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 مقدمه 

پاکستانی از نامداران    –پرداز، نویسنده و شاعر هندی  محمد اقبال الهوری متفکر، نظریه

در سلسله مصلحان مسلمان معاصر است که به قدر کفایت در تمامی جهان و از جمله در  

شده شناخته  کمتر  ایران  که  این  با  )از    است.  اقبال  مرگ  از  قرن  سال  به  درگذشته  یک 

هنوز هم  برای گفتن دارد و  هایی  گذشته است ولی به گمانم وی هنوز هم حرفم(  1938

های  توانند از آموزهمی  ،نسل کنونی نواندیشان مسلمان در جهان اسالم و از جمله در ایران 

   بیاموزند.بسیار اقبال 

دانیم که در این یک قرن، هم فضای فکری جهان به شدت دچار دگردیسی شده و  می

شرایط و نیازهای نظری و عملی مسلمانان در گستره خاورمیانه و ایران و از جمله در  هم  

ناگزیر تمامی دغدغه این رو  از  تغییر کرده و  به طور اساسی  پاکستان  یعنی  او  و ها  زادگاه 

برای بهسازی حال و احوال  و پیشنهادهای اقبال  ها  گرایشات فکری و اجتماعی و تحلیل

اقبال نیز اکنون های  از این رو، اندیشهمنطبق نیست.  کامال  کنونی  با شرایط  مسلمانان،  

 ز جهاتی هنوز یگانه است.  این حال، اقبال ابا  زسازی و نوسازی است.بامحتاج 

وی )عمدتا متمرکز در کتاب  ه  نمحمد اقبال به اضافه افکار و آرای نواندیشا  شخصیت

فکری و عملی مؤمنان به اسالم و به طور  تواند الگوی  می  بازسازی اندیشه اسالمی( هنوز

که به بازسازی اندیشه دینی و به تعبیر   باشد؛ مصلحانی  خاص مصلحان نواندیش مسلمان 

کل   در  »تجدیدنظر  به  اقبال  باورمندند.خود  مسلمانی«  این    دستگاه  مقاالت  مجموعه 

 دهد. می مکتوب تا حدودی این مدعا را نشان 
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حد از  که  هستم  نسلی  از  خود  سال  من  پنجاه  اثر پیش  ود  بسیار  اقبال  از  کنون  تا 

فلسفی    – و به ویژه ادبیات شورمند عرفانی  ها  و در واقع مفتون و مجذوب اندیشهام  پذیرفته

اقبال را بیش از همه از طریق    ،م. به ویژه در دهه پنجاهاو بوده و هستو اجتماعی پارسی  

شناخته دور شریعتی  آن  در  که  بگویم  نیست  گزاف  اقبال،    ، ان ام.  پارسی  اشعار  کلیات 

 :بود. از جمله این بیت اقبالمن تعقیبات نمازهای فکری و اجتماعی 

 به کام من نگردد  ایاگر دن
 

 را   نیبه کام خود بگردانم زم
 

  رادیکال سیاسی و انقالبی من های ورد زبان من بوده است. زیرا با حال و هوای اندیشه

است. بوده  سازگار  و  منطبق  دریافته  کامال  تجربه  به  اگر    چنینام  هرچند  البته  نگاهی، 

اندیشی و توهم قدرت  تواند رهزنی کند و آدمی را دچار محالمی درست و به جا فهم نشود،

 مطلق سازد.     

 نوعی اقبال شناسی است. همان گونه که مالحظه   ،آنچه در این مجموعه گرد آمده است

در این جا و آن جا نگاشته شده و منتشر    تا کنون   هاز گذشت  مقاالت این مجموعه  نید،کمی

بیش از دو دهه قبل    واو معرفی چند دفتر از کلیات دیوان پارسی    اقبال  اند. زندگیشده

از من    ،دوست نویسنده و مترجمم،  یاد حسن انوشهزنده  ها پیش . سالاست  شده  منتشر

خواست که در بخش اختصاصی شبه قاره »دانشنامه ادب پارسی« زندگی نامه و دفترهای  

)هرچند با   اکنون در این مجموعهگرد آمده در کلیات فارسی اقبال را بنویسم که نوشتم و  

 اند.  شدهها( عینا بازنشر برخی اصالحات و تکمله

  ، قواعد حاکم بر مداخل دانشنامه ادب پارسی عینا رعایت شده است با این توضیح که  

نوشتم ارجاعات را در متن و دقیق با مشخصات می  اگر امروززیرا عمال جز این ممکن نبود.  

یر در همین مجموعه چنین  خآوردم. همان گونه که در مقاله امی  متعارف منبع شناسی

 در معرفی دفترهای کلیات به دست نیامد.  ام. گفتنی این که بیش از چهار مقاله کرده

مقاله،   چند  این  منابع  در  که  دقیق های  شناسهبیفزایم  و  کامل  موارد  همه  در  منابع 

اصالح و تکمیل    آنها را  به منابع مورد اشاره دسترسی ندارم تا  ،نیست. زیرا در حال حاضر

     کامل آمده است.  دیگر. البته برخی منابع در پای برخی مقاالت به اشاره و در برخی کنم

شناسی  در این مجموعه جز آنها، چند نوشته دیگر نیز آمده است. آخرین نوشته »هستی

پاییز سال  اقبال« است که در شماره سوم نشریه »فصلنامه نقد دینی«   منتشر   1399در 
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به  با عنوان »نگاهی به فلسفه خودی اقبال« نوشتم که  ای  مقاله   ،در اواخر دهه هفتادشد.  

جناب محمد بقایی )ماکان( بوده و آن در سال   ،شناسر و اقبالگژوهشسفارش دوست پ

1379  « کتاب  دیباچه  زندگیدر  است.  شرار  شده  منتشر  ایشان  با  هم  ای  مقاله«  هست 

در  که در چه زمانی تحریر شده و اصوال  « که به یاد ندارم  اقبال، اندیشه و سیاستعنوان »

 جایی منتشر شده است یا نه.  

یکی از    کهک سلسله گفتگو در وبسایت »زیتون« منتشر شد  ، یبروز دوران کرونا  در پی

طرح دیدگاه من در گفتگوی یاد شده، کم و بیش تحت  آنها نیز با من بوده است. از آنجا که  

الهیات سلبی را    ،ناسی اقبال بوده و از این منظرتأثیر الهیات و هستی شناسی و انسان ش

پدیده شر   تحلیل  برای  آدمیچهارچوبی  داده   و شرور در زندگی  این قرار  نیز در  را  آن  ام، 

آورده افزایش.  ، اممجموعه  و  ویرایش  و  افزایش  اندکی  با  تاریخ    هرچند    25این گفتگو در 

 با عنوان »انتظاری از »خدا« ندارم« در وبسایت زیتون منتشر شده است.     1399اردیبهشت  

مستقیم افکار اقبال در چند نوشته به های  الزم به یادآوری است که برخی از نقل قول

 عینا تکرار شده و در این مجموعه ممکن است تکرار م  و ضرورت  تناسب مقال  
 

د ولی  باش   مل

و گ زیرا اگر حذفریزگریز  نبوده است.  به هم  شدند،می  ی  نوشتارها  ریخت. می  ساختار 

    درگذرند.  از این نقیصه سنج کریمانه امیدوارم دوستان نکته

ترین پیام اقبال برای جهان آشفته  توانم از این نکته درگذرم که شاید مهمنمی  در پایان 

 و پرآشوب کنونی، این باشد که:

بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیر روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد، و  

 اصول اساسی دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند«.  

 (203، ص حیای فکر دینی در اسالما)

 
 بن   – آلمان  

   میالدی   2022خورشیدی /    1401تابستان  
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 فصل اول 

 الهوری نامه اقبالیزندگ

  فوریه    22/ ق  1289الحجه  یذ 20 زایش در سیالکوت نورمحمد، شیخ فرزند محمد

 سیاستمدار،  نویسنده، متفکر، هشگر،  پژو  م، 1938  آوریل  21 درگذشت   - الهور     -م1873

  قاره هند.  شبه گوی پارسی شاعر و ادیب

 نهم سده در حاجی بابالول نام به آنان  از یکی و بودند برهمن کشمیر در  وی نیاکان 

 یا هجدهم سده اواخر در وی  نیاکان  گویا. ددرآم  صوفیان  شمار و در گروید اسالم به هجری

 کوچیدند.  سیالکوت به کشمیر از میالدی نوزدهم سده اوایل

- 1929)  میرحسن سید نزد سپس دید. قرآن آموزش محل مسجد  در آغاز در اقبال 

 شد پذیرفته دبیرستان  ورودی زمون آ در م1891در  آموخت.  اردو، عربی و فارسی  م(1844

 نویسینام دولتی در دانشگاه  و  رفت الهور  م به1895  در دبیرستان  دوره  بردن  پایان  از پس  و

م در  1899با درجه ممتاز شد و در   دانشنامه لیسانس   دریافت به موفق م  1898  کرد. در

 همان  در دادند. مدال او به بود ممتاز دانشجویی وچون  رشته فلسفه فوق لیسانس گرفت

 کرد، شرکت  حقوق  رشته آزمون  در م1898در   کرد، می  تحصیل  فلسفه رشته در که هنگام

 نشد.  پذیرفته حقوق مقدماتی آزمون  در ولی

  دانشیاری  سمت به پنجاب شرقیهای  زبان  دانشکده در  لیسانس فوق دریافت از پس 

 دستیار سمت با الهور دولتی دانشکده در م1901  در شد.   استخدام عربی و ادبیات زبان 

 دانشکده در زبان  مربی عنوان  به پرداخت. وی کار به انگلیسی زبان   در رر آرنولدفسو وپر 
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 مسائل در لیفتأ و پژوهش به دوره این در اقبال .دادمی  درس فلسفه و اقتصاد تاریخ، الهور،

 رساند.   چاپ به را هایشنوشته و نخستین  زد دست اقتصاد و فلسفه در و بیشتر گوناگون 

 سفری بعد و  ماند جا آن  در سال سه و رفت لندن  به تحصیالت ادامه برای م1905  در

 خود،  یادکتر  نامه پایان  عنوان  به را  ایران  در  و مابعدالطبیعه تطور  سیر و کتاب کرد آلمان  به

 وی در  گرفت. فلسفه  یادکتر  دانشگاه آن  و از داد ارائه مونیخ دانشگاه به انگلیسی،  زبان  به

 برد پایان  به را آن  م1908  در  و خواند درس نیز حقوق رشته در لندن  در تحصیلهای سال

 . گشت باز وطن به سال همان  درو  گرفت وکالت و پروانه

 و عربی ادب فلسفه،  الهور دولتی دانشکده در   اما. وردآ  روی وکالت  به  الهور در اقبال

 گذران  برای و گرفت کناره از تدریس  و نیم سال یک از  پس کرد.می  تدریس نیز انگلیسی

 بیشترین م 1926  تا الهور به   ورود از پس  پرداخت. می  وکالت به تنها م 1934  تا زندگی

علمی ادبی اقبال، فعالیت آثاری بود و  پیوسته نوشت  تاریخ و فلسفه  ، شعر در چند  و   و 

مبارزات سیاست وارد فعاالنه آن  از  پس اما داشت. علمی  و ادبیهای  سخنرانی   شدید  و 

 شد.   اجتماعی

 م1926  در پنجاب قانونگذاری شورای  انتخابات در وی شرکت با سیاست به اقبال ورود

در   بود. آن  عضو م1930تا    1927  و از شد برگزیده شورا این  عضویت به وی بود.   همراه

الله ریاست به م  1930 در  لیگ  مسلم  ریاست  اجالس  همچنین  وی  شد.  برگزیده  آباد 

 .داشت عهده به را الهور اسالمی احزاب کنفرانس

بنیانگذاری  قاره شبه  مسلمانان  استقالل طرح سیاست، به اقبال ورود  آغاز از  یک و 

به گرفت شکل  وی  ذهن  در  هند شمال در اسالمی  مستقل  دولت با سبب همین  و   وی 

  1930-1932 دربود.  مخالف هند کنگره با لیگ و مسلم مسلمانان سیاسیهای همکاری

سومی دومین  در  هندوستان   داخلی مسائل حل باره در که لندن  گردز می کنفرانس ن و 

 .کرد شرکت بود،  شده تشکیل

با کرد دیدار ایتالیا و پاریس از سفرها این در  پرداخت. در وگو گفت به نویسندگان  و 

و  م(  1859-1941)  برگسون و هانری  م(1883- 1926)  لویی ماسینیون   با پاریس دیدار 

 کرد دیدن  کشور  این اسالمی  تاریخی بناهای از اسپانیا به سفری  در اقبال گفت و گو کرد.  

 . گزارد نماز قرطبه مشهور مسجد  در و
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  شیخ  مانند  سیاسی،   و  دینیهای  شخصیت  وها  جمعیت با  و  رفت  مصر به م1921در   

نحاس عبدالرزاق علی االزهر،  شیخ راغیمال مصطفی  به جا آن  از کرد. دیدار پاشا و 

 د. کر  و سخنرانی شرکت قدس اسالمی کنفرانس  در و رفت المقدسبیت

 در تا کرد سفر کابل به گروهی همراه افغانستان،  پادشاه نادرشاه، دعوت به م1933در   

 رساند. در یاری کشور  آن  به پرورش   و  موزشآ نظام  و اصالح کابل در دانشگاه یک ایجاد

  داد. افتخاری یادکتر  اقبال به پنجاب دانشگاه سال همان 

 از  کند، سخنرانی نستاتونمی  گلو، گرفتگی سبب  به زندگی، پایانیهای  اقبال در سال

 آغاز تازه فعالیت پنجاب لیگ مسلم حزب که م1936در    .آورد روی  نوشتن  به یکسره رو این

 . شد برگزیده آن  ایالتی رئیس سمت به بار دیگر اقبال کرد،

 و شد، برگزارجشن »روز اقبال«     قاره شبه بزرگ شهرهای و دیگر الهور در م1938در   

در چون  کردند. قدردانی اقبال کارهای از آن  در  مسجد در را پیکرش گذشت، اقبال 

 سپردند. خاک به الهور پادشاهی

 

   تحلیلی از  شعر و شاعری اقبال

و   سیاست اندیشه، پژوهش، علم، مرد بود. وی گوناگونیهای جنبه  دارای اقبال زندگی

 آید.می  شمار به  و ادبی  سیاسی علمی،  و جنبش  حرکت سرآغاز قاره  شبه و در  بود ادب

شعری ادبی جنبه اقبال برجستههای  جنبه از یکی  مختلفهای  زبان  با وی اوست.  و 

 او، فلسفی آثار ویژه به علمی،های  و نوشتهها  سخنرانی بود. آشنا و انگلیسی اردو آلمانی،

 آشنایی زبان  یانگلیس  اندیشمندان   و نویسندگان  ادبی وآثار متون  با وی بود، انگلیسی  به

 بود.  متأثر و دیگران  امرسن  بایرون، شلی، میلتن، شکسپیر، چون  کسانی و از داشت

  شمار  به سرآمدان از بود، قارهشبه ادب اهل معمول زبان   که اردو و ادب زبان  در اقبال 

 گفته  به است. زبان  این به نیز آثارش از برخی و   خواند میو  نوشتمی اردو به وی   .رفت می

  .دهد را نشان می  اردو زبان  توانایی اوج  نبوغ وی،    و  اقبال اردوی  اشعار پژوهشگران  از برخی

 پدید شکافی  اقبال که »درگذشت  ، شاعر بلندآوازه هندم(1861- 1941)تاگور   گفته این
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  آشکار  خوبی  به اردو و ادب فکردر    اقبال را    یت شد«، موقع نخواهد  پر زیادی مدت  تا که آورد

  کند.می

 گفتن  سخن در نتوانست هرگز  وی  چند  بود. هر توانمند نیز فارسی و ادب شعر در اقبال

 بلند جایگاهی شعر در  اما آورد، دست به را الزم  چیرگی  و توانایی فارسی  زبان  به و نوشتن

 آید.می  شمار به  ما  روزگار در  و حتی قاره  شبه در فارسی شعر سرآمدان  از که جا آن  تا یافت،

  گاه به اردو شعر گه گرچه بازگشت، از کرد. پس غازآ لندن  در را فارسی به شعر سرودن  اقبال

گویی چیرگی یافت. نخستین شعری که از وی منتشر شد، شعری  گفت، اما در فارسیمی

 به الهور مخزن  مجله م در1905در  که )ع( بود علی  مناقب امیر« در جناب »سپاس با نام

 رسید.   چاپ

 آن  از پس و رسید چاپ به م1915در   که بود  خودی اسرار  اقبال  شعر  کتاب نخستین

 و حتی قاره  شبه سراسر در را اقبال ،اشعار این شد.  م منتشر1918در سال  بیخودی رموز

در  آن، از بیرون در ویژه  از انگلستان،  به  گردانید.   حاکم م 1922در   رو این بلندآوازه 

از داد ر س   لقب او به پنجاب انگلیسی شاید ستایش  وی ادبی  مقام و   اصلی سبب  کرد. 

