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چكيده

در عرفان نظری موضوع وحدت آفاقی بر چهار رکن به هم پیوستۀ :معرفت شناسی ،خداشناسی ،هستی شناسی و انسانشناسیی
مبتنی است .اقبال همۀ این مبانی را در منظومۀ مختصر گلشن راز جدید ،گنجاندهاست .در بحث معرفت شناسی ضمن تفضیی
معرفت شهودی ،از سویی معرفت «توسی و اقلیدسی» را که پارههایی از حقیقت است نقد کرده و از دیگر سو از فریب «فقیه و
شیخ و پیر» بر حذر داشته و بر «تسخیر خود» » تأکید کرده است .در مبحث خداشناسی ،بر «امر مطلق» تأکید ورزیده و مراتیب
تجلی حق را باز گفته و بر قاعده «افتقار طرفینی» و راز « ناظر و منظور خیالق و مخلیوت تهییه کیرده اسیت .هسیتی از نظیر او
«جویی از بحر مطلق» و جهان «دمی از سرگذشت» حق است که به واسطه «لذت انهشاف» و «حب ذاتی» پدیدار گشته اسیت.
انسان شناسی اقبال ،چه در «انسان نوعی» و چه در «انسان فردی» بر محور شناخت میگردد .شناخت جایگاه اصیی انسیان در
هستی .عشق دو سویه و البته «خیری که در فرات» موجود است حضور انسان در زمین را توجیه میکند .از نظر او انسان شناسا
در نهایت در خواهد یافت که «جهان غیر از تجلیهای ما نیست» .اوج تمایز اقبال با دیگران در این بخش پدیدار می شیود کیه
وی مجالی برای طرح مضمون مورد عالقه خویش یعنی توجه به «خودی» میییابید .موضیوعی کیه ادامیه ایین نوشیته بیه آن
پرداختهایم.
واژگان کليدی :اقبال الهوری ،گلشن راز جدید ،شبستری ،وحدت آفاقی ،معرفت شناسی.

مقدمه
عالمه محمد اقبال الهوری ،فیلسوف ،شاعر و حقوقدان پارسیگوی ،وجوه مختلف شخصیت خود را بیا آایارب بیه
جهانیان شناسنده است .اقبال در شبهقاره بالید با فرهنگ اسالمی کمال یافت و در نهایت با فرهنیگ و فلسیفه مبیر
زمین آشنا شد .اوج کمال اقبال زمانی است که بر خالف اغلب شرت نشینانی کیه در برابیر فرهنیگ ،فلسیفه و بیوی ه
پیشرفت های علوم تجربی غر  ،گرفتار نوعی خود باختگی و خودکمتر بینی شده اند بیه اصیالت دیین ،فرهنیگ و
پیشینه عملی مشرت زمین ایمان آورد و با نهایت رشادت و به زیباترین بیان آن را مطرح کرد .از ایین روسیت کیه آن
ماری شیم او را برخاسته از سه فرهنگ اما وابسته به فرهنگ خودی میداند( .شیم  )69 :1371،شاید الزم باشد بیه
این سخن شیم را این گونه اصالح کنیم که اقبال به چهار زبان و چهار فرهنگ احاطه داشیت .چیرا کیه گیرایش و
عالقه او به فرهنگ ایران و زبان پارسی قاب کتمان نیست .تا جایی که برخی گرایش اقبال به ایران و زبان فارسیی را
به اعتراف خود او کششی قلبی دانسته اند ( .سرامی  ،قدمعلی و محمد حسین مقیسیه )196-175 :1396 ،گذشیته از
عشق اقبا ل به ایران و جایگاه وی ه آن در شرت که اقبال را مجا کرده که بگوید :اگر تهران مانند ژنو مرکز گفتگوی
تمدنها در شرت شود دنیا جای بهتری خواهد شد و می توان به تبییر تقدیر کره زمیین دل بسیت ( .حیا،ری ،محمید
حسن )146 :1380 ،زبان پارسی عشق وی ه اقبال بوده است که بسیاری از آاار ارزشمند خود را با ایین زبیان سیروده
است .تسلط اقبال بر زبان فارسی و توانایی او برای طرح مضامین مختلف به این زبان خود نشان دهنده تمایی قلبیی
وی به پارسی گویی و پارسی گویان است.
