نمایندگاناز
سال بر 700زبان فارسی هشت قرن پیش وارد هند شد، .کرداشارهتیگمونپلواتیامبلرنهکاره،

اي که کلیه آثار به گونه. تارك اندیشه، روابط، سیاست، اقتصاد و فرهنگ مردم هند حاکمیت داشت
دولتی و احکام قضایی هند به زبان و مهم فرهنگی، مذهبی، سیاسی، ادبی، مکاتبات، اسناد شخصی 

هم اکنون . ي مدیدي، این سرزمین مهد پرورش شعر و ادب فارسی بودهامدتشد و رسی نوشته میفا
در اکثر قریب به . و نسخ خطی بسیار ارزنده موجود در هند حکایت از این واقعیت داردبهاگرانآثار 

ا اتفاق مدارس سنتی اسالمی، زبان فارسی در متون درسی وجود دارد و همه علما و مدرسین ب
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این ز اي انمونه«.هستندمأنوسگلستان سعدي،  آشنا و و ي شعراي بزرگ، خصوصاً  حافظ هاوانید
پیوند آوردن کتاب کلیله و دمنه از هند در دوره حکومت سلسله ساسانی است و پس از آن هم 

. »ترفراوانتر و پویاتر در دوره اسالمی و أخذ و اقتباس آثار علمی و فرهنگی پیوندهاي گسترده
هاي عمیق فرهنگی در همه شئون واضح است که در گذر زمان این وابستگی«). 11: 1376کیانی،(

اي آشکار به ویژه در هنر و ادب ایران و هند ا را به گونهـه است و این معنـاب یافتـزندگی آنان بازت
فت و در آن زمان به زبان شیرین فارسی مقارن با ورود غزنویان به شبه قاره راه یا. توان بازجستمی

. هاي بعد ادامه داشتعنوان زبان درباري و رسمی برگزیده شد و این موقعیت همچنان تا دوره
اي هاي گستردهافقآرام آرامهانیسرزمگریدرواج و نفوذ زبان شیرین فارسی در ) 1381:136مؤذنی،(

). 1: 1387قاسمی . (»روي و دوستداران شعر و ادب فارسی گشودا را فر
تحقیق  ۀپیشین

فصلنامه مطالعات شبه قاره شماره ششم (عرفانی رابیندرانات تاگور - مقاله مبانی اندیشه فلسفی-
). 1390بهار

). 1389فصلنامه مطالعات شبه قاره شماره پنجم زمستان(مقاله حافظ و غالب -
). 1384،نشریه حافظ پژوهشی بهار( مقاله حافظ و تاگور-
فصلنامه مطالعات شبه قاره شماره اول (خودي و انسان آرمانی در شعر اقبال الهوري مقاله-

). 1388زمستان
). 1389بهار،شماره دوم،فصلنامه مطالعات شبه قاره(مقاله رموز زندگی از نظر علّامه اقبال الهوري -
غالب دهلوي، ریتأثمقاله حاضر اما در. ها فقط به یک یا دو شاعر پرداخته شده استتمامی این مقالهر د

.  تاگور و اقبال الهوري از حافظ شیرازي مورد واکاوي و مقایسه قرار گرفت
بحث 

در واقع نفوذ سخن جادوانه و جاودانه . شعري فرا زمانی و فرا مکانی است،شعر آسمانی حضرت حافظ
رصه ترانه و غزل گام نهادند به از او به عد این رند عالم سوز را در آثار اغلب غزل سرایانی که بع

اي طوالنی است و بیدل دهلوي، وسعت و عمق این تأثیر در شبه قاره داراي پیشینه. توان دیدروشنی می
ناصرعلی سرهندي، ریاض خیرآبادي، جگرمرادآبادي، واله صائب،کلیم، اقبال الهوري، نظیري، عرفی،

. انداز او تأثیر پذیرفته... داغستانی و
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پردازاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهرهش) 1941اوت7، درگذشته 1861مه7زاده(یندرانات تاگور راب«
وي نخستین آسیایی برنده جایزه نوبل . بیشتر از براي شاعري اوستاشيآورنام. اهل بنگال هند بود

افعان سرسخت وي از سردمداران دیرین و مد. اندبه تاگور لقب گوردیو به معناي پیشوا داده.بود
شاعر ایالت بنگال است، که به دو نیتربزرگرابیندرانات تاگور .  آیدمیبه شماراستقالل هندوستان 

هم سرود ملی هند و . کردسرود و اشعار خود را به انگلیسی نیز ترجمه میزبان هندي و بنگالی شعر می
سرود و در زبان شبه ري نغز میاو از کودکی اشعا. هم سرود ملی بنگالدش از تصنیفات تاگور است

هاي به ویژه اشعار موسوم به گیتانجالی معروفیت فراوان دارد و به زبان. قاره انقالبی ادبی پدید آورد
او . جایزه نوبل را در ادبیات دریافت کرد. م1913تاگور با این اشعار در سال . شده استبسیاري ترجمه 

انگیز و عرفانی خود را روي نوشت، و گاه تأمالت خیالمه میعالوه بر سرودن شعر، داستان و نمایشنا
بزرگ، يهاداستانتاگور بیش از شصت جلد از آثار منظوم خود منتشر نمود و . آوردبوم نقاشی می