 و عرفانی  ادب به و  بود  عارف سو  یک  از وی که بود آن فارسی ادب  و شعر به اقبال گرایش

 دیگر از بود و ایرانی  عرفان  یشیفته و عالقمند بسیار ایران  بزرگ عارفان   و ایرانی یصوفیانه

عواطف اجتماعی نیرومند و   و آرا افکار،  بیان برای اردو  زبان  از بیش را فارسی  زبان سوی، 

 دید:  می مناسب و توانا

 تاس شکر ذوبتع   در هندی گرچه
 

شیرین طرز  دری  است گفتار   تر 
 

سعید نفیسی   بهکه  ای  نامه در  را خود ی عالقه و  داشت ایران به فراوانی دلبستگی  اقبال

سال  ش(  1345-1275) نوشته1932در   درازهای  کند: »سالمی  بازگو چنین  است، م 

آرزوی میل که است یگانه محصولمی  صمیم در را شما ایران  و    را  وجد نمای ذره پرورم. 

   است«. نبوده راه شما خدمت به مرا عجم زبور از جز که دارم غبن  دانم.می  فارسی سخن

 آشنا و افکارشان  و آثار ایرانی و شاعران  ادیبان  فیلسوفان، عارفان، بیشتر بااقبال تقریبا  

و   و معانی  و تعبیر زبان  و یا و اندیشه فکر در وی پذیرفت. اثر و بیش کم ها آن  تمامی و از بود

 بود. و مولوی حافظ سعدی، غزنوی، سنایی چون  شاعرانی  تأثیر تحت ،دو هر و یا مضامین

 راها  آن  ابیات برخی اشعارش و در برده  فراوان  بهره سعدی  و سنایی و مضامین زبان از  وی
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 سروده شعر و قوافی اوزان  همان  در و کرده اقتفا و تضمین  و یا  آورده مستقیم غیر یا مستقیم

 تأثیر حافظ از نیز خود  اردوی شعرهای در بلکه  فارسی شعرهای در تنها نه اقبال  .است

 است.   کرده تضمین را حافظ ابیات از برخی و پذیرفته

 حلول من در حافظ روح ،کنممی  : »وقتی در باره حافظ فکرگویدمی حافظ باره در وی

بار در اسرار  شوم«.می  حافظ خود  راستی و به کندمی اقبال یک  این همه،   بر خودی  با 

 رو به  رو دوستان  حافظ شدید و انتقاد مخالفت با و گرفت خرده برخی اشعارش و حافظ

 کرد.  حذف را حافظ به مربوطهای بیت دوم چاپ در اما شد،

 گفت  توان می  و گذاشت تاثیر اقبال بر دیگر شاعر هر زا  بیش رومی الدین جالل موالنا 

و   مستقیم حضوری اقبال آثار همه و در بود  اقبال مرشد کلمه کامل معنای به مولوی که

 شعر راه از نیز خود ،بود فارسی کهن ادب و شعر چین خوشه اقبال که چند هر دارد. فعال

 نسل دو و نهاد  اثر خود روزگار  هم ایرانیان  در اشاجتماعی و دینی و آرای افکار و و ادب

 گذاری  اثر این به نیز خوداقبال. کرد خود  و نهضت  فرهنگ،  فکر، مجذوب را کشور  این اخیر

   است: کرده اشاره ن آ به و بود گاهآ  ایران  در کالمش تأثیر و

 است خبربی هنوز شوقم ز نغمه عرب تافروخ کهن آتش عجم به مننوای 

 چاپ از پس اما بود، آوازه بلند و شناخته  کامالا  ایران  در خوداقبال در نیمه دوم زندگی  

 مطرحای گسترده سطح در ایران در هایشکتاب از برخی و ترجمه او فارسی اشعار کلیات

 گردید.  مواجه فراوان  استقبال با و شد،

 و ادب فکر نفوذ زیر بسیاری و ادیبان  شاعران، سیاستمداران، اندیشمندان، ایران  در 

انتشار به و گرفتند قرار اقبال کتاب  پرداختند وی آرای گسترش و   فراوانی مقاالت وها  و 

 دیدن  مینوی، مجتبی  از پاکستان گویپارسی  شاعر الهوری اقبال که نوشتند وی درباره
 نوشته فردا شاعر نوایو   ندوشن  اسالمی محمدعلی از  آموز دگر شنیدن  موز،آ دگر

 صادق ،ر بها الشعرایملک چون  شاعرانی .شمارند آن  از فریدنی مشایخ محمدحسین

 یاد اقبال از  و دیگران   معانی گلچین فیروزکوهی،  امیری معیری،  رهی رسا، قاسم  سرمد، 

 ند.  اگفته سخن وی ادبی جایگاه و از کرده

 باره اقبال سرود و گفت:   در بلندای قصیده ش1323در  بهار
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 گشت اقبال خاصه حاضر عصر

گشتند  مار و تار  جیشی شاعران 
 

 برگذشت  ان ار هز  صد کز واحدی 

 هزار  صد  کار کرد مبارز وین
 

 

را اقبال   از تن دو اند.دانسته اخیر سده چند  در گویپارس شاعر  تواناترین  برخی 

تروی همه از بیش ایرانی دانشمندان  شعر ادب اندیشه،  جدر   نقش ایران  در اقبال و 

شریعتی  ش( 1274- 1367)  سعیدی غالمرضا سید یکی :اندداشته علی  دیگری   و 

   ش(.1356-1312)

به ایرانیان  پیش از بیش را او اقبال، باره در فراوان  مقاالت نوشتن و ترجمه راه سعیدی از

 و آرای دینی نوگرایانه های اندیشه از  ثرمتأ سخت نیز،که زبانان  شناساند و شریعتیفارسو 

سیاسی اجتماعی   و اقبال  از الهام با و  خواند اسالمی اندیشه معمار را او بود،  اقبال و 

ها گفته با یا و پرداخت خود خاصهای  آموزه تعلیم و تبلیغ به  او، فلسفی و دینی بینیجهان 

  کرد. بیان را اسالم وجهان  قاره شبه در اقبال و نقش اندیشه  جداگانه،های نوشته و

یکی که  است  و   شیعی گرایش ،ان ایر  در اقبال اشعار عام مقبولیت عوامل  از گفتنی 

 که است درحالی و این است شیعه برجستههای  و شخصیت بیت  اهل به وی فراوان  عالقه

 و مناقب فضایل باره در فراوانی  اشعار  وی بود. مذهب به طور رسمی حنفی خود اقبال

نشان  امام این  به را وی عالقه که دارد شیعیهای  روایت  پایه  بر علی)ع( شیعیان   اول 

)به ویژه در    ایرانیان  شیعی تاریخی  وجدان  با نیز اقبال گریانقالبی دیگر، سوی  دهد. از می

  است. هماهنگقرن بیستم میالدی( 

سخنان گوناگونی گفته شده است.     اقبال شعر فنیهای  و ویژگی ادبی  اهمیت باره در

   نیست و سازگار هماهنگ پارسی معاصر شعر زبان  که اشعار پارسی اقبال بااند برخی گفته

فارسی کرده استفاده قدیمی تعبیرات از  چرا که وی گاه   آشنایی ها  آن  با کنونی  زبانان  و 

یا ندارند  در پژوهشگران  از است.  برخی نداشته پیشینه که  ساختههایی  شاعر ترکیب و 

 شاعران های  دیوان  با آشنایی راه از و او نبوده اقبال اصلی زبان  فارسی  کهاند  گفته  پاسخ

از   رو از این و از  است  شده آشنا فارسی ادب  و زبان  با قاره و شبه   ایران  گوی فارسی قدیم

از آن جا که اقبال شاعری   و   استفاده کرده است ها  واژگان و تعبیرات به کار رفته در این دیوان 

 که است خراسانی دری شیوه به اقبال، گویی نوآور بود، ترکیبات تازه ساخته است. فارسی
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 وی است. مسلمانان  ادبی و  دینی مشترک زبان  افغانستان  و  قاره شبه مرکزی،  آسیای در

 است.   کرده آزمایی وقذ فارسی شعر مختلفهای اسلوب و اوزان  در

 د: کر  تقسیم دوره سه به توان می را اقبال ادبی زندگی

 م 1915از  پیش آن  اشعار بیشتر که باشد  می درا بانگ انتشار  تا نوجوانی از  یکم دوره 

ها  آن  از برخی که استهایی  منظومه دوره این در اقبال اشعار ست.اردو به  سروده شده و

  است. و ناپخته خام اما زیبا سبک و در شده ترجمه انگلیسی اشعار از عینا

م(  1933زندگی )حدود   اواخر و تا شود،می  م( آغاز1915الی )حدود  سمیان  از  دوم دوره

 شود.  شاعرمی  دیده وی اشعار   در کاملی تعالی  و پختگی دوره این کند. در می  پیدا ادامه

 تا کوشدمی و همواره ندارد  دوست را دیگر شاعران  از پیروی .است آورده پدیدای  ویژه لحن

 شود می  آشکارتر وی  ویژه سبک دوره این در گیرد. پیش در نوینی و اسلوب بگوید تازه شعر

 افکند. می  پرتو کالمش بر مولوی و شیوه

 سرجوشی و سرخوشی جای به و یافت زوال کلی  به اقبال احساسات سوم دوره در 

 شیوه این نیزاز خود اقبال رسید، چاپ به  کلیم ضرب که نگامیه نمود.   روی پیری جوانی،

 است.  گفته سخن نامهاقبال در  آن  و از  داشت آگاهی مزهبی

این حال گفتنی است که     که این  از و حتی  دانستنمی  شاعر را خود هرگز اقبالبا 

ادب شعر  داشت. بیم  شود، شناخته شاعر  و اسالمی جنبش  سوی  به راهی اقبال،  و 

 اقبال سبب  همین  بود. به  به مسلمانان هویت  دادن  و خودی احیای او  گفته  و به اجتماعی

 داشت، اهمیتآنچه در نزد او     نداشت. شعر و لوازم و قواعد صنایع و دقایق به چندانی توجه

و   کنند  یافت در  را او و پیام بفهمند دیگران که بگوید سخنای  گونه به بتواند  او  که بود این

احیای اصالح برای و   صنعتگری هنرنمایی، سرگرمی، اقبال برای شعر برخیزند. خود و 

 شد. می شمرده و دینی انسانی اجتماعی ابزار انجام رسالت نبود، بلکه شخصی امری

 

 اقبال   ار آثار پرشم 

 گماشت همت اردو و فارسی به شعر و سرایش و تألیف  پژوهش به زندگی در سراسر اقبال

 و مقاالت ها،نامه کتاب، صورت به آثار این فراوانی در موضوعات گوناگون پدید آورد. ثارآو  
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 ایران   در عهیمابعدالطب و تکامل توسعهآثارش یکی کتاب   از اند.رسیده چاپ بهها  سخنرانی

 سیر نام با آریانپور امیرحسین قلم و به باشدمی  اقبالی  ادکتر  نامه پایان  عنوان  است که
 ش در تهران چاپ و منتشر شده است.  1347و در سال  شده ترجمه ایران  در فلسفه

)کتاب مکتوبات  نامهمجموعه  مقاالت،  دیوان ها،  است:  های  ها،  چنین  اقبال  شعر( 

)الهور،    فارسی به بیخودی رموز مثنوی  م( ؛1915)الهور،    فارسی به خودی اسرار مثنوی

است   خودی بی رموز و   خودی  اسرار  مثنوی دو  مجموعه که رموز و اسرار (؛ م1918

 شده سروده لمانیآ شاعر گوته  به پاسخ و در است فارسی شعر که مشرق پیام م(؛1940)

 جدید  راز  گلشن مثنوی دو  آن و در است فارسی شعر که عجم زبورم( ؛  1933است )الهور،  

استقبال پاسخ در  مذهب نکوهش  در نامهبندگیو   شبستری محمود شیخ راز گلشن و 

است )الهور،   آمده نیز معماری و نقاشی موسیقی، ویژه به ها،آن  زیبای هنرهای و غالمان 

به فارسی که گزارش   مسافر  مثنویم(؛  1932، شعر فارسی )الهور،  جاویدنامه م(؛  1937

افغانستان است )الهور،   به  اقبال   اقوامای    کرد  باید چه پس مثنویم(؛  1933مسافرت 
اردوست   فارسی به شعر مجموعه که حجاز ارمغان  (؛م1936فارسی )الهور،    به شرق؟ و 

 که درا بانگ م(؛  1959که شعر فارسی و اردوست )الهور،  سرود رفته  م(؛  1938)الهور،  

 ضرب م(؛1935اردوست )الهور،   شعر که ،جبریل بال م(؛  1924)الهور،    اردوست شعر
 نشده تدوینهای  گفته که سفر رخت منظومه؛   )م(1936اردوست )الهور،   شعر که کلیم

 که اقبال  تبرکاتم(؛  1953است )الهور،   آورده گرد  راها  آن  حارث انور  و محمد  است اقبال

عه شعرهای پراکنده که مجمو  باقیات اقبالاست؛   اقبال پراکنده شعرهای از برخی مجموعه

نشده   تدوین  )کراچی،  و  است  اسالم  فکر احیای م(؛1952اقبال  در    انگلیسی به دینی 

(The reconstruction of religious thought in Islam) فارسی به آرام احمد قلم به که 

اخیرا دو ترجمه  معادل فارسی آن دقیق نیست.  )البته    ش(1346است )تهران،   شده ترجمه

 علم  (؛م1961)الهور،   پراکندهخاطرات  ؛(دیگر نیز این کتاب به پارسی ترجمه شده است
 انگلیسی و اردو بههایی  مقاله  شامل که اقبال مضامین م(؛1903)الهور،    اردو به اقتصاد

 مجموعه که اقبال و پرشادم(؛  1930)  اقبال  ریاستی خطابه م(؛1945است )حیدرآباد،  

مهاراجه اقبال میان شده  مبادله  هاینامه )حیدرآباد،   پرشاد کشن و   م(؛1942است 

)الهور،   نامه  13مجموعه   که جناح محمدعلی  به اقبالهای  نامه م(؛  1943است 

 ازای  مجموعه که نامهل اقبام(؛  1954)الهور،    انگلیسی به اقبالهای  وگفتهها  سخنرانی
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که در    دانیم نمی]اکنون   اقبال ؛م( 1951و    1945است )الهور،   اردو  به جلد دو  درها  نامه

اوست )بمبئی،   مهمهای  نامه از  شماری کهدست نوشته اصلی پسوندی هم داشته یا نه[  

است   جالندر رئیس نیازالدین خان  به نامه و نه هفتاد مجموعه که اقبال مکاتب م(؛1947

نه هشتاد صدو  مجموعه که اقبال مکتوباتم(؛1945)الهور،   )کراچی،  نامه و  است 

 مقاالت م(؛1957است )کراچی،   که شماری نامه و شعر  و سیاست ملی  اقبال م(؛  1957
که مجموعه پنجاه مقاله، سخنرانی و نامه   افکار و عقاید اقبالم(؛  1945)حیدرآباد،    اقبال

)الهور،   مقاالتها  نامه برخی برگیرندهدرکه    اقبال انوارم(؛  1964است  است  اقبال و 