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هرچند مضامینی که اقبال به زبان پارسی به آنها پرداخته بیشتر حول دیدگاه های به روز او همچون مضمون «خیودی
و بیخودی» و «شرت و غر » است ،اما عنایت وی به متون کهن فارسی را نمی توان نادیده گرفت .بیه نحیوی کیه از
اغلب شاعران متقدم ایران در شعر اقبال می توان نشانی دید( .ر.ک :رادفر )134-117 : 1389 ،هر چند ممهین اسیت
پرداختن به موضوع عرفان برای حقوقدان و فیلسوفی که بخشی از عمر خود را صرف تحقیق در فلسفه غیر کیرده
است دور از انتظار به نظر باشد اقبال به این گنجینه اسالمی –ایرانی نیز بی توجه نبیوده اسیت .و یهیی از آایار زبیان
فارسی که بر وی تأایر چشمگیر داشته منظومه گلشن راز شبستری است.
عنایت اقبال به عر فان نظری بیشتر است چرا که هم جنبه فلسفی تری دارد و هم جایگاه انسان در آن بیش از ادعیای
صوفیانی است که اغلب بر کم زنی و حقارت نفس تهیه و تأکید می کرده اند .او درویشی و زندگی انگلیی رایید در
میان گروه هایی از صوفی نمایان را نمی پسندد و در آاار خود گاه و بی گاه آنان را سرزنش کرده است.
مثنوی کوتاه اما پر مبز «گلشن راز جدید» که هم احاطه اقبال را بر مباحث عرفانی نظری و وحدت وجود نشیان میی
دهد ،هم نشان دهنده قدرت بیان اوست و هم نگاه دیگرگونه او به مباحث مختلیف را نییز گیزارب میی کنید .ایین
منظومه که ظاهراً و در نگاه نخست نظیرهایی بر گلشن راز شیخ محمود شبستری است ،در اصی در بردارنیده نگیاه
روشن و متفاوت اقبال به مهمترین مباحث عرفان آفاقی است .در نوشتار پیش رو تالب شیده اسیت ایین منظومیه از
نگاهی تازه بررسی شود .پرسش آن است که :هنرا اقبال در این نظیره کدام است؟ آیا میتوان ساختار نیواندیشییدهای
در اار او یافت؟ نیز رد پای دغدغه اصلی اقبال در این اار چگونه متجلی شده است؟
فرض آن است که اقبال مباحث اصلی وحدت آفاقی را در البالی پرسش و پاسخی به ظاهر تهراری گنجانیده اسیت
و چهار مبحث معرفت شناسی ،وجود شناسی ،خدا شناسی و انسان شناسیِ مطرح در عرفان نظری ،به زیبایی در اایر
او قاب پیگیری است .عالوه بر این وی توجه دادن مردم شرت به خویشتن خویش را دراین جا هم فرامیوب نهیرده
است و این موضوع که وی به هر حال و در هر مقام و مبحثی به این موضوع توجه داشته ،نشیان دهنیده محیوری و
اصی بودن «اسرار خودی و رموز بیخودی» است.
 .1گلشن راز شبستری و گلشن راز جدید.
در روزگار غلبه مبوالن ،شیخ محمود شبستری که از نفحات تعلیم بزرگانی مانند خواجه صاین الدین یحیى تبرییز،،
بابا فرج تبریز ،،بابا حسن سرخابى ،خواجه محمد کججانى ،خواجه عبد الرحیم تبریز ،،شیخ مرید امین الدین بالیه
و شیخ بهاء الدین یعقو تبریز ،بهره گرفته بود (شاه داعی شیرازی )10 :1377 ،در غر ایران به سرودن منظومیه-
ای همت بست که در اد عرفانی فارسی جایگاه ممتازی کسب کرده است .این منظومه که پاسخی به هفده پرسیش
یهی از شاگردان شیخ است برخی از مهمترین و البته پیچیدهترین مباحث عرفانی را روشن مییسیازد .نبایید از نظیر
دور داشت که اهمیت کار شبستری نه در پاسخ گویی به این پرسشها که در نحوۀ بیان پاسخهاست .چرا که موضوع
وحدت وجود و مباحث عرفان نظری را ابن عربی و شاگردان او به اشهال مختلف طرح و تفسییر کیرده بودنید .لیذا
«بیان مذهب وحدت و جود در این کتا به آنچه ابن عربى قبال گفته بود ،چیز ،نمىافزاید .با این همه شیخ محمود
شبستر ،این مطلب را از استاد روحانى خویش بسیار روشنتر و دقیقتر بیان کرده است»( .شاه دایی شیرازی:1377 ،
 )15عالوه بر این کسانی مانند عطار این مطالب را به نظم هم گفته بودند و خود شیخ اعتراف کیرده اسیت کیه ایین
مطالب را بر سبی اتفات نظر با عطار و نه از سر «استرات» دوباره بیان کرده است.