توانیمآثار جاویدان او ز ا. زنده دنیا ترجمه شده استيهازبانهاي او به اغلب مقاالت، نمایشنامه
پیوند «، »هایی به یک دوستنامه«، »هاي گسستهرشته«، »اشعارخیبر«، »کنمیوه جمع«، »سلطان قصر سیاه«

:1961،قبر(.»را نام برد» چیترا«و » هدیه عاشق«، »نکاتی از بنگال«، »شخصیت«، »مذهب بشر«، »آدمی
14(

:شده استهاي تاگور به فارسی برگشته است از جمله آثار وي که به فارسی منتشربیشتر اشعار و نوشته
.)برنده جایزه نوبل گردید1913که در سال (گیتانجالی -1
پاشایی. مرغان آواره ترجمه عماه نو و-2
رمان که هر شخص 1000(که در فهرست روزنامه گاردین . خانه و جهان ترجمه زهرا ناتل خانلري-3

. قرار دارد) د بخواندرمان که هر شخص بای100(و همچنین روزنامه دیلی تلگراف ) باید بخواند
قطعات ادبی کشتی شکسته ترجمه عبدالمحمد آیتی-4

ت أو اشعارش همدم بوده است و به جر- شاعر پرآوازه ایرانی–تاگور از آغاز زندگی با حافظ 
اسالمی تا این پایه با زندگی روحانی وي –توان گفت که هیچ یک از شاعران و عارفان ایرانیمی

از مریدان و عاشقان تاگور بوده و هر پگاهش را با غزلی از » تاگور«پدر. اندنداشتهنزدیکی و آمیختگی 
هاي سازنده کودکی، نوجوانی و جوان در سال» رابیندرانات«بنابراین. کرده استحافظ آغاز می

هاي ناب بامدادي و چه در مصاحبت و تلمذ صبحگاهی در خدمت پدر که به در لحظهاشیجوان
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بارها ،ساز کودکی تاگور را تشکیل داده استی و ترك نشدنی بخش مهم و سرنوشتصورتی سنت
به این ترتیب او در محیطی رشد کرده . اش بوده استشاهد نشر روحانی روش و منش حافظ در خانه

در میان آثار بنگالی . که صفاي اندیشه و شعر بکر حافظ فضایش را صیقل داده و مصفا نموده است
:نویسداستاد عطا کریم برل در این خصوص می. ش، نام حافظ و شعرش، بارها آمده استتاگور و پدر

اش فارسی رواج چون در خانواده،دانست، گوش وي از فارسی ناآشنا نبودبا اینکه تاگور فارسی نمی«
از زمان طفلی با حافظ و شعراي متصوف دیگر آشنا . رفتداشت و پدرش متخصص حافظ به شمار می

تا . و تأثیر آنان در اشعار و افکار وي بارز است و میل وي به ایران و ایرانیان و زبان آنان بسیار بودبود 
الشعراء بهار و پور داوود و سعید آنکه مسافرتی به ایران کرد و در آنجا با شعرا و دانشمندان مانند ملک

)12:مانه(.»نفیسی آشنایی پیدا کرد و از افکار آنان بهره و استفاده برد
دهلوي غالب 

نویسنده و محقق و بیگ خان شاعر ...الملک متخلص به غالب ابن عبداالدوله دبیرخان نجم...میرزا اسدا
است اصل او از توران )میالدي1869/ق.ـه1285میالدي وفات1796/ق.ـه1212والدت (مسلمان هندي 

غالب در پنج سالگی پدرش را از دست . )1378:24جان نثاري،(.نیاکان او ترك ایبک بودندو است 
او . رودشود که متأسفانه در نه سالگی عمویش از دنیا میدار میدهد و عمویش سرپرستی او را عهدهمی

سیزده ساله بود که ازدواج کرد و با وجودي که صاحب هفت . زندگی زناشویی رنج آوري را گذراند
نیز رام پور،کلکته،سفرهاي او به دهلی،.ه زنده نماندفرزندگشت هیچ یک از فرزندان بیش از پانزده ما

تر را نمایانو به دهلی زندگی مشقت بار امهاجرت او . هاي زندگی وي را نشانگر استدیگر ناآرامی
بعد از هفتاد و شش سال عمر، در دهلی اتفاق افتاده و 1285رحلتش در ) 12و1371:11حائري،(.نمود

هاي غالب در زمینه). 1365:1254دیوان بیگی شیرازي، . ( لیا مدفون شده استي نظام الدین اودر بقعه
نویسی مهارت داشته و از مهارت داشته و از نامه نویسی، امثال و حکم و داستاننویسی، لغتتذکره

هاي قدیم و حکایت پیامبران و شاهان پیداست که تا چه پایه اهل فضل و کمال اشراف او به داستان
کلیات نظم فارسی، سبدچین، سبدباغ دو در، دعاءالصباح، : آثار در نظم فارسی چنین است. ستبوده ا

نیمروز و دستنبو، قاطع ر فارسی شامل پنج آهنگ، مهر کلیات نث: رساله فن بانگ ، و در نثر فارسی چنین
.) 1371:14حائري،. (غالب، متفرقات غالبر برهان، درفش کاویانی، مآث