است   انگلیسی به و نوشته نامه  شماری که اقبالهای  و نوشتهها  نامه م(؛1967)کراچی،  

مهم  های  و نامهها  که دربردارنده آرای سیاسی، سخنرانی  گفتار اقبالم(؛  1967)کراچی،  

م(؛  1969)الهور،  اند  اردوزبان زمیندار و انقالب برگرفته شدههای  اقبال است و از روزنامه

نامه گیرندهر ب در که اقبال مکاتیب موالنا اقبال نود  )کراچی،  گرامی قادر غالم به  است 

به    اقبالهای  و خطابهها  سخنرانی(؛   1969 نامه  نه خطابه، مقاله و  و  که مجموعه چهل 

های زبان  به نامه صدو یازده مجموعه که اقبال خطوط ؛(م 1973انگلیسی است )الهور،  

انگل  تدوین و شعرهایها  نوشته که گشته گم اوراق م(؛  1967سی است )الهور،  یاردو و 

نوشته نشده و  اقبال  ؛م(1975)الهور،  است   وی باره در دیگران های  اقبال  که    خاطرات 

 اقبال به انگلیسی است. های و گفتهها ها، نامهمقاله دربردارنده 

 

 منابع 

 ، خودی اسرار ؛  196-1/205  ،از بهار تا شهریار ؛7- 16/ 3،اسالمیه  المعارفیرةدا اردو

 ،پاکستان  گویپارسی  شاعر اقبال جامعه لمتید؛   مکتبه دهلی،  خان،شایسته کوشش به

 محمد دکتر ،گویفارسی شعرای و دیگر  الهوری اقبال ش؛1327تهران،   مینوی، مجتبی

ش /  1356پاکستان،   و ایران  فارسی  تحقیقات مرکز انتشارات پاکستان، آباداسالم ریاض،

 تاریخ ش؛1370تهران،    ،سعیدی غالمرضا سید  ،اقبالهای  اندیشه م؛1977ق /  1397
تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج از ؛  488-3/447  ،و هند پاکستان  مسلمانان  ادبیات

اقبال،  جاوید ،اقبال جاویدان ؛  223- 4/246،  تاریخ فلسفه در اسالم،  149- 154  ،ایران 

پاکستان،   اقبال  روشن م؛  1984آکادمی  ؛  86- 87،  پژوهان حافظ؛405- 412  ،چشمه 
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پاکستان   تحقیقات اداره الهور، محمدحمزه فاروقی، ،گوشی مخفی  چند کی اقبال حیات

قم،   ندوی،  ابوالحسن  ،مدینه در اقبال عالمه م؛  1994ژوئن    ،الهور  پنجاب دانشگاه

  پاکستان،  و ایران  فارسی تحقیقات   مرکز ریاض، محمد ،اقبال شناسیابکت ش؛1353

 سروش، احمد  کوشش به ، الهوری اقبال موالنا فارسی اشعار کلیات م؛ 1986راولپندی،  

پنجم(؛  1370سنایی،   کتابخانه انتشارات  تهران، )چاپ   رفیق محمد ،اقبال گفتارش 

شریعتی،   علی ،و اقبال ما م؛  1969ژانویه   پنجاب، دانشگاه تحقیقات  اداره الهور،  افضل،

ام، آکادمی اقبال سیرته و فلسفته و شعره  –  اقبال محمد ش؛1357تهران،   ، عبدالوهاب عز 

غزلمی  م؛1984پاکستان،   تطبیقی  بررسی  و  )شرح  ؛  149- 153  ،اقبال(های  باقی 

 یالهور  اقبال رودزنده آثار به نگاهی  ؛ 325-5/329  مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی،
ای،  منهاقبال در میان ما، سیدعلی خا ش؛  1371پوروالی، تهران،   ابراهیم شناسی(،ب)کتا 

سیری در آثار و افکار عالمه محمد اقبال ؛  6- 14صش،  1371،  7ه  ر شما دوم، سال آشنا،

نورمح مهر  پاکستان،  اندیشمند  و  فیلسوف  شماره  م شاعر  دوم،  سال  آشنا،  ،  7دخان، 

ریدنی،  فکالم اقبال برای ایرانیان، محمدحسین مشایخ  ی  هااذبه؛ ج31-35ش، ص 1371

شماره   نسرین  1364،  1اقبالیات،  اقبال،  و  سعدی  شماره  ش؛  اقبالیات،  ، 1اختر، 

م؛  1989،  4، اقبالیات، شماره  ش؛ انعکاسات بیدل در اشعار اقبال، محمد ریاض1364

شعار فارسی در هندوستان، پرویز  ام؛  1989،  4شعر اقبال، وحید قریشی، اقبالیات، شماره  

شماره   یکم،  سال  سخن،  خانلری،  ص1322،  3ناتل  جهانی    کنگره  ؛170- 174ش؛ 

- 41  ش، ص1365،  1مه اقبال الهوری، کیهان فرهنگی، سال سوم، شماره  بزرگداشت عال 

نظر استاد شهید مرتضی مطهری در باره اقبال الهوری، کیومرث صابری، نشر دانش، ؛37

به یاد عالمه اقبال، یغما، سال پنجم، شماره ؛  88- 89ش؛ ص  1361،  6  سال دوم، شماره

، راشدالحیدر، یغما، سال سی و  محمد اقبال و فرهنگ آلمانی؛ 79-81  ش، ص1331،  2

 .  201- 212ش، ص 1370دوم، یادنامه حبیب یغمایی، 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فصل دوم 

 معرفی دفاتر کلیات فارسی اقبال الهوری 

 اسرار خودی 

خودی   که   است   ایمنظومهاسرار  اثر  این  الهوری.  اقبال  محمد  از  مثنوی  قالب  در 

م سروده شده است و با این کتاب دوره  1915تا    1913اقبال است از  نخستین کتاب شعر  

 شود.  می سرایی اقبال آغازویژه بیست و پنج ساله فارسی

معنی   به  را  »خودی«  واژه  »بیاقبال  و  است  برده  کار  به  به  خودشناسی  هم  خودی« 

«  داختن است. »خودیحالت »خودی« بر آمدن  و به خدمت جامعه پر   اصطالح اقبال از

بنیاد و محور اصلی فلسفه اقبال، به ویژه فلسفه دین، و مبنای شناخت مجموعه هستی  

)خدا، جهان، جامعه، تاریخ( است. به تعبیر اقبال جهان »یک من هستم بزرگ« است که 

دیگر این جهان نیز کم و بیش از  های  فردیت مطلق  یا »من نهایی« الله  نام دارد و پدیده

ری »خودی« برخوردار هستند. پیوستگی خود نهایی با دیگر خودها در  این من و یا به تعبی

پهنه حیات و هستی همواره برقرار است و این ارتباط مانند رابطه بدن و روح است که روح  

 درون تن است و نه در بیرون آن و در عین حال در تمامی اجزای  تن جریان دارد.   نه در

رای برکشیدن خود و تعالی انسانی و نیز برای خروج  اقبال بر این عقیده بود که آدمیان ب

از انحطاط  و ناتوانی تاریخی و اجتماعی، باید چراغ »خودی« را، که همان روح الهی است، 

احیای »خودی« است.   راه  تنها  او اسالم  به گمان   اشعار   اسرار خودیبرافروزند.  و دیگر 

سان و به ویژه در مسلمانان بود. از آن  فارسی و اردوی او، بیشتر برای دمیدن »خودی« در ان

از شاعرانی چون حافظ  انتقاد شده بود و  از وحدت وجود و تصوف  این مثنوی  جا که در 



22/     شناسی اقبال الهوری  هستی   

اش برانگیخت که اسرار خودیجنجال فراوانی علیه اقبال، افکار او و    ، خرده گرفته شده بود

پاسخ1918تا   انتقادات  این  به  گاه  نیز  اقبال  ادامه داشت.  اما در چاپ دوم و می  م  داد، 

آن بخش »در  های  چاپ به جای  و  را حذف کرده  از حافظ  انتقادش  این منظومه،  بعدی 

 حقیقت شعر و اصالح ادبیات اسالمیه« را آورده است.  

م این منظومه  1925م در الهور به چاپ رسید. در  1915نخستین بار در     اسرار خودی

ب و  ترجمه  انگلیسی  به  نیکلسن  زبان  به همت  به چند  اثر  این  منتشر شد.  اقبال  ا مقدمه 

 ن ترجمه شده است.   آدیگر، مانند اندونزیایی، سندی و جز 

در  در تکمیل آن سروده شد، که اولین بار    رموز بیخودی ،  اسرار خودی پس از انتشار  

با   م این دو اثر با هم  و1925م هشت بار به چاپ رسید. در  1946م و سپس تا سال  1918

 .   شدندچاپ تجدیدن نیز بارها آ و پس از منتشر  سرار و رموزانام 

 

 منابع 

شرکت    ،تهران   ،ترجمه احمد آرام محمد،  اقبال الهوری،    ،احیای فکر دینی در اسالم

اقبال الهوری و  ؛  14، ص  3، جلد  المعارف اسالمیةاردو دایر ش؛  1346  سهامی انتشار،  
؛  95، ص  5، جلد  پاکستان  مین فارسی ادب؛  فراوان ، در صفحات  گویدیگر شعرای فارسی

ادب پاکستان ؛  338و    228، ص  پاکستانی  و  هند  ادبیات مسلمانان  جلد  تاریخ  ص  3،   ،

)کتاب چهار جلدی جاوید اقبال فرزند محمد اقبال(، مقدمه؛    جاویدان اقبال؛  457- 456

پاکستان فارسی ص  گویان  اقبالکتاب؛  171،  ص  شناسی  اشعار  ؛  227و    151،  کلیات 
، مقدمه به قلم احمد سروش، تهران، انتشارات سنایی، چاپ  فارسی موالنا اقبال الهوری

اولش؛  1370پنجم،   صفحات  گفتار  و  ؛  250،  246،  242،  83،  سیرته  اقبال  محمد 
ام، آکادمی اقبال پاکستان، چاپ سوم،  فلسفته وشعره  اب العز  نگاهی م؛  1985، عبدالوه 

ش؛ شعر،  1370)کتاب شناسی(، ابراهیم پوروالی، تهران،    ار زنده رود اقبال الهوریبه آث

؛ هنر و مردم، سال پنجم، شماره  22، ص  5؛ نشر دانش، سال دوم، شماره  33، ص  8شماره  

 .  180، ص  57و    56

 



23/    ومدفصل   

   

 

 رموز بیخودی 

. این منظومه در قالب مثنوی در  است  فارسی از اقبال الهوریای  منظومه  رموز بیخودی 

اسرار بیت است و در واقع مکمل اسرار خودی است و بخش دوم کتاب    1018بحر رمل در  
مایه اصلی رموز بیخودی پیوند میان فرد و اجتماع و نوع  آید. درون می  اقبال به شمار  و رموز

آمو پایه  بر  آن  اجتماعی  و  اخالقی  قوانین  و  آرمانی  جامعه  ماهیت  و  اسالمی  های  زهبشر 

 است. 

گاهی یا پی بردن به نیروی درونی خویش و  آ اقبال در حالی که »خودی« را همان خود

خود شدن است،  داند، »بیخودی« را نه در معنای رایج آن، که از خود بیمی  به کار گرفتن آن

که  برد و بر این باور است  می  بلکه در مفهوم از خود بیرون شدن و به خلق پیوستن به کار

تواند به خودیابی برسد و خویشتن خویش را بشکفاند مگر آن که خود را  نمی شخصیت فرد

 در خدمت جمع بگذارد:  

 ماعت رحمت است ــط ج ــــرد را رب ــــف

مــــف مــگیــرد  ز  احـــ یرد   ترام ــــلت 

 م شود ــ ماعت گـــدر ج ـــ ا انــــرد تــــف
 

کـــ ج  را  او  مـــوهر  از  اســمال   ت ــلت 

افـل ــم از  مــــت  نـــییــ راد   ام ـظ ـــابد 

 لزم شود ــــ لب قـــعت طـــطره وس ـــق
 

  دین خویش های  در باره لزوم توجه اهل اسالم به ارزشای اقبال این مثنوی را با مقدمه

آغازد و پس از آن فصولی درباره پیوند فرد با ملت و فواید زندگی جمعی و معایب انزوا و می

گوید  که دو رکن  بنیادی  می  کند. سپسمی  فراد بیاناط  روی و تکوین ملت از اختال تک

کند و نبوت به می  ملت اسالم، توحید و نبوت است. توحید ناامیدی و اندوه و ترس را نابود

نظام و  فرزند  می  جهان جان  فراراه  پیچ زندگی چراغ هدایت  پیچ در  راه  در کوره  و  بخشد 

قرار سازد.  می  انسان  آگاه  توحید  اسرار  به  را  آدمیان  که  فرستاده  رسولی  خداوند  دهد. 

 هاست.  مقصود از این رسالت تشکیل و تعمیم آزادی و برابری و برادری میان انسان 

دین اسالم بر پایه توحید استوار شده و از این روی جاودانی است و محدودیت زمانی و  

تمه دور زمان است و پیروان او از هر رنگ و  مکانی ندارد. محمد )ص( رحمت عالمیان و ت

اند. وطن و ملیت مسلمانان  نژاد و اقلیم روی هم رفته یک است و یک ملت واحد  را ساخته

جامع اسالم است نه زادگاه و کشور معین و محور جهان اسالمی  های  شرایع دین و آموزه

 قرآن است که رشته پیوند اقوام مسلمان است.   
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خورند، تقلید در احکام دین  می و فریباند  انحطاط که خردها راه گم کردهدر این زمانه  

به  اطمینان بخش از سلف صالح زودتر سالک را  پیروی  از اجتهاد فردی است و  تر و بهتر 

آید و تأدب  می  رساند. پختگی سیرت و معنویت ملی از اتباع سنن الهی به دستمی مقصد 

ملی را به دنبال دارد. مرکز محسوس و قبله جامعه    به آداب محمدی، معنویت و حسن سیرت

اسالمی، کعبه است. نصب العین امت محمدی، اتحاد و نشر توحید باشد و مسلمانان برای  

ترقی و توسعه حیات ملی باید قوای طبیعت و نظام عالم را در اختیار خود بگیرند و در علوم  

خروج و عظمت جامعه  اسالمی  طبیعی پیشرفت کامل حاصل نمایند. کمال حیات ملی و  

یابد که ملت، مانند فرد، احساس خودی و شخصیت و یک پارچگی کند.  می  وقتی تحقق

زنان مسلمانان باید سیرت فاطمه )دخت نبی اسالم( را دستور کار و سرمشق خود سازند،  

پایان مثنو ی،  به ستر و عفاف گرایند و از بی بندباری زنان غربی دوری گزینند. اقبال در 

 آورد.   می ابیاتی در تفسیر سوره اخالص 

بیخودی همچون  رموز  خودی،  از  اسرار   پیروی  در  معنی   و  لفظ  در  مولوی    مثنوی،  

سروده شده و آکنده از افکار بدیع و نوادر حکمت و تفسیر آیات قرآنی و احادیث نبوی و  

 امثال و حکایات است و مبین توانای شگرف اقبال در پیروی از سبک موالناست.  