نه چون دییو از فرشیته اسیترات اسیت
ولییی ایییین بیییر سیییبی اتفیییات اسیییت
(شبستری)85 ،
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این بیت اشاره است به تأایرپذیری شیخ شبستر از اسرارنامه عطار است که شفیعی کدکنی نیز در مقدمه اسرار نامه بیه
آن توجه داده است( .شفیعی کدکنی .)15 ،زبان روشن و استفاده شیخ از تمثی های رسا و طرح موضوع بیه صیورت
پرسش و پاسخ و دوری از طرح مطالب پیچیده فلسفی ارزب کار شبسیتری را در مقابی بییان پیچییده ابینعربیی و
شاگردان او دو چندان کرده است .هر چند در مقاب بیان روان عطار همچنان سخن شیخ پیچیده به نظر می رسید .بیا
این همه انتخا شگرد طرح موضوع به صورت پرسش و پاسخ در مقایسه با بیان تمثیلی عطار کیار شییخ شبسیتر را
ارزشمند جلوه میدهد .با این همه صعوبت ذاتی موضوع ،موجب شده است که تفاسیر متعدد بر این منظومه مختصیر
نوشته شود.
در این میان عالمه اقبال الهوری دست به کاری نو آیین زده و به جای شرح نویسی بر گلشین راز شبسیتری ،گلشین
رازی جدید آفریده است .در این که اقبال تا چه اندازه خواسته است پیرو استاد متقدم باشد البته جای سیخن فیراوان
است .ظاهراً آنچه اقبال بیشتر به آن نظر داشته نام و اسلو بیانِ اار شبستری اسیت و در دیگیر میوارد وی همچنیان
هوای «خودی» در سر دارد و بیان سخن تازه مهم ترین محرک اوست.
این تفاوت نگرب اقبال با شبستری موجب شده است برخی دیدگاه عرفانی آنان را نیز متفاوت بینگارنید .چنیان کیه
دکتر محمد ریاض در کتا اقبال الهوری و دیگر شاعران میگوید« :شیخ محمود شبستر ،به وحدت وجیود معتقید
بود و در کتا ها ،منثور هم به این معنى اشارت مىنماید .اقبال البته بیه وحیدت شیهود توجیه داشیت ،و حفی و
صیانت خود ،را بر همۀ امور رجحان مىنهاد .پیداست که گلشن راز شیخ محمود و مثنو ،گلشن راز جدید اقبال از
نظر معانى تقریبا ضد یهدیگرند( ».شاه داعی شیرازی)15 :1377 ،
گذشته از درستی یا نادرستی این سخن ،باید پذیرفت که ساختار گلشن راز جدید بیا اایر شبسیتری تفیاوت اساسیی
دارد .این موضوع نه از آن سبب است که مثالً از تعداد پرسش ها متفاوت هستند بلهه هدف از آفرینش آاار متفیاوت
است .اقبال در ابتدای اار خود به این موضوع اشاره کرده است .وی میی گویید بیر شبسیتری قیامیت چنگییز مبیول
گذشت و تلویحاً اشارتی کرده که او به این موضوع ظاهراً بی توجه بوده است .سپس می افزاید که امروز هم انقال
دیگری در جهان پدیدار شده است که آسیبش کمتر از حمله مبول نیست.
قیامت ها که رست از کشت چنگیز
گذشت از پیش آن دانای تبریز
طلوع آفتا دیگری دید
نگاهم انقال دیگر دید
(اقبال)291 :1382 ،
این انقال که م مهن است هویت شرت نشینان را زیر و رو کند این بار از مبر جهان برخاسته و آن تسلیم سیازی
مردم در مقاب پیشرفت های ظاهری غر است.