اقبال الهوري 
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در )میالدي1877نوامبر 9مطابق با هجري قمري1294-سوم ذیعقده (عالمه محمد اقبال الهوري در 
اجدادش . کردسیالکوت دیده به جهان گشود، پدرش بازرگانی پیشه مییک خانواده متدین در شهر

خود عالمه تحصیالت . مشرف گشتنداسالمدینکه در قرن هفدهم بهکشمیر بودندهمه از برهمنان
هاي زادگاهش شروع نموده و بعد از اتمام دوره مکتب براي گذران دورهدر یکی از مساجدقرآنرا با

در کالج مورد توجه یکی از معلمانش به نام موالنا میرحسین قرار. تبه کالج رفابتدائی و متوسطه
چند مخالف ایشان هرقرار داد که ریتأثمعلمش را تحت ییجاذوق و استعداد شاعري عالمه تا . گرفت

ابتداهاي خود را در سرودهعالمه. با شعر گفتن جوانان بود، خودش عالمه را تشویق به سرودن نمود
از مدتی اعتراف کرد که اشعار اقبال نمود داغ دهلوي نیز پستسلیم میداغ دهلويجهت اصالح به

عالمه پس از اتمام دوره .کردیفخر و مباهات منیاز به تصحیح نداشته و از داشتن چنین شاگردي
الهور ادامه تحصیل داده و با اتمام دوره فوق لیسانس از دانشگاه پنجاب کالج، در رشته فلسفه دانشگاه

اما فعالیت. هاي تاریخ، فلسفه و علوم در همان دانشگاه گردیدعهده دار تدریس در رشتهبا رتبه اول،
عالم ر و شاعري و فلسفه محدود نبوده بلکه ایشان درعالمه و ذوق و قریحه وي فقط در عالم شع

زمینه به زبان اردو م کتابی در همین1901در سال کهییجااند تا اقتصاد نیز حرفی براي گفتن داشته
.ند نوشت

: باشدبه شرح زیر میعالوه برکتاب فوق از عالمه آثاري دیگري نیز بر جاي مانده که
علم االقتصاد -1
) ترجمه شده به زبان فارسی) (سیر فلسفه در ایران(حکمت در ایران توسعه-2
تاریخ هند-3
)ترجمه شده به زبان فارسی(احیاي فکر دینی در اسالم -4
)مجموعه خاطرات چند ماهه اقبال(پراکنده يهاادداشتی-5
و نامهدشرق، جاویکه شامل رموز بی خودي، اسرار خودي، زبور عجم، پیام مفارسی اقبالدیوان-6

.باشدارمغان حجاز می
. مبانگ درا، بال جبرئیل، ضرب کلی) به زبان اردو(دیوان اقبال -7

زیادي ریتأثکه این سفر علمی یشان پس از مدتی جهت تکمیل تحصیالتش راهی اروپا گردیدها
جا با یکی از پیروانرا ادامه دارد و در آندر دانشگاه کمبریج نیز فلسفه. بر افکارش به جاي گزارد
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همچنین فرصت آشنایی با پروفسور براون و نیکلسون را به نام مک تیگارت مالقاتی انجام داد،هگل
فلسفه اخالق در دانشگاه کمبریج راهی دانشگاه مونیخ آلمان اقبال پس از کسب درجه. پیدا کرد

دکتري موفق به دریافت درجهرانسیر در فلسفه در اینامه خود تحت عنوانگردیده و با ارائه پایان
و ادبیان فارسی در دانشگاه لندن، به تدریس زبانآرنولدایشان مدتی نیز به جاي پروفسور . گردید

که دوستانش مانند سردر اواخر اقامتش در لندن، قصد ترك شعر و شاعري داشتظاهراً. پرداخت
عالوه بر تخصصات ذکر شده، ایشان در اروپا در . دمانع از این کار او شدنآرنولدعبدالقادر و همچنین 

این زبان را به عنوان زبان شعري خودبعداًادبیات فارسی نیز به مطالعاتی دست زد که زمینه زبان
شاعر وطنی همچنین از جمله تحوالتی مهمی که در زندگی اقبال در اروپا تبدیل وي از یک. برگزید
ایشان پس از بازگشت . خوبی بر این مدعاستبانگ درا شاهدبود که کتاب شاعر ملی اسالمیبه یک

فلسفه دانشکده دولتی الهور انتخاب گردیده و میالدي به سمت رئیس بخش1908به وطن در سال 
نموده اما پس از چندي، فقط شغل وکالت را ادامه داده و از عالوه بر تدریس، اجازه وکالت نیز کسب

). 1369:12رادفر،(. تدریس دست کشید
تفسیر و تحلیل 

و اقبال از خواجه شیراز در ابعاد مختلفی چون ، اسلوب ، تاگوراین مقاله میزان تأثیرپذیري غالبر د
اجتماعی، هاي حکمی و فلسفی،هاي بدیعی و بیانی، طرز تفکر، اندیشهتصویرآفرینی و زیباییبیان،

، روحیه اصالح طلبی و به ییجومالمتي، مضامین و مشرب عرفانی و توجه به طبیعت، عشق، ریا ستیز
اي مورد واکاوي و ارزیابی با روش تحلیل مقایسه.ها و اصطالحات دینی در شعرشانکار بردن واژه
. قرارگرفته است