به اردو از خود اقبال منتشر    ای  م جداگانه و با مقدمه  1918این مثنوی نخستین بار در 

در یک  اسرا ر خودی  و پس از ان بارها، پس از حذف مقدمه، با مثنوی    م  1920شد، ولی در  

ن در آهای به چاپ رسیده است. از بهترین چاپ  اسرار و رموزمجلد، روی هم رفته با عنوان 

با مقدمه و حواشی محمد   اسرار خودی و رموز بیخودی یا  نوای شاعر  فرداتوان از می ایران 

را )به تنهایی یا به همراه  رموز بیخودی ش(. 1358هران،  حسین مشایخ فریدنی یاد کرد )ت

علی نهاد تاالن   ،م(1953( آ. جی. آربری به انگلیسی ) اسرار و رموزدر کتاب    اسرار خودی

)استانبول،   ترکی  تا(، لطف  ،م(1946به  بی  )کراچی،  به سندی  الله محمد بخش واصف 

)الهور،   سندی  به  اب  1963بدوی  عبدالوه  مصر،  م(،   ( عربی  به  ام  کوکب  1956عز  م(،  

)الهور،    اردو  نظم  به  الهور،  1976شادانی   ( پنجابی  نظم  به  آتش  خلیل  و  م(      1975م( 

 اند. ترجمه کرده 
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 منابع  

رموز  و  اقبال؛  اسرار  مقدم،  جاویدان  کامران  شهیندخت  دکتر  ترجمه  اقبال،  جاوید   ،

اقبال،   آکادمی  به قلم مترجم؛    1984الهور،  اول  اقبالم، مقدمه جلد  ، ص  در شناخت 

دگرآموز؛   450،  290 شنیدن  و  دگرآموز  ص  دیدن  شناسی ؛   62،  59،  46،  45،  کتاب 
،  ص پنجاه اقبال الهوری کلیات اشعار فارسی موالنا  ؛  226،  222،  219،  206، ص  اقبال

یک   دو،    –و  و  اقبال الهوری ؛  115  -55پنجاه  رود  زنده  آثار  به  پوروالی،  نگاهی  ابراهیم   ،

بیخودیش؛  1371تهران،   و رموز  اسرار خودی  یا  فردا  فریدنی، ص  نوای شاعر  ، مشایخ 

81-152  . 

 

 جاویدنامه 

اسرار    منظومه، که آن را پس ازفارسی  اقبال الهوری. این  های  از سروده  ای  منظومه
اند، روی هم رفته در قالب مثنوی در بحر رمل  ، مهمترین اثر منظوم اقبال دانستهخودی

بندهاست  بندها و ترکیبعها، ترجیمسدس مقصور یا محذوف، ولی آمیخته به قطعات، غزل 

 دو هزار بیت دارد.  به و نزدیک 

لی  ایگونه  جاویدنامه نامه روحانی تخی  اقبال، که  یا معراج  سفر  اثر  این  نامه است. در 

خواند، به شرح سفر خیالی خود، با همراهی و راهنمایی پیر و می  رودخود را در آن زنده

و افالک )قمر، عطارد زهره، مریخ، مشتری،  ها  الدین رومی، در آسمان مرشدش موالنا جالل

ارواح  رجال فکر و فرهنگ   زحل( و بهشت و دوزخ، و دیدار و گفت وگویش در ضمن سفر با

بودا، جمال مانند  تاریخ،  پاشا، فرعون، درویش  و  حلیم  )اسدآبادی(، سعید  افغانی  الدین 

لعین، سیدعلی  همدانی، مال طاهر ةا)مهدی( سودانی، حالج، غالب دهلوی، طاهره قر 

و    پردازد می  غنی کشمیری، نادر شاه افشار، احمد شاه ابدالی، تیپو سلطان و ناصر خسرو 

 کند.  می  عرفانی و فلسفی خود را بیان های  عصاره و چکیده اندیشه  ،هادر البالی  گفت وگو

اقبال در این منظومه، هم چون چند تن از حکما و پیشوایان دینی، مانند ارداو یراف  

)در   نامهایرانی  )در  ارداویراف  غزنوی  سنایی  العباد(،  الی  کرمانی،  سیرالمعاد  اوحدی   ،)

ی )در  ابوالعالی م ( و دانته فتوحات المکیه(، محی الدین ابن عربی )در  رساله الغفران عر 
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)در الهی  ایتالیایی  شاعرانهکمدی  معراجی  به  خویش  نیرومند  تخیل  با  و  می   (  رود 

اقبال،  نامهمعراج جاوید  خود،  پسر  نام  به  را  پندنامهمی  جاویدنامهاش  با  را  ان  و  ای  نامد 

  می  ب به جاوید یا سخنی  به نژاد نو( پایان خطاب به جوانان مسلمان )خطا
ا
دهد. احتماال

بخش  اقبال در آفرینش این اثر  بوده، چنان  دانته الهامکمدی الهی  گمان  معراج پیامبر و بی

 کمدی الهی خوانده است.   ای را گونه جاویدنامهبه جاوید، ای که اقبال در نامه

بسیاری   که  این  عالی  جاویدنامهبا  اقبال  را  منظوم  اثر  دقیقو  ترین  و  حاوی  ترین 

اندیشهلطیف اوهای  ترین  اجتماعی  و  سیاسی  نظرات  و  برخی  می  عرفانی  دانند، 

شاعرانه   لطف  و  است  سنگین  کتاب،  این  در  اقبال  شعرهای  که  معتقدند  پژوهشگران 

 دیگر او کمتر است. های جاویدنامه از کتاب

م در الهور و پس از آن بارها به چاپ رسیده است. این  1932جاویدنامه نخستین بار در  

توان به این  می  دیگر نیز برگردانیده شده است که از آن میانهای  منظومه به برخی زبان 

ترجمه اشاره کرد: به نظم اردو از غالم مصطفی تبسم ) الهور، آکادمی اقبال(؛ انعام الله  

م(؛ به 1976م(؛ و رفیق خاور )الهور،  1966خان ناصر و اصغر حسین خان نظیر )الهور،  

م(؛  1985م(؛ صوفی ا. کیو. نیاز )الهور،  1966انگلیسی از دکتر آرتور جان آربری )لندن، 

با عنوان  1961محمود احمد شیخ )الهور،   از   Pilgrimage of eternityم(  ایتالیایی،  به 

م(؛ به  1962)پاریس،    یروویچایوا م  م(؛ به فرانسه از مادام1952الساندرو بوسانی )گولند،  

ی، از دکتر محمد عبدالخالق به نظم م( به سرائیک1977پنجابی از شریف کنجاهی به نظم )

)آنکارا،  1974)مولتان   شیمل   ماری  آن  دکتر  از  ترکی  به  از  1958م(؛  سندی،  به  م(؛ 

)الهور،  لطف بدوی  جمال 1959الله  سعید  محمد  دکتر  از  عربی  به  )قاهره،  الدین  م(؛ 

 م(. 1974

 

 منابع  

،  45،  42،  27  -  26،  13،  12،  9اقبال الهوری و دیگر شعرای فارسی گوی، صفحات  

اقبال،  135-136،141،  129  –  128،  106 جاوید  دکتر  اقبال،  جاویدان  جاویدنامه،  ؛ 

پاکستان،   اقبال آکادمی  م، مقدمه  1984ترجمه  دکتر شهیندخت کامران مقدم، الهور، 

؛  149  –   143؛ دیدن دگرآموز شنیدن دگرآموز، ص  476شناخت اقبال، ص  جلد اول، در  
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،  222،  220،  219،  218،  214،  213،  210،  207،  206کتاب شناسی اقبال، صفحات  

وچهار  225،  224 پنجاه  ص  الهوری،  اقبال  موالنا  فارسی  اشعار  کلیات  وپنج،    – ؛  پنجاه 

ش، نوای  شاعر فردا یا 1371ان،  اقبال الهوری، تهر   به آثار زنده رود  ؛ نگاهی 273-387

    ص پنجاه ونه.  ، اسرار خودی و رموز بی خودی، مشایخ فریدنی، مقدمه

 

 ارمغان حجاز 

 به فارسی و اردو از محمد اقبال الهوری.  ها و قطعهها از دوبیتیاست ای مجموعه

به سبب  اقبال سالیان درازی آرزو داشت که به سفر حج و زیارت حرم پیامبر برود، اما  

  بیماری نتوانست به این آرزوی خود برسد. وی در این اثر به سفری خیالی در سرزمین حجاز 

است که گویای آرای سیاسی، اجتماعی، تربیتی،  هایی  آورد این سفر دوبیتیپردازد و رهمی

اوست روحانی  و  فهلویات  های  دوبیتی  .دینی  وزن  بر  حجاز   طاهر    –ارمغان  بابا  پهلویات 

  را به صورت قطعه ها  آید که دوبیتیمی  همدانی است. برخی از مطالب به شیوه  پیوسته

دوبیتیمی اول  مصرع  موارد،  برخی  در  بی  ها  نمایاند.  رباعی  است.  یا  شده  آورده  قافیه 

دهد که اقبال خود را عارفی مانند سنایی،  می  عنوان  ده دوبیتی وی رومی  است و نشان 

مولوی و  از  دانمی  عطار  و  تضمینمی  تأثیرها  ن آست  اثر  این  در  همچنین  های پذیرفت. 

فراوانی از شاعران پیش از اقبال همچون منوچهری دامغانی،  مسعود سعد سلمان،  شیخ  

بخاری عزت  دهلوی1809)درگذشته    عبدالعزیز  مظهر  جانان  میرزاجان  )درگذشته    ق(، 

 خورد.  می  ق( و دیگران  به چشم1195

  عبارتند از حضور حق، حضور رسالت، حضور ملت، حضور   مغان حجازارعناوین اصلی  

م در  1938عالم انسانی و به یاران طریق. ارمغان حجاز اندکی پس از درگذشت شاعر در  

الهور به چاپ رسید. بخش فارسی آن در کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوری و بخش  

اقبال   اردوی  اشعار  کلیات  در  آن  با  اردوی  را  حجاز  ارمغان  ندوی  ابوالحسن  است.  آمده 

عنوان عالمه اقبال در مدینه شرح کرده است. قسمتی از این  کتاب را علی اکبر مهدی پور  

ش در قم به چاپ رساند. بخش فارسی  ارمغان حجاز  به قلم  1353به فارسی برگرداند و در 

 را رموز فطرت نام نهاد.  عبدالرحمان طارق به نظم اردو برگردانیده شده و مترجم آن
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،  116،  87،  29،52،  25،  14،  12،  9اقبال الهوری و دیگر شعرای فارسی گو، صفحات  

؛  340، 338؛ پاکستانی ادب، ص  109- 94، ص 5پاکستان مین فارسی ادب، جلد    ؛127

؛ جاویدان اقبال؛ عالمه  472-  470، ص  3تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، جلد  

؛ فهرست کتابهای چاپی 177-176، ص  1ل در مدینه؛ فارسی گویان پاکستان، جلد  اقبا

؛ کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوری؛ محمد اقبال سیرته و  235، ص  1جلد  ،فارسی

 فلسفته و شعره؛ نگاهی به آثار زنده رود اقبال الهوری )کتاب شناسی(.

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سوم 

 شناسی اقبال الهوری هستی 

 )خدا، جهان، انسان و دین( 

اشاره: این نوشتار نسبتا بلند گرچه به هستی شناسی دکتر محمد اقبال الهوری اختصاص دارد و از  
شود.  می  شود، اما به دو دلیل در بخش پرونده ویژه »نقد دینی« منتشر می  این رو موضوع مستقلی شمرده 

بلند جریان اصالح دینی با شاخصه نواندیشی فلسفی در تمام  های  نخست این که اقبال نه تنها یکی از قله 
ه شود که، او پدر معنوی و فکری  جهان اسالم و البته به ویژه در ایران معاصر است، بلکه گزاف نیست که گفت 

نحله اصالح دینی و روشنفکری مذهبی معاصر است. دلیل دوم که البته مهمتر است، این است که اقبال  
دینی )کتابی که منبع اصلی این نوشتار است( از جمله در باب جریان اصالح دینی اروپایی      در احیای فکر 

 سبت به عواقب و پیامدهای منفی آن نیز هشدار داده است.  ن   ن، سخن گفته و در عین همراهی و همدلی با آ 

خواهی جدید و تحوالت تمدنی نوین غربی در  ی نوشتار خواهید خواند، اقبال از آزاد  این   چنان که در 
گوید، ولی با این حال، بر این گمان  می   آمد کند و به آن خوش می   بطن و متن جنبش پروتستانی استقبال 

 بهتری نساخته است. های  تحوالت در مغرب زمین از مؤمنان مسیحی انسان است که این  

از    – در هرحال تجربه دینی   پانصد سال  از حدود  اجتماعی مدرن غربی ذیل جنبش پروتستانی پس 
باید ابعاد تجربه شده نظری و عملی آن مورد نقد و واکاوی  می   جای تأمل و بازاندیشی دارد و  ، جهات مختلف 

قرار گیرد. از حدود صدو پنجاه سال قبل عموم نواندیشان اصالح طلب مسلمان )از جمله  جدی و مستمر  
اقبال در شبه قاره هند و علی شریعتی در ایران( از ضرورت درانداختن نوعی پروتستانتیسم اسالمی سخن  

وان گفت  ت می   ولی واقعیت این است که اکنون این تجربه کارنامه چندان درخشانی ندارد و حتی اند  گفته 
آمریکایی ذیل عنوان »اوانجلیکان« دارای مواضع آخرالزمانی ارتجاعی و حتی  های  بخش بزرگی از پروتستان 

پایگاه اصلی ترامپ و   شوربختانه راسسیتی و فاشیستی هستند. این جریان قدرتمند در آمریکای کنونی 
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روتستانتیسم اسالمی در جهان اسالم،  شود. از این رو امروز دیگر سخن گفتن از پروژه پ می   ترامپیسم شمرده 
 طلبد. می   تأمل بیشتر 

آنچه قطعی است این است که عموم نواندیشان و مصلحان مسلمان در این صدو پنجاه سال اخیر در    
و برای  اند  اندیشه تعالی و آگاهی فکری و  بهبود زندگی و تحول بنیادین و مثبت تمدنی در مسلمانان بوده 

اند. با این همه،  ده کر   تجارب رفرم دینی چند قرن اخیر غربی را مثبت و مفید ارزیابی حصول آن استفاده از  
امروز باید اندیشید که چرا جریان مهم و از جهاتی مثبت و تحول آفرین پروتستانتیسم مسیحی  در قرون  

تاریخ و از این  توانیم چه درسی از این  می   جدید مغرب زمین، به چنین سرنوشتی دچار شده و ما مسلمانان 
          تجربه زیسته بیاموزیم. 

     

 درآمد 

در جهان بینی دینی و به طور خاص در جهان بینی توحیدی و به طور اخص اسالمی،  

و از سوی دیگر اجزای  اند  سه مؤلفه بنیادین  خدا، جهان و انسان از یک سو مقوالت اساسی

توان  می  نماید ومی  بدون دو جزء دیگر دشوارهستند که فهم و تفسیر یکی  ای  به هم پیوسته

گفت ممتنع است. زیرا خالق بدون خلق نه قابل تصور است و نه امکان تصدیق دارد و عکس  

آن نیز صادق است و در این میان اگر مخلوقی به نام انسان نباشد، هیچ یک از آن دو مفهوم  

قام تصدیق و یا تکذیب( و تصور  شوند. زیرا اصوال تصور و مفروض صانع )در منمی برساخته

آید که موجودی هوشمند و خردمندی به نام انسان  می  هستی و مخلوق، در صورتی پدید

 وجود داشته باشد وگرنه هیچ گونه اعتبارسازی رخ نخواهد داد.  

شناسی و انسان و تاریخ و جامعه در ذهن و زبان  در واقع دیگر مفاهیم مصطلح هستی

رون این مثلث قابل طرح و تصور و یا تصدیق است. به ویژه مفهوم و  آدمیزاد، جملگی در د

پدیده دین در ادیان ابراهیمی و الزامات مستقیم و غیرمستقیم آن، دقیقا در درون این مثلث  

   مطرح و مورد فهم و یا تفسیر خواهند بود.

   و است    مدانیم که بنیاد دیانت ابراهیمی، وجود آفریدگار با صفت وحدانیت تام و عامی

  کسی و یا کسانی را به نام »پیام آور« )نبی( مأمور ابالغ »پیام«   ،اوست که از میان ابنای بشر

کند. از این رو این  می  کند و او امانتدارانه و صادقانه پیام الهی را به بندگانش »ابالغ«می

خوانده نیز  »رسول«  الهی،  پیام  چنین  می  مبلغان  بنیادین  اهمیت  به  توجه  با  شوند. 
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نماید که پیش از ورود به مقوالت خاص دینی و مذهبی،  می ، چنینایبینی موحدانهجهان 

باب   در  بتوان  آن  پی  در  تا  شود  تأمل  سه  این  تعامل  نوع  و  مقوله  این  باب  در  است  الزم 

یعت، سعادت و  مفاهیمی چون وحی و نبوت، اخالق بر بنیاد دین، فالح )رستگاری(، شر

شقاوت و در نهایت قیامت و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و مانند آنها فهمی و تفسیری 

 سازگار ارائه داد.    