اقبال در روزگاری می زیست که اشتیات به علم تجربی و باور به مدرنیسیم سراسر جهان را فراگرفته بود و بیوی ه در
مشرت زمین مردم با مشاهده پیشرفت های اورپا،یان در علوم تجربی ،خود را در نهایت عقب مانیدگی احسیام میی
کردند و تنها راه نجات را تبعیت مطلق از اندیشه های فلسفی غر می دانستند .البته او نیز چیون سیید جمیال اسید
آبادی و دیگر هم عصران منهر پیشرفت های علمی غر نیست .سفر به اروپا و آشنایی او با سر تومیام آرنولید در
این زمنیه بی تأایر نبوده است( .علی زاده و ارفع ) 50 :1390 ،اما وی هرگز در برابر این سی فراگیر تسلیم نشیده و
ریشه های خودی را فراموب نهرده است .چنان که برخی محققان به این نهته که اقبال فرهنگ علمیی غیر را وام
دار فرهنگ و تفهر اسالمی دانسته اشاره کرده اند( .زا،ری)112-87 :1391 ،
با این همه نمی توان درونمایه اصلی اار را نادیده گرفت .درونمایه اصلی همان موضیوع وحیدت وجیود و مباحیث
مرتبط با آن است .تفاوتی که هست و ما پیشاپیش به آن اشاره کردیم استتنباط به روز اقبال از ایین موضیوع عرفیانی
است .در عین حال ضمن پرسش و پاسخ ها مباحث اص عرفان آفاقی مطرح می شود.

 / 4نهمين همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبيات فارسی  -بيرجند اسفند 1396

 )1مباحث اصلی عرفان آفاقی
عرفان نظری را بر چهار رکن معرفت شناسی ،وجود شناسی ،خدا شناسی و انسان شناسیی اسیتوار اسیت .میی تیوان
گفت خالصه همه آنچه عارفان مسلمان گفته اند در همین چهار دسته قاب تقسیم بندی است .آنان یا از شییوه هیای
نی به معرفت و رجحان معرفت شهودی و ناتوانی عق جزیی سخن گفته اند ییا وحیدت وجیود و تجلیی حیق در
مظاهر مختلف سخن به میان آورده اند یا در مورد شخصی یا غیر شخصی بودن خداوند و اسماء و مراتیب آن بحیث
کرده اند و یا به انسان و جایگاه او در نظام هستی و وظیفه او و رابطه او با خداوند پرداخته اند .در کنار این مباحیث
اصلی مضامینی که حول اصطالحات عرفا و مستحسنات صوفیه و مانند آن نیز سخن گفته شده است کیه نمیی تیوان
این مباحث را محوری دانست.
قاب توجه است که عالمه اقبال نیز با ژرف نگری چندان توجهی به مباحث حاشیه ای نهرده و بیشتر به ارکان اصیلی
عرفان آفاقی پرداخته است .شاید از همین روست که برخی از سواالت مطرح شده در منظومه شبستری در اایر اقبیال
بی پاسخ مانده یا اصالً طرح نشده است.
اقبال از هفده سوال امیرحسینی هروی به یازده سوال پاسخ داده است .سوال یی و دو را بیا هیم پاسیخ داده اسیت.
سوال ششم و هشتم و دوازدهم را در ضمن پاسخ سوال چهارم آورده است .اما نهته ای که برخی پ وهشگران نیز به
آن اشاره کرده اند آن است که اقبال به سوال سیزده و چهارده و پانزده که مربوط بیه اصیطالحات صیوفیانه اسیت و
جنبه رمزی دارد اشاراه ای نهرده است( .اطمینانی . )46 :1389 ،به نظر می رسد بی توجهی به این پرسیش هیا نیه از
آن روست که جنبه رمزی دارد بلهه بدان سبب است که اقبال به این گونه مطالب اهمیتی نیداده اسیت .چیرا کیه وی
گرفتار شدن در پرده های ظاهر را چندان نمی پسندیده و مهمتر از آن این که از هر ی از مضامین مطرح در عرفیان
آفاقی هدفی واالتر را جستجو می کرده است .هدفی که در نهایت به آن اشاره کرده است و آن چیزی نیست جز ایین
که انسان بداند از کجاست و ارزب و مقام او چیست؟ بداند که مطلو حق ،علت آفرینش ،دلی وجود جهان و آینه
تمام نمای حضرت حق است .در ادامه این مضمون محوری را در هریی از ارکیان عرفیان نظیری مطیرح شیده در
گلشن راز جدید پی می گیریم.