: »محور اندیشه و عاطفه«
کند که غالب دهلوي انسی ویژه با حافظ و شعر او داشته برخی از مشترکات فکري و اجتماعی ثابت می

. خوردهاي او اندیشه حافظ آشکار و پنهان به چشم میکه در جاي جاي غزلاست
انتقاد از وطن-1

: حافظ 
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیمورزند در شیرازخوانی نمیدانی و خوشسخن

) 374غزل:1386حافظ،(
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: غالب 
اصفهان هی یزد وهی شیراز و هی تبریز هیخاك کدورت خیز هند دلم گرفتز ا

) 326غزل: 1376غالب، (
و دیگر صوفیان...اتعریض به شاه نعمت-2

:حافظ
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنندآنان که خاك را به نظر کیمیا کنند

) 196غزل :1386حافظ،(
: غالب

به پیش خلق حکایت ز کیمیا گویندخود را و بهرِ عرضِ فریبنکرده زر، مس

) 189غزل :1376غالب، (
تفکر خیامی-3

: حافظ
د کی کی؟داند که جم کی بوکه میبده جام می و از جم مکن یاد

) 434غزل :1386حافظ،( 
: غالب

آتشکده ویرانه و میخانه خراب استلهراسب کجا رفتی و پرویز کجایی؟
) 71غزل:1376غالب،( 

عاشقان شایستگی بهشت دارند-4
: حافظ

وامروز نیز ساقی مهروي و جام میفردا شراب کوثر و حور از براي ماست
) 429غزل:1386حافظ،(

: غالب
خون نکرده کسجور بتان ندیده دلیارب به زاهدان چه دهی خُلد رایگان

) 208غزل: 1376غالب،(
عرآشفتگی طرّه دستار شا-5
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: حافظ
بدو جام دگر آشفته شود دستارشصوفی سرخوش ازین دست که کج کرد کاله

)277غزل :1386حافظ،(
: غالب

نم  نداآشفتگی طرّه به دستارآویزش جعد از ته چادر برَدم دل
)272غزل :1376غالب،(

هاي سلوكسختی شب-6
:حافظ

هاکجا دانند حال ما سبکباران ساحلشب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
) 1غزل: 1386حافظ،( 

: غالب
هالکم جلوه برق شراب گاه گاهی راشبم تاریک و منزل دور و نقش جاده ناپیدا

) 38غزل:1376غالب،(
: ادبیيهاییبایزمحور تصویرسازي و 

توان ادعا ها و زیباییهاي بدیعی و بیانی به جرأت میگیري از آرایهاز نظر پیروي غالب از حافظ در بهره
انگیزي و خیالنمود که هرچند غالب خواسته پا جاي پاي حافظ گذارد ولی شعر و سخن او زیبایی

. خوردهایی از نظر بدیعی و بیانی در غزل هردو به چشم میحافظ را ندارد با این وجود مشابهت
ایهام -1

: حافظ
نیست روي زیبا رامهر و وفاکه وضع نتوان گفت در جمال تو عیباین قدرز ج

) 4غزل:1386حافظ،(
:غالب

گرفتم کشور مهر و وفا را داوري باشدنخواهد بود رسم آنجا به دیوان داوري بردن
)153غزل:1376غالب ،(

ایهام تناسب -2
: حافظ
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نثار دوستخویش که کردمنقد قلبزین دل دادمش به مژده و خجلت همی برم
) 60غزل: 1386حافظ، (

: غالب
از دکانش و لرزدزر قلببرآورند عیار که ناگهفغان ز خجلت صرّاف کم 

) 133غزل:1376غالب، (
طنز یا استعاره تهکمیه-3

: حافظ
این حال نیست زاهد عالی مقام راکراز درون پرده زرندان مست پرس

)7غزل:1386حافظ،(
: غالب

کنون که کار به شیخ نهفته دان افتادمیان داریمر حدیث می به دف و چنگ د
) 117غزل:1376الب،غ(

تشبیه مضمر و تفضیل و تشخیص -4
: حافظ

مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیستنرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم
) 96غزل :1386حافظ،(

: غالب
چون چشم توست نرگس اما حیا نداردن لعل توست غنچه، اما سخن نداندچو

) 148غزل:1376غالب،(
حافظ و تاگور

عشق به طبیعت -1
در دیوان . و مظاهر طبیعی آفرینش است» ه طبیعتعشق ب«هاي مشترك حافظ و تاگور یکی از ویژگی

حافظ بارها و بارها از باغ، دشت، دمن، نرگس، شقایق، چشمه، آب، کوه، بنفشه، سرو، الله، دشت، 
. شودسخن گفته می... گل، جویبار، سبزه، کوه، خرمن، کشت و

ا راکنار آب رکناباد و گلگشت مصلّبده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
)  3غزل:1386حافظ،(
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خوشا شیراز و وضع بی مثالش
...د لوحش ازرکناباد ما ص

میان جعفرآباد و مصلّا

خداوندا نگهدار از زوالش
بخشد زاللشکه عمر خضر می

آید شمالشآمیز میعبیر
)  279غزل:1386حافظ،(

در میان باغی سرسبز و عاشق طبیعت بوده و ایام کودکیش در خانه پدري که ،تاگورهم در تمامی عمر
هاي سرزمین هند به دلیل داشتن شرایط اقلیمی خاص، جنگل. استجنگل مانند قرار داشته گذشته 