ادیان ومی این نوع مقوالت در تمام  ابراهیمی همواره  خصوصا در دین  دانیم که  های 

م نیز علم کالم  مسیحیت الهیات ستبری آورده و در اسالمطرح بوده و از جمله در یهودیت و  

و   ،را خلق کرده است که وفق نظری بر سر مفهوم  تأمل و مناقشه  با    اصوال کالم اسالمی 

اش ازای آن »قرآن« به مثابه مکتوب پیام الهی بر نبیهمعنای »کالم الهی« پدید آمده که ماب

 محمد بوده است.  

جهان و انسان درخور  گفتن ندارد که مقوله وحی و نبوت و چیستی آن، در مثلث خدا، 

دانیم که در تاریخ نسبتا دراز اسالم، آرای کالمی و  می  وقوع و فهم و تفسیر خواهد بود. باز

یا فلسفی بر بنیاد دو منبع معرفت بخش »نقل« و عقل« شکل گرفته و استوار شده است.  

و  اجتماعی  های  حداقل از قرن دوم هجری به بعد، صدها نحله کالمی )هرچند در زمینه

سیاسی مختلف( پدید آمده و آرای مهم و غیرمهمی حول خدا و توحید و وحی و نبوت اظهار 

که البته شاید بتوان گفت دو دیدگاه کالمی بزرگ با عنوان »معتزله« و »اشاعره«  اند  کرده

اند. هرچند پس از سرکوب اهل اعتزال در قرن سوم،  اثرگذارترین و با دوام ترین آنها بوده

سنی   اعتزالیجهان  ولی  است  مسلک  اشعری  رسمی  صورت  پوست  به  زیر  در  نیز  گری 

عقلی سنی  متکلمان  و  عالمان  از  نیز شماری  اخیرا  و  داشته  وجود  همواره  نوگراتر  و  تر 

 گیری است. با این همه، نحله بزرگ شیعی گرچه خود را مستقل نواعتزالی در حال شکل

نماید و به ویژه نواندیشان دینی می   ترنزدیک  شمارد، ولی امروز بیش از گذشته به معتزلهمی

عقل بنیاد  بر  متأخر(  مسلمان  علم)بازاندیشان  و  عنوان  گرایی  درستی  به  مدرن،  محوری 

  1اند. هنومعتزلی یافت

 
. در این مورد بنگرید به مقاله: جنبش نومعتزلیان در ایران معاصر، فرهاد خسروخاور و محسن متقی، نشریه آزادی   1

 .   98اندیشه، شماره هشتم، آذر  



32/     شناسی اقبال الهوری  هستی   

واپسین نکته آن است که در این نوشتار، صرفا دیدگاه الهیاتی و فلسفی دکتر محمد  

میالدی(  را حول مثلث خدا،    1938- 1873خورشیدی /    1317- 1256اقبال الهوری )

برخی مفاهیم دینی و    ،البته در درون این مثلث  .کنممی  جهان و اسالم گزارش و تحلیل

گفتنی است که این اقوال و آرای اقبال متخذ    اسالمی را نیز از منظر اقبال شرح خواهم داد.

ام و یا ترجمه دیگری از آن با عنوان  با ترجمه احمد آر   احیای فکر دینی در اسالماز کتاب  

اندیشه اسالمیتر  درست از   2با ترجمه محمد بقایی )ماکان( است   بازسازی  و در مواردی 

و نیز از برخی منابع در اختیار دیگر نیز استفاده شده که شناسه    کلیات اشعار فارسی اقبال

 اند.  آنها معرفی شده

شناسی و دین شناسی برای  شناسی و انسان های اقبال حداقل در جهان هرچند دیدگاه 

نماید ولی با این حال تالش من آن است که به نقل و شرح افکار  می  ترتر و مقبولمن مفهوم

نقد و بررسی را بیشتر به اهل فلسفه و نقد و نظر و دارای صالحیت بیشتر م و وی بسنده کن

در بازسازی نیز گاه به طور رسمی و مشخص از    و  مشرب است  یم. گرچه اقبال اشعروانه

های اشاعره دفاع کرده و البته گاه آنها را نقد کرده است ولی به گمانم وی به  برخی دیدگاه 

 تر است و شاید بتوان او را یکی از مصادیق نومعتزلی معاصر شمرد.      اعتزال نزدیک

 

 مفهوم خدا با نگرش توحید قرآنی 

داند که در رأس این کل  می  من هستم بزرگ«»یک  د که اقبال جهان را  ینمامی  چنین

است  »الله«  نامش  که  دارد  قرار  ن مطلق«  من    3»م  همان  که  است  ه  ماد  دیگر  سوی  در  و 

است.  کامل  و  مطلق  نهایی«،  »من  خدا  اندیشه،  این  در  است.  اقبال    4متکاثف  زعم  به 

ترین عناصر قرآنی خداست، و قرآن مکرر در مکرر به  »خصوصیت من کامل یکی از اساسی

 
عنوان   2 با  دیگری  ترجمه  که  شد  حاصل  اطالع  اخیرا  البته  حیات  .  بنای  اسالم تجدید  در  آقای   دینی  وسیله  به 

 در تهران منتشر شده است.    1394محمدمسعود نوروزی ترجمه شده و با همت دانشگاه امام صادق در سال 

خدا« و یا »خداوند« است. هرچند خدا در ادب پارسی کهن با الله  » . اما در اصطالح رایج و مصطلح پارسی نامش   3

 به معنای ادب عربی پیش از اسالم و پس از اسالم یکی نیستند.  

 .  74و  72، ص احیای فکر دینی.  4
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مسیحی باشد،    کند، و این اشاره، بیش از آن که برای رد کردن طرز تصور جاریمی  آن اشاره

  5برای تأکید در باره نظر قرآن نسبت به فرد کامل است«. 

د سازد،  می   وی در جایی دیگر گوید: »قرآن، برای آن که جنبه فردیت من نهایی را مؤک 

  6کند: قل هوالله احد«. می دهد و آن را چنین توصیفمی به آن نام »الله«

تصور    7توان بدون طرح »عالم خلق«نمی  رااز آنجا که اندیشه »عالم امر« یا همان خدا  

  قسمت بعد و به  جا رها کرده    و نیز فهم و تفسیر کرد، به طور موقت مفهوم خدا را در همین

 شود.  می تراش با هستی روشنپردازیم که طی آن مفهوم خداوند و نوع رابطهمی

 

 نوع تعامل آن با خداوند   هستی یا جهان و 

از  هایی  پرسش  با  خداوند   هستومندی در این بخش با امر مفروض  شده  مدعیات مطرح  

با عالم دارد؟ ای  : آیا خداوند به مثابه خالق هستی چه نوع رابطهقابل طرح است  این دست

آیا و  آن؟  درون  در  یا  و  است؟  عالم  از  خارج  خداست؟  می  در  همان  طبیعت  گفت  توان 

 انگاری خداوند(.    )طبیعت

طبیعت  البته  طبیعتاقبال  همان  را  خداوند  یعنی  نیست  را  نمی  گرا  خالق  ولی  داند 

شمارد  می  هرچند از جهاتی مستقل و در باالی هرم هستی به عنوان من نهایی و من مطلق

پندارد. احتماال طرح او همان است که  نمی  اما این من را از من عام )من هستم بزرگ( جدا 

نهجدر   ابیخطبه نخست  بن  امام علی  به  البالغه  نه  عالم  از  آمده است: در خارج  طالب 

 بیگانگی و در درون نه به یگانگی. 

را روشن او  تا حدودی منظر  اقبال  با سراسر جهان  می  این سخن  الهی  کند: »حیات 

با بدن متصل است. روح نه در داخل بدن است و نه در   اتصال دارد، همان گونه که روح 

خارج از آن، نه به آن نزدیک است و نه از آن جداست. با این حال تماس آن با هر ذره از بدن  

 
 .  75، ص احیای فکر دینی.  5

 .  74، ص احیای فکر دینی.  6

شود و دومی به می   اولی به مقام اولوهیت و عالم مشیت اطالق. عالم امر و عالم خلق اصطالحی قرآنی است که   7

 ماسوی الله یعنی هستی و خلقت و جهان و طبیعت.  
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ناسب با لطافت  واقعیت دارد، و تصور چنین تماسی جز با فرض کردن نوعی از مکان که مت

  8روح باشد، میسر نیست«. 

ی خداوند  
 
ی اوست، تجل

 
صورت برهانی اندیشه اقبال چنین است: حیات خدا در تجل

نامیم،  می  نویسد: »آنچه طبیعت یا ناخودمی  در طبیعت است و طبیعت رفتار خداست. او

طبیعت شناسایی   ... خداست  حیات  در  اری  فر  لحظه  سنت    ،تنها  و  رفتار خدا  شناسایی 

نیم، در واقع جویای آن هستم که پیوند نزدیکی  کمی  که از طبیعتای  خداست. در مشاهده

در باره مفهوم    9با من مطلق پیدا کنیم، و این چیزی جز شکل دیگری از عبادت نیست«. 

    عبادت پس از این با تفصیل سخن خواهیم گفت.

ی در این  
 
رسد اقبال از مفهوم تجلی  می  سراندیشه بسیار مهم است که به نظرمفهوم تجل

ر فیدر عرفان )به ویژه عرفان ابن ی« بسیار  عربی( الهام گرفته باشد. به ویژه »التکر 
 
التجل

بنیادین است. وفق این نظر، بروز و ظهور و حضور خداوند در عالم از طریق تجلی است و  

ت قابل  غیر  و  یگانه  نیز  تجلی  این هر  بیان  نوعی  به  اصفهانی  هاتف  بیت  این  است.  کرار 

 تجلیات است: 

 در تجلی است یا اولی االبصار    وار ــرده از در و دیــار بی پــی

در   انتزاعی  طور  به  نباید  را  خداوند  که  است  این  ر،  نامکر  تجلیات  این  منطقی  نتیجه 

و کرد. این که اقبال خدا را به آسمان و یا در باالی هستی و یا در خارج از عالم و آدم جستج

نشاند، صرفا یک بیان اعتباری و می  و یا من مطلق در باالی هرم هستیمثابه من نهایی  

ی کردن منزلت و جایگاه ذات احدیت است.   ادبی و برای حس 

ترتیب  یگانهبدین  دوگانگی،  عین  در  خلق  و  خالق  تشکیل اند  ،  را  واحدی  پیکر    و 

اقبال  می به معنی حادثه خاص وجود  می  تصریحدهند.  آفرینش  الهی،  »از دیدگاه  کند: 

توان همچون یک واقعیت مستقلی  نمی  ندارد که »قبل« و »بعد«ی داشته باشد. به طبیعت

 
 .  157، ص احیای فکر دینی.  8

 . 72و جمله »حیات خدا در تجلی اوست« ص  68، ص احیای فکر دینی در اسالم.  9

 گوییم.  می در باره دعا و عبادت پس از این سخن
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نگاه کرد که در حالت مقابله با خدا ایستاده باشد. با چنین نظری، خدا و جهان به صورت  

   10نامحدود با یکدیگر مواجه هستند«.  آیند که در ظرف تهی مکان می  دو هستی در

نماید که در این دیدگاه، چالش عظیم در الهیات کهن حول محور »حدوث و  می  چنین

د بود. آن چالش و مناقشه با فرض دوگانه واقعی خدا/جهان،  ، بالموضوع خواه م عالم«د  ق  

این پرسش موضوعیت  این رو  از  برآورده و  یا    یافت می  سر  که جهان و خلق، حادث است 

خداوند   گفتاری  فعل  مثابه  به  قرآن  که  بود  شده  مطرح  پرسش  این  طور  همین  و  قدیم؟ 

حادث است و یا قدیم؟ اما وقتی قرار بر این باشد که هستی خداوند با هستی ماسوی الله  

عا  و طبها  ی باشند و حیات خدا تجلیات نامکرر او باشد، چنان پرسشیک   ،یی دودر عین  

 نیز بالموضوع خواهند بود.  ها چنان مناقشه

بد نیست بحث را با دو مقوله بنیادین دیگر پی بگیریم. یکی تفسیر ماده است و دیگر  

 کند. می این دو را در ارتباط با هم تفسیر و تحلیل ،نهایی که اقبال من و من

ه« »ماد  باره  در  »پس ماده چیست؟ مجموعهمی  اقبال  با درجه  هایی  از من  ایگوید: 

از   به مرحله معینی  آنها، هنگامی که همکاری و عمل متقابلشان  از میان  پست است که 

در باب ماده پس از این    11کند«.می  ی با درجه عالی طلوع« من»هماهنگی رسیده باشد،  

   شرحی خواهد آمد.

  »مکان« چنین شناسی یعنی »زمان« و  دو عنصر مهم در هستی  ۀاز این رو وی در بار 

امکانات من هستند که به صورت جزئی به شکل زمان و مکان    ، گوید: »زمان و مکان می

کنند. در ماورای او و جز از فعالیت خالق او، زمان و مکانی نیست که می  ریاضی تحقق پیدا

به من بنمی  دیگر جدا و بسته نشان های  او را نسبت  به  دهد.  نه  نهایی،  ابراین من مطلق 

ب به معنی مکان یمعنی  نه  و  است،  نامحدود  مکانی  را  مپایان  او  بدن  که  انسان،  بودن  ند 

به من نامتناهی بودن من  دهد، محدودمی  دیگر بسته و جدا نشان های  نسبت  دارد.  یت 

نهایی مطلق در امکانات درونی نامحدود و فعالیت خالق اوست که جهان، بدان صورت که  

جلی و تعبیر آن است. خالصه کالم آن که نامتناهی بودن  بر ما معلوم است تنها جزئی از ت 

 
 .  78، ص احیای فکر دینی.  10

 .  123، ص احیای فکر دینی در اسالم.  11
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 12خدا فشرده است نه گسترده، رشته نامحدودی را شامل است، ولی خود آن رشته نیست«. 

در این چهارچوب البته »آینده تنها به عنوان امکانی گسترده وجود دارد، نه به عنوان یک  

  13واقعیت . . . زمان حقیقی دوام محض یعنی تغییر بدون توالی است«. 

در این میان نکته بس مهم آن است که اقبال، بر خالف عموم مسلمانان و به ویژه عموم  

داند و نه مقهور جبری خداوند و دارای اراده و از پیش  می  متکلمان، جهان را خلق و آزاد 

 همه چیز تعیین شده )دترمینیسم مذهبی(:  

در  که  است؛  هستی  اراده اساس  دارد.  آزاد  و  خالق  اراده  که  است  طبیعتی  را  »عالم 

سازد. نیروی محرکی در  می متجلیها جوشد، و خود را در واقعیتمی شکفد ومی پدیدارها

اجباری نیست، زیرا در آن  ای  که آن را به عمل وادارد. تحت هیچ ضابطه  پس  پشتش نیست

  14ت به هیچ روی خالق نخواهد بود«. رصو

کلیدواژه مهم   نه شیاقبال دو  و  نیز گفته است »جهان   «ء دارد: »جهان فعل است  و 

و از این رو سیر و صیرورت جهان حتی در علم خدا نیز    ی است در حال کشیده شدن«خط

  مختار بودن جهان را تبیین   ن ود ل بواق و فعدقیقا روشن نیست و این دو سراندیشه مهم خال 

 کند.  می

گوید: »جهان چیزی نیست که تنها از طریق تصورات دیده و یا شناخته شود، بلکه  می  وا

از   با فعل پیوسته ساخته و  این  چیزی است که  ادامه همین مطلب،  نو ساخته شود«. در 

،  ا ببیند کند که: »هدف نهایی من آن نیست که چیزی ر می ترجمله اقبال سخن او را دقیق

           15بلکه آن است که چیزی باشد«. 