 )1-2معرفت شناسی
واژه عرفان به معنای شناخت و معرفت است .اما این که شناسا کیست و معروف کدام ؟ بحثی اسیت کیه عمومیاً بیا
تسامح از کنار آن گذشته اند و اغلب سخن از شناحت حضرت حق به میان آمیده و عرفیان را معیادل خیدا شناسیی
فرض کرده اند .در صورتی که با اندکی دقت می توان گفت شناخت یا معرفت و عرفان موضوعی فراگییر اسیت  .از
خود شناسی آغاز و به هستی شناسی و در نهایت به خدا شناسی ختم می شود .اما نهته مهمی که عرفا بیه آن دسیت
یافته اند آن است که شناخت این همه با ابزارهای معمولی امهان پذیر نیست .بشر چون از ابزار عق تجربی استفاده
می کند ممهن است در دریافت حقیقت وجود و حتی حقیقت خود دچار گمراهی شیود و ییا بخشیی از حقیقیت را
دریابد .موضوعی که مولوی در داستان «فی اندر خانه ای تاری بود» به آن اشیاره کیرده اسیت .همیه ایین بزرگیان
مدعی هستند که انسان ابزار کاراتری نیز در اختیار دارد و آن شهود به واسطه قلب است.
تهیه و تأکید بیش از حد بر این موضع موجب شده است که از دیرباز جدالی میان عرفا و فالسفه بیر پیا شیود .امیام
محمد غزالى در بیست مسئله بر فیلسوفان خرده مىگرفت و فلسفه را «کفر و خودرایی و ضالل و حی » می خوانید.
کتا تهافت الفالسفه او نیز آااری مانند مرصادالعباد نجم رازی و حتی برخیی سیخنان مولیوی روی در همیین رای
دارد .شبستری نیز چون این بزرگان با فلسفه سرناسازگاری دارد و اص حهمت را از انبیا می داند .از همیین رو کیار
او «پس از طعن و تعریض بر ابوعلىسینا و ناصر خسرو به تهفیر معتزلیان مىکشد( .شاه داعی شیرازی)21 :1377 ،
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هر چند در آاار عالمه اقبال عشق برتر از عق است .و از نظر او کسانی چون بوعلی «حیران ز خود میپرسند ز کجیا
از عشق بیاموزد آیین جهان تابی
آمده ام» عقلی که جهان سوزد ی جلوه بی باکش
عشق است که که در جانت هر کیفیت انگیزد از تا و تب رومی تا حیرت فارابی
(اقبال)195 :1382 ،
اما «عق از دیدگاه اقبال صرفاً دارای کیفیت منفی نیست زیرا که برای نظم جهیان ضیروری اسیت»( .شییم :1371،
 )69اقبال در این زمینه از عرفانی تبعیت می کند که گفته اند :
فض او مر تو را برد بر او
عق رهبر ولی تا در او
اقبال دو سوال نخست را به موضوع معرفت شناسی اختصاص داده است .وی «شعور و آگاهی» را کرانه حیات میی-
داند( .اقبال )295 :1382 ،به دیگر سخن هدف از هستی معرفت است .اما تأکید میی کنید کیه ایین شیناخت جیز بیا
خودشناسی به دست نمی آید.
خدا خواهی به خود نزدی تر شو
اگر زیری ز خودگیر زبرشو
تو را آسان شود تسخیر آفات
به تسخیر خود افتادی اگر طات
(اقبال)294 :1388 ،
 )2-2وجود شناسی
وحدت وجود بر مبنای نفی غیر حق بنا نهاده شده است .در این نگرب وجیود واحید اسیت و آن چییزی جیز حیق
نیست .در وحدت وجود ،عارف غیر حق را نمی بیند .اقبال در این بخش به تقسیم بندی های متداول مییان شیارحان
ابن عربی کامالً بی توجهی کرده و سخن گفتن از وجود البشرط و و جود بیه شیرط ال و ماننید آن را بهلیی نادییده
گرفته است .در مقاب مستقیماً به سراغ این موضوع رفته است که هر چه در وجود است حق است .اما در ایین مییان
باز هم نقش انسان را ناگفته نگذاشته است .از نظر او خداوند در شه جهان هستی متجلی شیده اسیت امیا در ایین
تجلی هم نیاز به انسان هست.