بسیار گوناگون فرصت بیشتري به تاگور بال هیمالیا، رودها و دریاهاي فراوان  و حیوانات انبوه، سلسله ج
طبیعت بهاري را چنین وصف » جامه بهاري«نام اي به او درقطعه. بخشیده تا با طبیعت خدا مأنوس شود

: کندمی
! گذاردبر روي خاك میاش را سر داده و با ناز و کرشمه انگیز نغمهبهار طرب-

! از این رو پیوسته خاك، شادمان و خندان است
هاي رنگین پوشیده، بهار جامه

هاي نورسته در بر گرفته، و ارمغانی از گل
! آوردبا هزار لطف و دلگرمی همراه می
! فته شدهدل من از پیام بهار، پرفروغ و فری

! هرسو مویم به وجد آمده
. رسدخوشی و شادمانی به گوشم میهاي هر لحظه نغمه

هاي رنگارنگ پوشیده، بهار جامه
، هاي تازه دربر گرفتهو ارمغانی از گل

. )52: 1347تاگور،(! با هزار دلگرمی در گردش و آمد و شد است
وقتی . گاه عالم باال و یکی از آیات حق باشدهجلوبراي همه عارفان و نیز حافظ و تاگور »طبیعت«

: گویدحافظ می
بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟

هاي زار داشتوندر آن برگ و نوا خوش ناله
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

) 77غزل:1386حافظ،(
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. جویدمیا مدنظر دارد و از نمادهاي طبیعی، مفاهیم ماوراي طبیعی دقیقاً جلوه معشوق ازلی ر
:گویدمی»بوي گل«تاگور هم در قطعه 

درتاریکی شب، ماه چون گلی زیبا شکفت-
ان رسید؟ بوي این گل چگونه به مشام ج

گویی عطر آن در اعماق دلم در تموج است 
! این گل رعنا از آسمان فرو ریخت آه

از دست ندهم؟ چگونه آن را 
) 54: 1347تاگور، ! (هاي این دل دردمند بیامیزمچه بهتر که آن را با نغمه

ید گفت که با» عشق تاگور و حافظ به طبیعت«سخن آخر در این بخش عنوانتوضیح به نیبعد از ا
گیري از طبیعت این بوده است که حافظ مرد همیشه در تفاوت عمده حافظ و تاگور در چگونگی بهره

شیراز است ولی تاگور مرد همیشه در سفر بوده و عالوه بر درك غناي طبیعت هند از طبیعت سایر نقاط 
. جهان و از جمله شیراز نیز سرشار گردیده است

شیوه مالمتی حافظ و تاگور
دارند و طاعت جور و مالمت خلق را  بر خود روا میو باشند که از جفا مالمتیان گروهی از صوفیان می

شواهد بسیاري در ابیات حافظ وجود .به ریا آلوده نشوندتادارندیمو عبادت و خیر خویش را پوشیده 
اند او را مالمتیه دانستهکند و در شرح احوالش نیز دارد که گرایش مالمتش شاعر را تصریح و تأیید می

گریزد، حتی تظاهر به فرقه خاص و لباس آید که از ریا و تظاهر سخت میو از بسیاري از اشعارش برمی
). 1372:242سجادي،. (اردات به پیري معین نیز نداردو پوشش مخصوص، آداب و رسوم خانقاهی، و

افري است رنجیدنکه در طریقت ما کوفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
) 393غزل:1386حافظ،(

بنیاد مکر با فلک حقه باز کردصوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
) 133غزل:1386حافظ،(

تاهمه صومعه داران پی کاري گیرندنقدها را بود آیا که عیاري گیرند
) 185غزل:1386حافظ،(
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م حاالت روحانی خود را پنهان ـا که هـاینکه حافظ هم قلندر بود هم اهل مالمت، بدین معنخالصه
پرداخت، لیکن هنگامی که هدف غایی در میان بود، از هر دو سو داشت و هم به ستیز با سنن میمی

). 1344:14مرتضوي،. ( گرفتکناره می
طلبی حافظ و تاگورروحیه اصالح

تاگور براي اصالح جامعه هند و يمرديپادلسوزي و . و خانه صلح و صفاستصلحدارپرچمتاگور 
ها و مذاهب مختلف شیوه زیست و سلوك تاگور با فرقه. باشدجامعه جهانی بسیار بدیهی و آشکار می

شفقت . اي استنماینده گرایش قلبی او به عدالت و صالح اجتماعی و از میان برداشتن تبعیضات طبقه
اجحاف، تحقیر و تبعیض نسبت به انسان مبین نوع ستم،ر به نوع بشر و ناروا دانستن ههمیشگی او

این نگرش منطقی و مثبت تاگور حکایت از وسعت تفکر و به اندیشی . صالح اندیشی اجتماعی اوست
بود او داشته و نیز نمایانگر شیوه وي براي اصالح طلبی جامعه هند است و با تفکیک مستدل قضایا راه به