نتیجه منطقی چنین الهیاتی آن است که حرکت و صیرورت استعالیی و هدفدار جهان  

کند که »آیا وجودی در  می  بیرون. اقبال در جایی این پرسش را مطرح از درون است و نه از 

 
 . 77، ص احیای فکر دینی  . 12
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 .  141، ترجمه محمد بقایی )ماکان(، ص مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال. عشرت انور،  14
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کند و یا خودش هوشمند و دارای هدف است؟« وی پس از  می  خارج از جهان آن را هدایت

       16کند. می باور خود را به گزینه دوم اعالم ،مبسوط  یبحث و استدالل

بیند که علم الهی و  نمی  ه طوماریاز این رو اقبال همچون هگل جهان و تاریخ را به مثاب

کند. تجلیات پیاپی و نامکرر و ابداع  می اراده و مشیت خداوند آن را جبرا و از بیرون هدایت

برد. در اینجاست می  و خالقیت درونی است که هستی و در واقع تاریخ و انسان را به پیش

 د.  کنارائه میاز علم الهی ای که اقبال تفسیر و تحلیل ویژه

پنداشته چنین  درشت  می  معموال  و  ریز  اجزای  و  هستی  تمامی  بر  خداوند  که  شود 

رود که در علم الهی وجود داشته می  آگاهی مطلق دارد و همه چیز همان گونه پیش  ،خلقت

کند. اما اقبال ضمن اذعان  می و دارد و این در نهایت نوعی جبر صیرورت هستی را تداعی

این که »هیچ کلمه از علم و معرفت در اختیار  ای  به  بیان آن نوع  گوید  می  نداریم«،برای 

( است به معنای یک فعل ادراک omniscience»صورت بیانی دیگر علم الهی همه دانی )

از  ای  ن رشته پیوستهواسطه از سراسر جریان تاریخ، همچومفرد غیرقابل تقسیم که خدا بی

سازد ... در این طرز تصور جزئی از حقیقت  می  آگاه  یک »اکنون« ابدیاز  حوادث خاص  

ثابت و تسلسلی از پیش  ای  وجود دارد. ولی چنین دیدی مستلزم قبول جهانی بسته و آینده

ق، تنها یک   بار  معین شده و تغییرناپذیر از حوادث خاص است که، همچون سرنوشتی متفو 

   خط سیرهای فعالیت خالق خدا را تعیین کرده است.

دانی انفعالی نظر شود، چیزی بیش خدا که به آن همچون نوعی از همهدر واقع، علم  

خت و بی
 
اثر فیزیک دوران پیش از اینشتین نیست که، با نگاهداری اشیاء در کنار  از خالء ل

آنها به  وحدتی  شبه  انفعالی  می  یکدیگر،  صورت  به  که  است  آئینه  نوعی  مانند  و  بخشد، 

کند که خودآگاهی محدود می  اشیاء را منعکس  جزئیات ساختمان از پیش پرداخته شده

 تنها به شکل جزئی و پاره پاره منعکس کننده آن است.  

علم الهی باید همچون فعالیتی زنده تصور شود که در برابر آن اشیائی که نمایش وجود  

اند. شک نیست که با تصور  اصالتی دارند، به صورتی اساسی و سازماندار به یکدیگر وابسته

 
 .    144-142، ص دیدگاه اقبالمابعدالطبیعه از  .   16
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ایم، ولی با این داده   جاتکننده، سبقت علم او را نعلم خدا به صورت نوعی آئینه منعکس

   «.ایمکار آزادی خدا را به خطر انداخته

رسد که: »اگر به علم خدا همچون می  اقبال پس از ذکر مثالی در نهایت به این نتیجه

به تصور ا انفعالی نظر کنیم، هرگز ممکن نیست که  برای  نوعی همه دانی  ندیشه خالقی 

پیش   از  از سلسله حوادث  مانند عکسی  را  تاریخ  ]اگر[   پیدا کنیم، چون  جهان دسترس 

شود، دیگر جایی برای تازگی و ابداع در می  معین شده، در نظر بگیریم که به تدریج آشکار

قطعا  ه  دکند: »آینمی  ترتر و روشنبال مدعا را دقیقاق  قول  این نقل  17ماند«. نمی  آن باقی

ش وجود دارد، ولی همچون امکان بازی وجود است  در کل سازماندار حیات خالق خدا از پی

ن شده باشد«.   18نه همچون سلسله ثابتی از حوادث که حدود آنها کامال معی 

با این وجود اقبال نه به طبیعت خدایی باور دارد و نه به وحدت وجود و به یک معنا همه  

کند. او در جایی این  می  حدت وجودی را با دقت و شدت نقد و ردخدایی. او بارها اندیشه و

متناهی چگونه است؟« های  افکند که »پیوند و رابطه میان من غایی با منمی  پرسش را در

کشد و نقد و  می  فلسفی وحدت وجود را به چالش  –و در پاسخ تفصیلی خود نظریه عرفانی  

  19کند. می رد

 

 انسان 

مثلث انسان است و در دستگاه آنتولوژیک اقبال، این ضلع چندان مهم  ضلع سوم این  

است که عمال بدون طرح و درک و تفسیر جایگاه انسان در آن منظومه، فهم دستگاه الهیاتی 

 و جهان شناسی اقبال، ابتر و ناتمام خواهد بود. 

 ظر اقبال، نماید که برای تبیین جایگاه و منزلت آدمی در دستگاه خلقت از من می  چنین

با می باره هر یک  در  و من.  استفاده کرد: خودی  کلیدواژه  یا دو  و  از دو محور مهم  توان 

 آورم.  می استناد به آرای اقبال شرحی

 
 . 93، ص احیای فکر دینی.  17

 . 93-92، ص احیای فکر دینی.  18

 .  155-148و  83- 76، ص مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال . بنگرید به   19
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 خودی 

کند. وی براین  می  اقبال در تبیین جهان و عالم و آدم از عنوان »خودی« بسیار استفاده

توان آن را  می  ناپذیر است کهو خلل  گمان است که جهان دارای یک عنصر ثابت و استوار

« هستی نامید. شاید از این سراندیشه با عنوان »فلسفه خودی اقبال« نیز یاد شده  »خود 

 است.  

تر  وفق دیدگاه هستی شناختی اقبال، آدمیزاد در پهنه طبیعت، بیش از همه و متعالی

  29روح الهی در انسان )آیه  خودی برخوردار است. این خودی برآمده از نفخ  از همه، از این  

متمایز و  متفاوت  مخلوقات  دیگر  از  را  او  روح  این  و  است  حجر(  و  می  سوره  عشق  کند. 

کشد که مدعی است:  می  آن برآمده از این خودی است. او عشق را تا بدانجا بر های  مؤلفه

رار  »مسلم ار عاشق نباشد کافر است«. از این خودی تعبیر به »نور« هم شده است که »ش

تر  ست. شاید این بیت اقبال تا حدودی مفهوم خودی و کارکردش را روشنزندگی« هم ه

 کند:

 رار زندگی استـــاک ما شـزیر خ نقطه نوری که نام او خودی است

این اصطالح خودی ساخته شده است. راز و رمز  خودی/بی  یدوگانه   ،در چهارچوب 

از   شدن  تهی  طبعا  و  است  خودی  عنصر  و رشد  تعالی  آدمی،  استعالیی  صیرورت  و  سیر 

  5خودی و یا سست شدن آن موجب سقوط آدمی )و به تعبیر قرآن به »اسفل سافلین« آیه  

 سوره تین( است.   

زندگی و فهم و درک  گفتنی است که اقبال از خودی به مثابه یک نوع فلسفه حیات و  

کند و از این طریق اسالم و تاریخ تحوالت مسلمانان را از روزگار نخستین می  تاریخ آدمی یاد 

قرار تأمل  مورد  ما  روزگار  عقبمی  تا  از  خروج  برای  راهکارهایی  نهایت  در  و  ماندگی دهد 

هویت    کند. او بر این نظر است که مسلمانان دیری است که خودی یعنیمی  تمدنی ارائه

در آنان ضعیف شده و الزم  ها  اخالقی و دینی و انسانی خود را از دست داده و یا این ویژگی

 است مؤمنان به خودی خود باز گردند.  

او معتقد است که آن »نور« و »شرار زندگی« در نهفت مسلمانان نهان و خفته است و  

زی و احیا شده و مسلمانان را  بازسا  ،خالق و آزادی و آگاهی و جهاد مستمر  یباید با اراده
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  وارد روزگار نو کند. او دو عامل را در سنت دیرپای اسالمی موجب زوال و یا سستی نور خودی 

و دیگر   ؛داند: »صوفی« به مثابه نماد سنت انزواگرایانه منتسب به جریان تصوف و عرفانمی

اغلب   بر  ب و ظاهرگرای فقهی چیره 
 
به مثابه جریان علمای مذهبی و سنت متصل  »

 
ال »م 

  20جوامع مسلمان. 

کند  می  البته وی در عین اذعان به »دالویزی افرنگ« از خطر »چنگیزی افرنگ« نیز یاد

ی  و آن را به مثابه نوعی خروج از خودی و به عنوان عاملی برای مسخ خودی شرقی و دین

دهد و  می  گیرد و مسلمانان عصر حاضر را نسبت بدان هشدارمی  مسلمانان به باد انتقاد

            21کند »معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز«.می پیشنهاد

خودی« سخن  در کلیات فارسی اقبال بارها و به تفصیل در باره »خود« و »خودی« و »بی

خن گفته است. از جمله بیشتر در دو منظومه بلند  رفته و شاعر به صد زبان در این باره س

منظومه عوامل  دو هایش را بازگفته است. در این  افکار و ایده  خودیرموز بیو  اسرار خودی

 
شاعر است( دو دوبیتی هست که این دیدگاه اقبال را های  . در منظومه »ارمغان حجاز« )که از قضا آخرین سروده  20

 کنند:می  نمایندگی

اسیری  مال  و  صوفی  دام   به 

نیست این  جز  کاری  ترا  آیاتش   به 

 

پیامی  مال  و  صوفی  بر  من   ز 

انداخت  حیرت  در  شان  تأویل   ولی 

 

 

نگیری قرآن  حکمت  از   حیات 

بمیری آسان  او  یس  از   که 

 

را  ما  گفتند  خدا  آیات   که 

را  مصطفی  و  جبرئیل  و   خدا 

  

خواب گران خیز« در »زبور عجم« سروده پر شور و مهم و اثرگذاری هست که به این موضوع  . در منظومه مشهور »از   21

 شود:می دهد. این سروده با این قطعه آغاز می اختصاص یافته و مضامین بلندی ارائه

نرگس   چو  خوابیده  غنچه   خیز  )نگران(ای 

خیز اذان  بانگ  از  سحر  مرغ  ناله   از 

 

 
خ غمان  تاراج  به  رفت  ما   یزکاشانه 

خیز نفسان  آتش  هنگامه  گرمی   از 

 
 از خواب گران خیز –از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز 

 یابد:می  و با این فراز پایان

افرنگ دالویزی  و  افرنگ  ز   فریاد 

افرنگ چنگیزی  ز  ویرانه  همه   عالم 

 

 
افرنگ  پرویزی  و  شیرینی  ز   فریاد 

خیز  جهان  تعمیر  به  باز  حرم   معمار 

 

 

 

 از خواب گران خیز –خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز از 
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  »حیات طیبه« )تلمیح به   و   آن   تعالی و یا تقویت خودی و در مقابل عوامل ضعف و سستی

 سوره نحل( بازگو شده است.   97آیه 

توقع کامیابی بدون کوشش،   بن و ترس، گدایی و  اقبال عواملی چون ج  وفق دیدگاه 

تضعیف  دیگر  بسیاری  و  نژادی  غرور  خودیبردگی،  چون  اند  کننده  عواملی  مقابل  در  و 

هدایت دینی،  توحید و معنویت، برابری و برادری بشر، وحدت بین الملل اسالمی، نبوت و 

قبله و  مرکزیت مسجدالحرام  قرآنی،  اصول  اساس  بر  قوای  قانونگذاری  تسخیر  کعبه،  گاه 

. گفتنی  اند کنندهتقویت  اصیل مانند عفت زنان های  طبیعت به وسیله علوم، حفظ سنت

است از آنجا که طرح خودی اقبال عمدتا معطوف است به وضعیت و موقعیت مسلمانان  

یا تقویت کننده  معاصر و پیشنهادهای ی است برای بازخیزی مسلمانان، عوامل تضعیف و 

 خودی نیز غالبا حول این اندیشه است.  

و انزوا.    انعزالشکفد و نه در  ها میاقبال معتقد است که خودی در ارتباط با سایر خودی

عنوان   به  که  است  غالمی«  »خوی  محور  حول  اقبال  تأکید  بیشترین  البته  میان  این  در 

 : شودمی و نافی خودی انسانی مطرحدشمن 

 دایی ــ ر آموخت آداب گــبه فق خودی تا گشت مهجور خدایی 

زیادی اهمیت  یت(  )حر  »آزادی«  به  اقبال  رو  این  آزادی می   از  با  را  ایمان  و   دهد 

شود )در  می  انشناسد. به زعم اقبال خوی غالمی با آزادی و نیز آزادگی درمان و جبر می

 ادامه مبحث دین و آزادی روشن تر خواهد آمد(.  

نوشتاری مستقل  که در  آنجا  کتاب  از  تفصیل سخن    مندرج در همین  به  باب  این  در 

 22پردازم. می گذرم و به محور دومام، در اینجا از آن در میگفته

 

 
)شرح و بررسی تطبیقی   شرار زندگی و به ویژه دو منظومه یاد شده، بنگرید به:    کلیات اقبال  . در این مورد افزون بر  22

بر این   ای. من نیز مقدمه1379اسرار خودی عالمه اقبال الهوری(، محمد بقایی )ماکان(، تهران، انتشارات فردوس،  

 با عنوان »نگاهی به فلسفه خودی اقبال«.     ام کتاب نوشته
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 من 

در رأس هرم  داند که می پیش از این گفته شد که اقبال جهان را یک »من هستم بزرگ«

ه«   آن »الله« )خداوند به مثابه صانع عالم( و من  عالی نشسته و در پایین ترین نقطه هرم »ماد 

توان همچون  می  قرار دارد که »متکاثف« است و حامل من  دانی. »حیات نهایی مطلق را

ا  انسان در این میان به مثابه »حبل المتین«ی است که از ماده تا خد  23یک من تصور کرد«. 

اتصال دارد و به تعبیری از »خاک تا خدا« در نوسان است. شاید تعبیر مهندس بازرگان به  

کوچک از جهان  ای  کند؛ ذرهمی   یاد  در کتابی با همین عنوان   انتها«»ذره بی   ازکار آید که  

نهایت )خداوند مکان نیست  )عنوان کتاب دیگر بازرگان( به سوی بیها  «نهایت کوچکبی»

مکان است( در حرکت است و از این رو تعالی و تصعید  زمان و بینقطه نمادین و بیبلکه  

 اخالقی و روحانی آدمی کف دارد ولی سقف ندارد.  

شاید این بیت صبوحی قمی تا حدودی مفهوم اتصال من  انسانی با ذات باری را روشن  

 کند:

 درخشان دوست گر دهدم پرتوی مهر  روم می ذره صفت تا به چرخ رقص کنان

گوید: »از من  می  اقبال در باره من و من  انسانی بسیار گفته است. از جمله در جایی

ق  من  نهایی، که در آن عمل و اندیشه یکی  می صادرهایی نهایی تنها من
 

شوند. انرژی خال

از من عمل تا  می  است، همچون واحدهایی  از ذره گرفته  کند. جهان در تمام جزئیاتش، 

یحرکت آ
 
اندیشه در من  بشری، تجل انرژی  ازاد  از  از »من هستم بزرگ« است. هر ذره  ی 

الهی، هر اندازه هم که در سلسله مراتب وجود پست باشد، یک من است. ولی در بیان و  

ی منت
 
کند می  سیر  هستیهای  درجاتی وجود دارد. نغمه منی در سراسر دستگاه نغمه  یجل

باالتر تدریج  به  تا  می  و  قرآنرود  که  است  جهت  همین  به  برسد.  خود  کمال  به  آدمی    در 

سوره ق[. به   16او نزدیکتر است ]تلمیح به آیه گوید که من نهایی از رگ گردن آدمی به می

کنیم و وجود خود را از  می مانیم که در جریان ابدی حیات الهی زندگی و حرکتمی صدفی

  24آن داریم«. 