به عبارتی آنچیزی که در عرفان ابن عربی به عنوان افتقار طرفینی مطرح می شود ،در این جا به شه نیاز وجیود بیه
انسان برای تجلی بیان شده است .اقبال می گوید جهان ،هستی خود را از انسان می گیرد .نیه تنهیا از آن رو کیه اگیر
انسان نبود جهان خلق نمی شد ،بلهه بدین سبب که اگر انسان نباشد اساساً جهان مشهود نیست.
اگر بیند یم و کهسار گردد
گر او را کس نبیند راز گردد
نهالش رسته از بالیدن ما
جهان را فربهی از دیدن ما
دل هر ذره در عرض نیازی است:
حدیث ناظر و منظور رازی است
ز فیض ی نظر مشهود گردان
«تو ای شاهد مرا مشهود گردان
(اقبال)296 :1382 ،
بنابراین اقبال معتقد است که «جهان غیر تجلی های ما نیست» .در این بخش آنچه بر سیخن عارفیان پیشیین افیزوده
شده است ،همانا اهمیت انسان در موضوع وجود شناسی است .نمی توان این همه گرایش به انسان را در شعر اقبیال
بی چیزی دانست.
ز ما آزاد و هم وابسته ما
جهان رنگ و بو گلدسته ما
جهان غیر از تجلی های ما نیست که بی ما جلوه نور و صدا نیست
(اقبال 295 :1382 ،و)6
 )3-2خداشناسی
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در عرفان ابن عربی اابات وجود خدا وجهی ندارد .چرا که اولین چیزی که عیارف هنگیام چشیم گشیودن میی بینید
خداست .از این رو شارحان بیشتر به مباحثی مانند تشبیه در عین تنزیه و اسم شناسانه بودن خدای عارفان پرداختیه-
اند .اقبال نیز هستی را از حضرت حق پر دیده و در عباراتی مختصر همه حقیقت را باز گفته است .او بیه تجلییات
حق در مقام عارف و معروف اشاره کرده وگفته است:
گهر گردد به قعر خود نشیند
ز جوی خویش بحری آفریند
شود غواص و خود را بازگیرد
همان دم صورت دیگر پذیرد
(اقبال)294 :1382 ،
حق در این مرحله اخیر به صورت انسان متجلی می شود که خود خود را بشناسد و به تعبیر اقبال خود غواص شیود
و به معرفت گو هر وجود خویش دست یابد .اما وی به این نهته هم اشاره می کند که ما انسان ها همیه نمیی تیوانیم
مجلی آن غواص باشیم  .چرا که اگر با ی چشم نگاه کنیم خود و هستی خود و جهان پیرامیون را خیواهیم دیید و
این عین کفر است اما اگر با هر دو چشم یعنی معرفت شهودی بنگریم حق کما هوحقه پدیدار خواهید شید( .همیان
)294:
نهته قاب توجه در این بخش هم اهمیت انسان و نوع نگرب اوست.
 )4- 2انسان شناسی
بشر از دیر باز خود را در جایی نیهو از هستی نشانده است .در میان همه فرهنگ هیا نیوعی اومانیسیم را میی تیوان
سراغ گرفت .با این همه سخن در نوع بیان ا ین موضوع و میزان عنایت به جایگاه انسان است .این که انسیان واقعیی
کیست و آیا مأموریت یا مسئولیتی دارد؟
از نظر سقراط در دیالوگ آپولوژی انسان واقعی کسی است که در جسیتجوی دا،یم حقیقیت باشید( .زارعیی :1395،
 )105بر این اسام انسان محور نیست بلهه ممهن است خود در شناخت حقیقت گم شود .چرا که وی را از مرجیع
الهی بی نیاز فرض کرده اند از همین روست که سقراط خود نیز در این که حقیقت چیست فرو میی مانید .انسیان در
سهوالریسم و مدرنیته نیز موجودی است که فاقد هر گونه تعالی و بی نیاز از امر مقدم است  .وی هر چییز غییر از
علم تجربی را منهر است وبا تهیه بر همین ابزار خواهد توانست به سعادت این جهانی برسد( .همان)108
اما در باور دینی و عرفانی انسان موجودی است که به دالیلی از همه مخلوقات افضی اسیت .خلقیت و موجودییت
متمایز آدمی ،دو بعدی بودن او  ،ودیعه داری و تعهد دیرینه انسان ،محور عشق بودن  ،قیدرت آینگیی و بیه تبیع آن
محور آفرینش قرار گرفتن است( .کوپا)148-129 :1385 ،
انسان در عرفان نظری آیینه تمام نمای حضرت حق و انگیزه آفرینش است .البته این توصیف انسان کامی اسیت کیه
در وجود پیامبر اعظم مصدات می یابد .اما نباید از نظر دور داشت که عرفا انسان نوعی را نیز شایستگی نزدی شیدن
به این مقام داده اند .همچنان که امهان سقوط به مقام اولئ کاالنعامم ب هم اض نیز برای نوع انسان وجود دارد .از
این روست که مولوی می گوید« :به معراج برآیید گر از آل رسولید ».از نظر بزرگیانی همچیون مولیوی انسیان پییرو
پیامبر است .در همه شئون لذا می تواند آیینه حق و محبو حق و شایسته معراج باشد.