معترض اجتماعی است او از سالوس و اما حافظ او یک منتقد و ). 16: 1378تفضلّی،(.کندرا روشن می
. بردو ریا به ستوه آمده و براي بهبود شرایط موجود به خدا پناه می

خانه تزویر و ریا بگشایندکه درمیخانه ببستند خدایا مپسنددر
) 202غزل:1386حافظ،( 

در حق ما هرچه گوید جاي هیچ اکراه نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

) 71غزل:1386حافظ،( 
کند و هر شکوه و حافظ بارها و بارها از دوگانگی گفتار و کردار واعظان و مدعیان، شکوه می

: نمایداش میاعتراض، حکایت از افکار و اندیشه اصالح جویانه
کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت میکنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می

) 199غزل:1386حافظ،( 
هاي خود صالحی هاي جامعه خود را درك کرده و با افشاگرينیز همچون تاگور دردها و کژيو ا

. جویدنفاق روزگارش میر براي حال و کار جامعه بیمار و پ
: اقبال حافظ و

اقبال یکی از ادباي شبه قاره است وي نخست به کمک اثر اردوي حیات حافظ نوشته محمداسلم 
هاي اردوي خود نیز اشعار حافظ وي نه تنها در اشعار فارسی که در سروده. شنا شدجیراجپور با حافظ آ
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فته هنر، شکل، آهنگ و اقبال همواره شی. هایی از او را نقل کرده استرا تضمین و استقبال، وترکیب
ستود و در پی دست یافتن به آن بود شور و مستی آنچه او در اشعار حافظ می. رنگ این اشعار بود

هاي شوق آفرین، نوآوري توانایی در برقراري ارتباط درست میان افکار و شیوه بیان، مایهدربیان، درون
اقبال . ها و معانی زیباي آن اشعار بودها، ترکیبهها، استعارموسیقی کالم، رمز و راز، نمادپردازي، تشبیه

اعی و سیاسی و انجام رسالت ـاید اجتمـراز عقـها و از شیوه تغزلی و عاشقانه حافظ براي اباز آن
ال به حافظ را در شیوه ـرخی نزدیکی بیشتر اقبـب. رده استـره بـود بهـد بـدان معتقـاش که بشاعري

اند که معموالً از زبان قهرمانی ناراضی و شاکی از هاي حافظ دانستهغزلسرایی نتیجه این ویژگیغزل
ها افزون براین. اطرافیان یا اوضاع زمانه نقل شده قهرمانی که درپی تغییر آن شرایط نامساعد است

ق و یقین را در اشعار حافظ از ـجویی، آزاداندیشی، تحرك و زندگی دوستی پرشور، عشحقیقت
، »عروس الله«، »کشیمی«، »رندي«، »می باقی«هایی مانند مورد عالقه اقبال و ترکیبهاي مایهدرون

به هرروي اقبال . اندرا راه یافته از دیوان حافظ به اشعار او دانسته» بازسفید«و » شاهین«، »گردش پرگار«
وده و گاه اشعاري بند و ترجیع بند بروزن و قافیه یا ردیف اشعار حافظ سرهایی بسیار و چند ترکیبغزل

به ویژه در » پیام مشرق«وي در . است از او را در اشعار فارسی و اردوي خود تضمین یا تحلیل کرده
بیشتر از هرجا از شیوه حافظ و » زبورعجم«نام دارد و در » می باقی«آن که ) غزلیات(حصه سوم 

الست بیان، جذبه، احساس، اقبال سادگی و س). 1380:937انوشه، . (صنعتگري او پیروي کرده است
بودن سخن از تعقید را از سبک خراسانی و شاعران کاربرد تشبیهات و استعارات ساده و طبیعی و دور

البته این . اي را بیان کرده استگیري از آن افکار جالب و مترقبانهبرجسته این سبک گرفته و با بهره
هاي بعد و سبک آثارآنان غافل ا او از شاعران دوره، زیرها در تمامی اشعار اقبال وجود نداردویژگی

نمانده به ویژه سبک عراقی و شاعران برجسته آن از قبیل مولوي،حافظ، خداوندان فکر، اندیشه، ادب و 
هنر که اقبال در بیشتر اشعارش به این دو شخصیت عظیم نظر دارد و راه و شیوه خود را پیروي از طریق 

بال رنگینی کالم و آوردن انواع صنایع لفظی و معنوي، از جمله تشبیهات و اق. آنان قرار داده است
با مروري اجمالی در . استعارات نادر و تلمیحات و ترکیبات غریب را از سبک عراقی به وام گرفته است

هاي کلّی این سبک که عبارت است از ظرافت و شعر شاعران سبک هندي و در نظر گرفتن ویژگی
یابی از یک سو و بهره جستن از تشبیهات و استعارات نادر و ترکیبات ت در مضمونسنجی و دقنکته

یابیم که اقبال از این سبک نیز همانند دو مغلق و تلمیحات و مهمتر از همه ایهام از سوي دیگر، در می
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ه به ـا توجـب. استرودهـارش را در این سبک سـسبک خراسانی و عراقی و تعداد اندکی از اشع
توان گفت که تقلید او کورکورانه نبوده ، بلکه در هر گامی استعداد هاي او در این شیوه میدهسرو