 
 .  91ص  ،احیای فکر دینی.  23

 . 85-84، ص احیای فکر دینی.  24
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اخیر   تمثیل  و  تعبیر  آن  این  در  که  چرا  وجود  وحدت  بر  است  نقدی  و  تعریض  ظاهرا 

رابطه خداوند،  و  انسان  رابطه  نوع  و    ی دیدگاه،  دریا  به  قطره  چون  که  دریاست  و  قطره 

این  می  شود که هیچمی  کرانه برسد، چنان جذب امواج پرخروش آناقیانوس بی و  شود 

رابطه ذی  یهمان  و  فی »ظل  »فناء  معنای  و  و  ظل«  از الله«  برخی  که  است  بالله«  »بقاء 

 اند.  عارفان ادعا کرده 

  در این اندیشه، جایی برای اراده و انتخاب و خالقیت و استقالل واقعی انسانی باقی 

ماند. اما اقبال با تمثیل صدف و دریا، جایی برای استقالل و انسان آزاد و خالق و اراده  نمی

اعتقادی اقبال، کمال آدمی نه در محو شدن  توان گفت در دستگاه فکری و  می  کند.می  باز

در ذات خداست )که محال است(، بلکه در تقویت فردیت و استقالل و حفظ هویت فردی و  

تعالی، و البته این استقالل  باشد در انعکاس ذات باری ای  وجودی اوست و این که باید آئینه

 شود.  می در اتصال و پیوند با خداوند محقق

یسد: به اعتقاد اقبال، فنا شدن در دریای خداوند هدف ما نیست،  نومی  عشرت انور

شود. اقبال  نمی  چنانچه خود محدود به خود مطلق دست یابد و او را در خود بگیرد هرگز فنا

 گوید: می در گلشن راز

نیست  ما  انجام  شدن  گم  بحرش   به 

 خودی اندر خودی گنجد؟ محال است
 

 
نیست  فنا  درگیری  تو  را  او   اگر 

است کمال  بودن  خود  عین  را   خودی 
 

  ی طلب کند که: وقتی من به پایان مرحلهمی  « نقل بازسازی اندیشهنویسنده از کتاب »

فردیت نیست، بلکه به معنای یافتن تعریف  های  رسد به معنای رهایی یافتن از محدودیتمی

  25تری در مورد آن است. دقیق

دهد: »از میان  می  استقالل آدمی را چنین توضیحاقبال در جایی دیگر این فردانیت و  

ق  سازنده خویش شرکت  های  همه آفریده 
خدا، تنها او قابل است که آگاهانه در حیات خال 

  26جوید«. 
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گوید:  می  زند ومی  از نظر اقبال این فردانیت و اسقالل را با من، اراده و اختیار پیوند

ل سعی و تالش است. بنابرین، اراده  »اراده هستی اصلی شخصیت ماست. »من« در حا

دهد و این ارزیابی از روی اختیار  می  اش را مورد ارزیابی قرارهمان »من« است که اندیشه

  27است«. 

اقبال، پیکر در جهان  این رو    ۀشناسی  از  از خودی و روح الهی است و  هستی سرشار 

اند  هستی و طبیعت یگانه است و فیزیک و متافزیک و این جهان و آن جهان قلمرو اعتباری

که   جهان به دو قلمرو مقدس و نامقدس بالموضوع است. از آنجاتقسیم  رند.  و اصالت ندا

برخو من  از  مراتبهم  قدر  علی  اجزای  ر هستی  همه  است،  دانی دار  تا  عالی  از  عالم  این 

ی است، تا ریشه آن در روحانی  مقدس اند. استدالل اقبال آن است که »... آنچه تنها ماد 

ی  
 
کشف نشده باشد، حقیقت و جوهری ندارد. سراسر جهان پهناور ماده میدانی برای تجل

ن  و تظاهر روح است. همه چیز مقدس است. چنان که پیغمبر اسالم فرموده »سراسر زمی

  28مسجد است«. 

به بیان دیگر »در اسالم دینی و دنیایی دو ناحیه مجزای از یکدیگر نیستند، و شکل و  

دهد  می ل، هر اندازه هم که به دنیا مربوط باشد، وضع فکری که آن را انجامماهیت هر عم

بر این مبنا، تقسیم آدمی به    29... در اسالم یک حقیقت واحد وجود دارد«.   شودمی  تعیین

 روح و جسم نیز واقعی نیست.  

ی همان خواست است، با این تفاوت که ترکیبی   ۀبه گفت
 
اقبال، »ولی بدن نیز اساسا تجل

دانی است. به این ترتیب، این دو، یعنی روان و بدن از نظر حیاتی تفاوتی ندارند.  های  از من

شود، سر بر آورده که هر دو  می  دانی که در مجموع بدن نامیدههای  در واقع، روان از من

   30سازد«.می باشند. بدن ظهور روان را ممکن می همتعلق به یک دستگا

کند: »وحدتی که انسان  می  اقبال نیز به بیان دیگری ارتباط من و تن را بازگو  هاین گفت

نامیم،  می  نام دارد، چون بدان صورت به آن نظر شود که در مقابل چیزی که جهان خارجی 
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کند، روح و میبدن است و چون به آن نظر شود که در مقابل غرض نهایی و هدف عمل  

     31نفس است«. 

است،   اعتباری  جسم  و  روح  ثنویت  و  است  یگانه  جهان  اقبال  نظر  از  که  آن  بر  افزون 

صوری در عرصه طبیعت و تاریخ و جامعه های  یگانگی نوع بشر و مصنوعی بودن مرزبندی

است   اعتباری  خلق مخلوقنیز  از  منتج  البته  و  واقعی،  و  اصیل  و وحدت  یگانگی  از  و  ات 

  را آفریده و نگاهداریها  انشمولی که همه منهیگانگی من  جخدای یگانه و من مطلق: »از  

نتیجهمی بشر  نوع  اساسی  وحدت  ملتمی  کند،  و  نژادها  به  بشر  نوع  تقسیم  و  ها  شود. 

سوره    13قرآن، تنها برای شناختن و شناخته شدن است« )تلمیح به آیه    ۀها، بنا به گفتقبیله

   32حجرات(.

داند و از این رو  می  همان گونه که گفته شد اقبال جهان را خطی در حال کشیده شدن 

برای   راه را  این  از پیش تعیین شده و قطعی برای هستی قایل نیست و  و غایاتی  اهداف 

استقالل آدمی باز کرده و مفهوم »قضا و قدر« و یا »سرنوشت«  آزادی و فردانیت و خالقیت و  

که در اذهان عموم خداباوران و مسلمانان  ای  عامیانه   ۀحداقل گونیادهد  می   را به کلی تغییر

منتفی  را  است  بسته  جبرگرایی   نقش  و  قدری  و  قضا  اندیشه  جانشین  را  »مسئولیت«  و 

 کند.  می  مذهبی

و غایتنویسد: »چنانچه  می  او این باشد که اهداف  تعیین شدهها  تصور  اند،  از پیش 

. . . پس عالم، همچون خود  ایم  بدان معناست که اختیار و آزادی را در زندگی هیچ شمرده

بشر در فطرتش آزاد و خال ق است. این طبیعت زندگی است. هر حیاتی آزاد، خالق و فطری  

شود.  می کند و شکوفامی ده که هر لحظه نمو است. بنابراین، عالم، عالمی است دائما بالن

ترحم، ثبات، کاذب، بیوحدت اندامی اراده، اندیشه و غایت است. بنابرین جهان ما »بی

فریب و  دنبالمتناقض  را  هدفی  مسلما  است.  باتدبیر«  و  »باشعور  جهان  نیست.   آمیز« 

براین، برای عالم حالت  در آینده است. بنا  – که همیشه باقی خواهد بود    – کند و آن هدف  می
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نهایی وجود ندارد. عالمی است در حال بالندگی، خودآفرینی و خودگستری، همه امکانات 

       33شناسد«. نمی درونی رشد و تکاملش مرزهای و توانایی

شود: »اتساع زمان  می گیرد که جهان مقهور اراده او می در هرحال انسان تا بدانجا اوج

ین وعده است که همه چیز کامال مقهور اراده آدمی خواهد شد که  و مکان در خود حامل ا

  34وظیفه او منعکس کردن قدرت الهی و پیروز شدن بر طبیعت است«. 

بی آزادی  و  اختیار  و  خالق  اراده  بر  بیشتری  روشنایی  اقبال  سخن  آدمی این    نهایت 

این سیاره    35افکند: »داستان قرآنی سقوط می بر  انسان  با نخستین ظهور  ارتباطی  هیچ 

ندارد. غرض آن بیشتر نشان دادن ترقی مقام بشریت است از حالت بدوی شهوات غریزی 

ک آگاهانه یک »خود« آزادی که
 
تواند شک کند و نافرمانی ورزد. این سقوط می  به حالت تمل

ا آدمیزاد  انتقال  ندارد.  اخالقی  سقوط  و  فساد  معنی  به  هرگز  ساده  آگاهی  حال  از  ست 

از   با تکانی  از خواب طبیعت است که  بیدار شدن  از  نخستین شعله خودآگاهی، و نوعی 

گیرد ... نخستین عمل نافرمانی بشر نخستین  می  علیت شخصی در وجود کسی صورت

نیز بود؛ و بدین جهت است که، به مدلول قرآن، نخستین تجاوز از حد    عمل انتخاب آزاد او 

با درد و رنج همراه  آدمی ب خشیده است ... قرار دادن آدم در محیطی که از لحاظ مادی 

باشد، به قصد مجازات نبوده است، بیشتر برای آن بوده است که نقشه شیطان باطل شود،  

رانه کوشیده بود تا او را نسبت به شادی که از نمو  دایمی  ای  که از روی دشمنی با انسان، مزو 

شود، نادان نگاه دارد. ولی زندگی یک من  محدود در محیطی  می  صلو گسترش و تکثیر حا

کند، وابسته به گسترش دایمی دامنه معرفتی است که بر می  که موانعی در برابر او فراهم

امکان   چندین  راه  برابر وی  در  که  من  محدود،  یک  تجربه  و  باشد.  شده  بنا  عملی  تجربه 

کند.  می  کردن و دوباره آزمودن گسترش پیدا گشوده است، تنها از طریق آزمودن و خطا  
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بنابراین، خطا که ممکن است آن را چون نوعی شر  عقلی توصیف کند، خود در ساختن  

     36تجربه عاملی ضروری خواهد بود«. 

ارزش یافتن  فعلیت  برای  مختار،  و  خالق  موجود  این  محتاج  وجودیهای  اما  اش، 

کند )حداقل در ترجمه  می  عنوان »معرفت« یاد  شناخت و آگاهی است که اقبال از آن تحت

دهد و  می  روبروی او رخهای  پارسی آن(. این معرفت از طریق ارتباط بین انسان و واقعیت

ی است که به می  آنچه این ارتباط را برقرار کند معرفت است، و معرفت، همان ادراک حس 

این نوع شناخت در قلمرو بیرون و در    37وسیله فهم حالت کمال و پختگی پیدا کرده باشد«. 

عینی خارجی است اما این آگاهی در ارتباط با درون هم هست که  های  مواجهه با واقعیت

توان  می   ترین چیزی است کهتر است: »در واقع »خودی« ما واقعیتر و مهماز قضا جدی

  38شناخت«. 

 

 دین و مؤلفه هایش در درون مثلث خدا، جهان و انسان 

آغاز کنیم.می  مناسب کارکرد »دین«  و  از مفهوم  را  که مبحث  اقبال در جاهای    نماید 

آن سخن گفته است. او  های  تعابیر متنوعی از دین و جایگاه و کارکرد و مؤلفه  و با  مختلف

 سراید: می در یک بیت مشهور

گــتا ز خ  چیست دین؟ برخاستن از روی خاک  اکـان پـاه گردد جـــود آ

این تفسیر، دین برای آن است که آدمی از عالم خاک )سطح دانی حیات( برکشیده  در 

نهایت پرواز کند.  شود و تا عالم افالک )ساحت قرب من  عالی و مطلق( پر بکشد و تا بی

در انسان    و خودیانتها از خاک تا خدا که مقتضای حضور من  یعنی همان حرکت ذره بی

است و  پیش از آن از آن یاد شد. محصول چنین برکشیدن و پرکشیدنی، البته خودآگاهی 

و حصول معرفت به خود و به هستی خود است، همراه با استقالل و اختیار و آزادی و در  

 نهایت شکوفایی وجودی آدمی. 
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این نوع رویکرد دینی، پدیده نام »تجربه دینی«  ای  محور اساسی  به  که »تجربه  است 

این    برشود. »... پس دین اصوال فرایند اکتشاف و تجربه است. ولی  می  باطنی« نیز گفته

 39نکته باید تأکید کرد که تجربه دینی، کامال شخصی و در نتیجه غیر قابل انتقال است«.

در این میان نکته بس مهم آن است که به زعم اقبال، تجربه دینی و یا باطنی به اعتبار  

او برای حیات    ،تفاوتی ندارد. به تعبیری دیگرها  و یا شناختها  با انواع دیگر تجربه   تجربه

قا مرحله  سه  انکشاف ئدینی،  و  اندیشه  ایمان،  است:  عنصر 40ل  سه  این  حصول  برای   ،

دینی قا  ،حیات  واقعی  و  فیزیکی  طریق ئمرزبندی  از  را  معرفتی  نوع  هر  او  زیرا  نیست  ل 

 داند: می عالم واقعشناخت حسی و عینی در 

از راه قانون علیت در صدد توضیح طبیعت    ،»دین که در آن  یا شیمی نیست  فیزیک 

بشری   تجربه  از  مخالفی  کامال  ناحیه  تفسیر  آن  هدف  دینی    –برآییم،  که    –تجربه  است 

توان به معطیات هیچ علم دیگری برگرداند . . . کشمکش این دو از آن  نمی  معطیات آن را

ی بر تجربه عینی بنا شده باشد و دیگری چنین نباشد. نقطه عزیمت هر دو  نیست که یک

کنند در هر دو یک  می  تجربه عینی است. اختالف ناشی از این سوء فهم است که خیال

این نکته غافل ماندهمی  نوع معطیات تجربه تفسیر از  به  اند  شود.  که هدف دین رسیدن 

  41ت«. معنای واقعی نوع خاصی از تجربه بشری اس

علم مقایسه کرد؛ نه فکر مجرد  های  »دین چیزی نیست که بتوان آن را با یکی از شاخه

  42است و نه احساس مجرد و نه عمل مجرد؛ بیان و تعبیری از تمام وجود آدمی است«. 

  43هدف اساسی دین است«.   ،»تغییر شکل دادن و رهبری حیات درونی و بیرونی آدمی

که    بر است  قیاس  عالیمی  اقبالاین  کردن  بیدار  قرآن  اساسی  »هدف  ترین  گوید: 

خدا   با  را  خود  جانبه   چند  روابط  تا  است  آدمی  کند«. آگاهی  فهم  جهان  با  این   44و 
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اقبال خودآگاهی»عالی از  ای  داند: »خودآگاهی، گونهمی  ترین آگاهی« همان است که 

ه و شکلی از  دهندسازمان مبداء روحانی محض است که ماده و جوهر نیست، بلکه اصل  

  45رفتار است که از شالوده، با رفتار ماشینی که از خارج به کار افتاده، تفاوت دارد«. 