در عرفان ابن عربی همه موجودات تجلی گاه حق هستند اما انسان جایگاه یگانیه ای دارد کیه حیق بیه تمیامی در او
متجلی است و به عبارتی انسان نسخه نامه الهی و «عهس معبود مالی » «روح عالم» و دلی بقای آن است .بنیابراین
باید از خود بطبد هر آنچه می خواهد.
اقبال به این مضمون پر و بال بیشتری بخشیده است .او در ابتدای اار خود با تمجید از گلشین راز جدیید میی گویید
اگر جبری این سخن را بشنود از مقام و منزلت خود دلزده می شود و از خدا خواهد خواست که:
به جان من گداز آدمی ده
مرا ناز و نیاز آدمی ده
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(اقبال )292 :1382 ،
این همان سخنی است که در عرفان پیش از اقبال بارها به آن اشاره شده اسیت و آن برخیورداری انسیان از موهبیت
عشق ورزی است .رابطه ای که میان انسان و خدا هست و دیگر موجودات حتی فرشیتگان از آن بیی بهیره هسیتند.
بنابر این انسان علت اصلی خلقت آسمان و زمین ،تجلیگاه حضرت حق و تنها شناسای کام است .امیا افسیوم کیه
به قول موالنا «قیمت هر کاله را می داند و قیمت خود را نمی داند» از این رو همه هم و غم اقبال توجه دادن انسیان
به قدر و مقام خویش است.
از دل و دیده فرو شوی خیال دگران
مث آیینه مشو محو جمال دگران
که پریدن نتوان با پر و بال دگران
در جهان بال وپر خویش گشودن آموز
(اقبال212 :1382 ،و )213
زیرا که از نظر او «زندگانی بر مراد دیگران ،جاودان مرگ است نی خوا گران».
نتيجه گيری
اقبال در منظومه گلشن راز جدید هر چهار رکن اصلی عرفان وحدت وجودی یا عرفان آفاقی را به زیبایی بیان کیرده
است اما در همه این موارد موضوعی را فراموب نهرده است و آن نشاندن انسان در جایگاه نخست پس از حضیرت
حق است .از این رو می توان گفت این منظومه هم عالوه بر طرح مقصود عرفانی ابیزاری بیرای طیرح بازگشیت بیه
خویشتن بوده است.
نهتۀ قاب توجه در همه بخش های این منظومه ،عنایت خاص اقبال به موضوع میورد عالقیۀ او ،یعنیی بازگشیت بیه
خودی است .یهی از آفتهای عرفان ،جدایی از جامعه و غرت و غوطهور شدن در مباحث نظری و بیعنایتی «فیالن
علیشاه»ها در امور اجتماعی است .اقبال در گلشن راز جدید ،از این آفت غاف نمانده است .او گاه از «ترکان» کیه بیه
«تقلید فرنگ» از «خود رمیدند» گله میکند و گاه به دیدگاه فرنگیان میتازد که «جسم و جیان و ملی و دیین» را از
هم جدا میدانند .آیین جمهوری را «رسن از گردن دیو گشادن» میداند و جمهوری بیتوجه به ذات انسیانی را «تیی
بینیام» میخواند و ضمن دعوت مردم به آشنایی با «ارسطو» و «ساز بیهن» ،پیشنهاد میکند که مردم از «قیام توسیی
و و رازی» و از کلیسا و «نگاه پطرسی» بگذرند و به «حهمت دیگر» روی آورند که همان خودشناسی است.
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