بسته تا شعرش را از آثار دیگران ممتاز کند و سبکی خاص خود ذاتی و توان و تالش خود را به کار می
ی که نسبت به بینی خاص و بینش وسیعذکر این نکته ضروري است که اقبال به جهت جهان. داشته باشد

کرد تا عناصري را از شاعران مسایل روزگار خود داشت همواره در صدد بود و کمال احتیاط را می
هاي وي کامالً هاي فکري و روشخذ کند که با زمینهأسبک هندي و دیگر شاعران صاحب سبک 

به شعر او از نظر ها است که اقبال در این تالش همواره موفق بود و همین نکته. تناسب داشته باشند
اقبال شاعر متفکري بود و به مسایل روز توجه بسیار داشت . سبک و محتوا ویژگی خاص بخشیده است

به این سبب شعر اقبال از دیگران ممتاز و متفاوت . نیز خالی نبود... سیاست وفلسفه،و شعر او از دین،
ع و بدایع، با مسایل جهان  معاصر است زبان وي در عین ادبی بودن و بهره وري از اصطالحات،صنای

مورد توجه و استقبال صدها شاعر اردو و فارسی قرار » سبک اقبال«از این رو است که . آمیخته است
اي بزرگ، جو و عارفی فرزانه ، صاحب اندیشهاز آنجا که اقبال ادیب و دانشمندي حقیقت. گرفته است

رش در واقع، شعر به معنی خاص کلمه نیست شعر او حکیمی واالمقام، انسانی آزاده و وارسته است شع
شعر او .هاي مسلمان استفلسفه و فکر است، تبیین اندیشه اتحاد اسالمی و آرزوي ترقی و سعادت ملت

طرح مسایل سیاسی و فرهنگی روز، انعکاس افکار روحانی و معنوي است شعر او شعري است ستیزه 
. عرفانی گذشته و حال است–چکیده فرهنگ اسالمیجو در برابر فرهنگ غرب شعر او عصاره و 

که آن هم است مایههاي اقبال و حافظ باهم اشتراك دارند دروناز مواردي که غزل). 1379:4رادفر،(
شاعر هایی از شعر دودر ذیل به نمونه. کردندبه دلیل محیطی است که این دو شاعر در آن زندگی می

. شوداشاره می
مایهدرون
: حافظ

باده که بنیاد عمر بر بادستبیارکه قصر امل سخت سست بنیادستبیا
) 37غزل:1386حافظ،(

: اقبال الهوري
او نغمه نیست فریاد استيدرون پردهبیا که ساز فرنگ از نوا بر افتاد است
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) 421ص:1343اقبال،(
: حافظ

وعده و قتال وضع و رنگ آمیزدروغشورانگیزوشیستیرمیده لولدلم
) 266غزل:1386حافظ،(

: اقبال الهوري
بیا که جان تو سوزم ز حرف شوق انگیزعروس الله برون آمد از سراچه ناز

) 1343:252اقبال،(
مورد شعر حافظ شیرازي را سخت»اسرار خودي«با نامچاپ مجموعه شعرياقبال الهوري در نخستین

جنب و بخواند،گوید که اگر کسی آن را چند باراو درباره کالم این رند خراباتی می.دهدمیایراد قرار
که این فلسفه ملتها را تصوف نیز معتقد استدرباره.جوش و سعی و کوشش از او کاسته خواهد شد

او.داندمتصوفه را مسؤول انحطاط اجتماع اسالمی در مشرق زمین میوي شعرايکندسست رأي می
نموده،آن را به اند، انحرافهم از فکر و عقایدي که عرفا و متصوفه داشته» خودي«همچنین درباره

در اجتماع و به کار انداختن و نیاز اجتماعی و باال بردن شخصیت فردمنطبق برکند کهصورتی عرضه می
ال با برخی ـاقب).1376:15حسین خان،. (باشدسعی و کوشش مفید و سودمندتشویق کردن افراد به

کم از ظاهر هاي اشعار حافظ مانند فلسفه وحدت وجود ، جبر، بیخودي و تسلیم و رضا که دستمایهدرون
تفاوتی دربرابر اجتماع و دم غنیمتی گرایی، انزوا، انفعال و بیآمد و درونابیر اشعار حافظ برمیالفاظ  و تع

نتیجه اقبال پس از مطالعه دیوان حافظ شیرازي به این).1380:937انوشه،(داد مخالف بود،را رواج می
بسیار نرم و نازك و ست،بلکهآور نیالغیب،زیاد تند و هیجاناشعار لسانرسیده بود که آهنگ موجود در

خود انتخاب حافظ براي غزلیاتهمچنین موضوعاتی که.آیدلطیف است و سبک خرام به استماع در می
دمساز بوده که این اقبال با ملتیبر عکس،.استکرده،حاکی از آرامش روحی وي در امور زندگی بوده

وضع سیاسی و اجتماعی زیرا .ري نداشته استآنان هیچ تأثیگونه آهنگهاي مالیم و لطیف در بیداري
ور در بود که او از این بابت آتشی شعلهزیست چنان اسفناك و اندوهباراقبال میمردم هند در عصري که

هیجان قلب خود را در قالب شعر ریخته،به مردم عرضه خواست شوریدگی وکرد و میاش حس میسینه
و به همین سبب در شعر وي ماهیت دارد،رب و ناراحت نگاه میمضطنماید،تا بدانند او را چه سوزي

.بینیمکیف و حال و وجد و سرور را با بلندپروازي و تخیل و فکر رسا همراه میسرشار ومطالب شعري
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، او کسب آزادي را هدف حیات خود قرار گرا،و معتقد استدروناقبال شاعري به همین علت است که  
اما در غزلیات حافظ معشوق از شخصیت او جداست،و وقتی سراید،مییز در این بابدهد و ابیاتی نمی

خواهد او را در آغوش بگیرد،سرا پا نیاز است و از تمام کایناتاشتیاق میکه تحت تأثیر جذبه و
آزادي وشدن،کمال آزادي است و بندگی عشق طریقگشاي معشوقگمان او،اسیر زلف گرهبه.بیگانه

).1376:15حسین خان،. (ی از دو جهان استرهای
: نتیجه

هاي سبک هندي توجه ها و مضمون سازيخیالیتاگور واقبال بیش از آنکه به نازكغالب،یابیم کهدرمیاز این تحقیق،
اهم ي سبک بازگشت ادبی را فرو از جمله شاعرانی بودند که زمینهندشعر حافظ را سرمشق خود قرار داد،داشته باشند

هاي ادبی همه ها، وزن و موسیقی اشعار و عاطفه و اندیشه و تصویرسازي و زیباییبسامد واژگان و ترکیب سازي.کردند 
از اندسعی کرده،ها بیش از آنکه به شاعران سلَف خود در سبک هندي توجه داشته باشندمؤید این مطلب است که آن

- ها و تصویر آفرینیورده، موسیقی بیرونی و آهنگ کالم، ترکیب سازيانتخاب واژگان تراش خ: جهات گوناگون مانند
ها و تفکرات چند جانبه ، پیوند ایهام و طنز ودیگر لطایف و ظرایف بدیعی و بالغی به ساحت قدسی هاي دالویز ، اندیشه

ها را که با افکارش مایهرونبرخی از دو اقبال الهوري قالب غزل .اند، اما به خوبی نتوانستهحافظ و شعر او نزدیک شوند
مطابق بود پذیرفت ولی به طورکلّی افکار حافظ را قبول نداشت و معتقد بود این موسیقی که حافظ انتخاب کرده براي 

. کشاندمناسب نیست و جامعه را به رکود می،جامعه هند که نیاز به بیداري دارد
: منابع

: تهران. ]هند،پاکستان،بنگالدش[ادب فارسی در شبه قاره :سیدانشنامه ادب فار، )1380( ،انوشه، حسن- 1
. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان چاپ و انتشارات

. انتشارات انجمن آسیایی بنگال،ایندوایرانیکا،)1961(، ،عطا کریمقبر- 2
. عطائی: نتهرا. ضیاالدین. مترجم،م،هاي جاویدان تاگورنغمه،)1347.(تاگور، رابیندرانات- 3
.  کتاب سرا: تهران،سیماي هند،)1378. (تفضّلی، محمود- 4
.     151کیهان فرهنگی شماره . هاي عرفانی در شعر غالب دهلوياندیشه،)1378. (جان نثاري، ناصر- 5
. نشر مرکز : تهران. میخانه آرزو،)1371. (حائري، محمد حسن- 6
. 137شماره ماهنامه کیهان فرهنگی،)1376.(جعفري، یونس. حسین خان، یوسف- 7
. انتشارات صفی علیشاه: تهران. دیوان غزلیات حافظ،)1386.(خلیلخطیب رهبر،- 8
. زرین: تهران. حدیقه الشعرا،)1365(دیوان بیگی شیرازي،احمد،- 9

. تشارات امیرکبیرمؤسسه ان: تهران. گزیده اشعار فارسی اقبال الهوري،)1369. ( فر، ابوالقاسمد را- 10
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نشریه دانشکده ادبیات و علوم . سبک و درونمایه شعر فارسی اقبال الهوري، )1379. ( فر، ابوالقاسمد را- 11
. 7انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 

. سمت : تهران. مبانی عرفان و تصوف،)1372(سجادي، ضیاءالدین،- 12
. انتشارات کتابخانه سنایی: تهران. شعار فارسی موالنا اقبال الهوريکلیات ا،)1343(،سروش، احمد- 13
. پروانی،عبدالرحیم: مترجم. هاي ادب فارسی در عصر غالبویژگی). 1387(،قاسمی، شریف حسین- 14
.نشر، چاپ دومن سیدي، مشهد، به، ترجمه سید حسیادبیات تطبیقی،)1389(کفانی، محمد عبدالسالم،- 15
. انتشارات روزنه : تهران. دیوان غالب دهلوي). 1376. (انی ، محسنکی- 16
. ابن سینا: تهران. اصول مکتب رندي). 1344(،مرتضوي، منوچهر- 17
. شیراز. نشریه حافظ پژوهشی. حافظ و تاگور). 1384(،مشهور، پرویندخت- 18
.مصرۀ، ، دارالنهضالمیزان الجدیدفی،)تابی(مندور، محمد،- 19
. 17قند پارسی شماره . عوامل مهم نفوذ و گسترش زبان فارسی در شبه قاره). 1381(،مؤذّنی، علی محمد- 20
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