واقعا جهان   با یکدیگرند. هر دو  از لحاظی متوازی  بااین همه، »فرایند علمی و دینی 

توصیف و  تشریح  را  علمی وضع  می  واحدی  فرایند  که در  تفاوت  این  با  تنها  »من«  کنند، 

روره انحصاری و فردی است، در صورتی که در فرایند دینی، من، تمایالت متعارض،   بالض 

آورد که از آن نوعی تغییر شکل  می فراهمای پیوندد و وضع جامع یگانهمی یکدیگر را به هم

    46وی حاصل شود«. های ترکیبی برای تجربه 

ها  امور و واقعیات را طبقه بندی کند و علتیب: »راه وی )پیامبر( این نیست که  تبدین تر 

ای  اندیشد، و نظرش آن است که الگوهای تازهمی  را کشف کند: به منظور زندگی و حرکت

        47برای رفتار و کردار نوع بشر فراهم آورد«. 

که بر عهده دارد، حتی بیش از جزمیات ای  »حقیقت این است که دین، از لحاظ وظیفه 

تواند  نمی  اش بر بنیانی عقالنی بنا شده باشد ... دینآن است که اصول اولیهعلمی نیازمند  

از جستجو برای ایجاد میان تعارضات تجربه و پیدا کردن دالیل وجودی محیطی که زندگی  

گوید »دین، خیالی پوچ  می  وی در جایی دیگر  48در آن جریان دارد غافل و نادان بماند«. 

 49ی بر خرد که هدفش کسب اصل نهایی ارزش است«. نیست، عملی است خطیر و مبتن

اصوال اقبال نقش عقل و نقطه عزیمت مشروعیت بخش عقالنیت را در تاریخ اسالم چنین  

توان از زمان خود  می  عقلی در اسالم راهای  کشد: »آغاز جستجوی شالودهمی  به تصویر
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االشیاء کما هی«  کرد »اللهم ارنی  می  حضرت محمد )ص( دانست. آن حضرت غالبا دعا

  50خدایا چیزها را همان گونه که هستند به من بنما«. 

از  ای  نگری را مثل تفکر و ادراک، قوهاقبال[ شهود و درون نویسد: »او ]می  عشرت انور

داند، که در واقع شکل برتر معرفت است و کیفیت آن همانند طبیعت قوای  می  قوای معرفت

 معمولی ماست ... 

کردند، و متمایل می  سیر و سلوک خود را از درک حقیقت غایی )خدا( آغازاهل عرفان  

نگری را با  بودند که کشف و شهود را در آن محدود کنند. حال آن که اقبال، شهود و درون 

مطرح خویش  فلسفه  در  که  درون می  »خود«ی  از  او  با  مرحلهسازد،  به  ای  نگری  »خود« 

     51شود«. می  ، و سپس متوجه حقیقت مطلقرودمی نگری حقیقتجانب شهود و درون 

تواند »کل« را فهم کند  نمی  بس ظریف آن است که در دیدگاه اقبال، ادراکای  اما نکته

آورد؛ زیرا درک مستقیم کل حقیقت می  و آن را به چنگ آورد. ولی شهود »کل« را به چنگ

کند می  در این زمینه، اقبال در ادب قرآنی و اسالمی، به اصطالح دیگری اشاره  52است«. 

ی بتواند ما را به دیدار کامل حقیقت رهنمون شود،   به نام »قلب«: »برای آن که ادراک حس 

الزم است که ادراک عامل دیگری، که قرآن آن را قلب یا فؤاد یعنی دل نامیده است، مکمل  

   53آن باشد«. 

این اندیشه  با  بازسازی  در  اقبال  از  جمله  این  مستقیم  نقل  با  انور  عشرت    : که  همه، 

شود«، ساخته  شخصی  تالش  با  باید  نیست.  ما  حق  با  می  »جاودانگی  »آدمی  نویسد: 

بخشد. عالوه بر این، تنها از طریق عمل می  اش را قدرتکند و خودآگاهیمی  اعمالش رشد

کنیم می  ن، و کامل سازیم. با عمل است که درکتوانیم خویشتن را جاودامی  است که ما

عمق    ،نگریم. آهنگ جاودانگی با عمل و تالش میواسطه درو جاودانگی را بیایم  جاودانه

 54یابد«. می و گسترش
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تجربه  به  اقبال  که  آنجا  تجربهاز  نوع  نقطه عزیمت هر  و  دارد  باور  را مواجهه  ای  گرایی 

داند، منتقد نگاه یونانی و از جمله دستگاه منطق ارسطویی می  عینی و شهودی بالواسطه

نویسد: »در اسالم، برای دست یافتن به معرفت،  می  او  55در باب چگونگی شناخت است. 

شود. دیگر این آشکار است که تولد روش مشاهده  می  نظر متوجه آنچه عینی و محدود است

یونان اندیشه  با  نتیجه سازشی  تجربه در اسالم، در  نتیجه جدال و  بلکه  نگرفته،  ی صورت 

ممتدی با آن بوده است. در واقع تأثیر یونانیان، که به گفته بریفولت توجه اساسی ایشان به 

در مقابل چشم برای جلوگیری از  ای  امور نظری بوده نه به مسائل علمی و واقعیات، پرده

که به خود آیند و به  دیدن درست قرآن کشید، و مدت دو قرن مزاج علمی اعراب را از این  

کند.   آغاز  است  آفاقی  و  عینی  آنچه  از  باید  معرفت  و  علم  بازداشت.  بپردازند  دارند  آنچه 

آن امکان  آدمی  عقل  به  که  آنهاست  به  نسبت  شدن  قدرتمند  و  عینیات  عقالنی    تسخیر 

      56بخشید که از آن طرف هرچه عینی است بگذرد«. می

دهد:  می  یونانی و اسالم در باب شناخت چنین نظر  اقبال در مقام مقایسه بین دیدگاه

پرداخت  می  »از آنجا که روح قرآن به امور عینی توجه داشت و فلسفه یونانی به امور نظری

غفلت عینی  حقایق  از  کوششمی  و  آن  و  های  ورزید،  شکست  به  ناچار محکوم  نخستین 

اسالمی آشکار شد، و  بود و در نتیجه همین شکست بود که روح واقعی فرهنگ    ریثمبی

  57فرهنگ و تمدن جدید در بعضی از سیماهای برجسته آن گذارده شد«. های پایه 

 
کند:  می  ( سخنی از سهروردی در نقد منطق ارسطو چنین نقل104و    94)ص    ر فلسفه در ایرانسی. اقبال در کتاب   55

فراهم فصل  و  جنس  از  البته می  »تعریف  البته  که  تعریف  مورد  شیء  یز  مم  خصوصیت  یعنی  فصل  که  آن  حال    آید، 

شناساند. کسی که اسب را نشناخته باشد، با  نمی  د تعریف را به ماتوان آن را بر شیء دیگری حمل کرد، شیء مور نمی 

سهروردی  شناسی  روان  در   ... آمد  نخواهد  نایل  آن  شناسایی  به  کش«  شیهه  »حیوان  یعنی  اسب  منطقی  تعریف 

شناخت  گذشته از حس  و عقل، مبدء دیگری هم دارد و آن ذوق یا ادراک درونی است که عوالم بی مکان و بی زمان  

کند، باید از سویی به مطالعه  می  یابد. برای پرورش این عامل مرموز که نتایج کار عقل را تصحیح و همنوامی  جود را در و

 فلسفه یا تدقیق در مفاهیم مجرد پرداخت و از سوی دیگر با فضیلت سلوک کرد«.  

تر او قدیمی   احیای فکر دینی   کتاب  ی او بوده است که گرچه نسبت به  امتن پایان نامه دکتر   سیر فلسفه در ایرانکتاب  

های های اقبال در باب شناخت و از جمله در نقد اندیشهبیش با دیدگاه   واست ولی فقرات نقل شده از سهروردی کم  

به  وسیله امیرحسین آریانپور به پارسی ترجمه شده و بارها سیر فلسفه در ایران  یونانی در این باب منطبق است. کتاب  

 به وسیله انتشارات امیر کبیر منتشر شده است.    

 .  151، ص احیای فکر دینی  .  56

 .  148، ص احیای فکر دینی  .  57



52/     شناسی اقبال الهوری  هستی   

»قرآن هیچ توجهی به کلیات مجرد ندارد. پیوسته نظر به اعیان و غیر مجردات دارد و  

  58نسبیت به فلسفه آموخته است«.  یاین همان چیزی است که به تازگی نظریه

« عنوان  با  خود  کتاب  نخست  فصل  در  بشریاقبال  تجربه  و  مفصلی  معرفت  بحث   »

اسالمی و قرآنی دارد و آیات پر شماری را به عنوان های  شناخت و از جمله در آموزه  یدرباره

شاهده افزاید: »شک نیست که غرض مستقیم قرآن از ممی  کند و در ادامه می  نمونه نقل

همراه با تفکر و نظر در طبیعت آن است که در آدمی آگاهی نسبت به چیزی را بیدار کند  

رود. ولی نکته قابل ذکر این است که وضع عمومی  می  که طبیعت نماینده و رمز آن به شمار

تجربی و اختباری قرآن در پیروان آن احساس قدسیتی برای آنچه جنبه عملی و واقعی دارد 

و آنان را بانیان علم جدید ساخته است.  روح تجربی را در عصری بیدار کردن    ایجاد کرده

کردند، کار  می ارزش تصورکه هرچیز دیدنی را در جستجوی آدمی برای رسیدن به خدا بی

آنچه   رؤیت  برای  را  ما  که  است  اشیاء  زمانی  جریان  با  فکری  تماس   ... است  بوده  بزرگی 

دهد. واقعیت در ظواهر آن منزل دارد؛ و موجودی  می  ناگذران و غیر زمانی است پرورش

از  که  ندارد  حق  دهد،  ادامه  را  خود  زندگی  موانع  از  پر  محیطی  در  باید  که  آدمی،  چون 

  شناختن آنچه مرئی است غفلت ورزد. قرآن چشم ما را برای دیدن واقعیت بزرگ تغییر باز 

    59کند«. می

را   غربی  نوین  تمدن  زایش  البته  در اقبال  اعیان  به  ی  حس  و  علمی  رویکرد  طریق  از 

داند اما او همین رویکرد را نیز مرهون  می  نگذاران قرون جدید اروپایی مانند راجر بیکپایه 

علم و  دانشمندان  با  زمین  مغرب  دانشمندان  این  آشنایی  مدیون  مسلمانو    گرایان 

بیکنشمار می »راجر  علم  60د.  کارآموزی  کجا  در  در  بود؟  کرده  اسالمی  های  دانشگاهی 

کند، در واقع رونوشتی از  می  او که در »علم مناظر« بحث   کتاب کبیراندلس. بخش پنجم  
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حزم بر از تأثیر ابنهایی  و نیز در سراسر آن کتاب، نشانه  61ابن هیثم است.   کتاب المناظر

        62شود«. می مؤلف آن دیده

معرفت بخشی تاریخ به مثابه یکی از  در همین ارتباط است که نظریه مهم اقبال در باب  

  منابع معرفت و آگاهی قابل فهم و درک است. زیرا تاریخ به مثابه امر واقعی و عینی و علمی، 

معرفتمی کتاب  خ بتواند  در  اقبال  باشد.  باطنی بازسازیش  تجربه  و  طبیعت  کنار  در   ،

در همانجا از قواعد فهم    کند ومی  بخش از تاریخ هم یاد)شهود دینی( به مثابه منابع معرفت

 گوید.  می تاریخ نیز سخن

به زعم وی »تجربه درونی تنها یک منبع معرفت بشری است. به مدلول قرآن، دو منبع  

دیگر معرفت نیز هست که یکی از آن دو تاریخ است و دیگری عالم طبیعت؛ و با کاوش در  

  63شود«. می این دو منبع معرفت است که روح اسالم به بهترین صورت آشکار

توضیح داده شد از نظر اقبال، تجربه باطنی نیز برآمده از واقعیت است و حداقل آن  

البته »قرآن، که توجه    64شود.می  است که این نوع تجربه از نقطه عزیمت واقعیت عینی آغاز

اخت بشریتیبه  روحی  زندگی  ضروری  مراحل  از  یکی  را  تجربه  و  همه  می  ار  به  داند، 

نباید از یاد برد که »از لحاظ دست   65نگرد«. می  تجربه بشری با اهمیت یکسان های  میدان 

دیگر تجربه های  یافتن به معرفت، میدان تجربه باطنی همان اندازه واقعی است که میدان 

ی بازگرداند، نباید از  نمی  بشری واقعیت دارد، و تنها به این عذر که آن را توان به ادراک حس 

  66هل بمانیم«. آن غافل و جا

به نوعی اکتشاف منتهی این حال تجربه دینی )باطنی( که  با عقل می  با  شود، لزوما 

و محاسبه اندازهگجزوی  قابل  چنین  ر  به  که  تجربه  آن  که  است  این  »حق  نیست:  گیری 

رسیدگی شده باشد، و  انجامد، امری عقالنی، که به صورت تصوری قابل بحث  می  اکتشافی
 

بصری   61 هیثم  بن  حسن  محمدبن  »ابن430-354).  به  مشهور  ریاضیهجری(  فیزیکهیثم«  و  نامدار  دان  دان 

 جهان.   در مسلمان 
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شود  می  تی و حالی است که از یک تغییر زیست شناختی درونی حاصلنیست؛ امری حیا

وی این »حال باطنی« را چنین   67توان آن را با دام مقوالت منطقی به دام انداخت«. نمی  که

است که با یک خود  ای  دهد: »برای شخص باطنی، حال باطنی نمودار لحظهمی  توضیح

که متعالی و محیط بر همه چیز است، و دهد  می  پیوستگی صمیمانه دستای  دیگر یگانه 

ی حال باطنی، به صورتی ا رود. محتومی در آن لحظه شخصیت خاص عامل تجربه از میان 

 68توان آن را تنها فرورفتن در برابر تاریکی ذهن خواند«. نمی  عالی عینی و خارجی است، و

بر نظام اندیشگی  های توحیدی و قرآنی و اسالمی را به طور کلی  هرچند اقبال دیدگاه 

دهد و در نهایت نوع دینی و اسالمی را بدیل همتای  می  و فلسفی و تمدنی غربی ترجیح

  داند، اما تفکر و سامانه فکری و فلسفی کنونی اسالمی را ابتر و حتی سترونمی  اشغربی

  ی در غزل    زبور عجمشمارد و از این رو در اندیشه »بازسازی اندیشه اسالمی« است. او در  می

 سراید: می

 همه اند مسجد و مکتب و میخانه عقیم معنی تازه که جوییم و نیابیم کجاست؟ 

گوید:  می  اقبال در جایی در نقد اروپای کنونی )البته اروپای نیمه نخست قرن بیستم( 

در حیات آن در نیامده، و نتیجه آن پیدایش  ای  گری اروپا هرگز به صورت عامل زنده»مثالی

  »   ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خودی های  سرگردانی است که در میان دموکراسی»من 

کشی از درویشان به سود توانگران است. سخن مرا باور  پردازد که کار منحصر آنها بهرهمی

   69کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخالق بشریت است«. 

از   که  جدید  انسان  ترتیب،  زندگی »بدین  از  شده،  ه  غر  خویش  عقلی  فعالیت  نتایج 

روحانی، یعنی از درون، منقطع مانده است. در میدان اندیشه به حالت مبارزه آشکار، خود  

  70کند، و در میدان حیات اقتصادی و سیاسی مبارزه آشکار با دیگران است«. می زندگی
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دارد:   نیاز  چیز  سه  به  امروز  بشریت  اقبال  زعم  آزادی  به  جهان،  از  روحانی  تعبیری 

روحانی فرد، و اصولی اساسی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای  

  71روحانی توجیه کند«. 

دیانت   در  کلی  و  ذاتی  طور  به  را  روحانی  نیازهای  چنان  اقبال  شد،  اشاره  که  چنان 

یرد ولی در اسالم پیراسته و  گمی  وحیانی و به طور خاص و در سطح عالی در اسالم سراغ

 بازسازی شده و منطبق با نیازهای مدرن و با مقتضیات زیست کنونی جهان: 

نومیدی  و  بشریت گرفتار  های  تواند بیماریمی  گری قرون وسطایی»نه راه و رسم باطنی

ی
 
شک زمان حاضر یکی  بی  72گری ملحدانه جدید. گری و اجتماعی را درمان کند، و نه مل

دورا حیات های  ن از  تجدید  نیازمند  نو  جهان  است.  جدید  فرهنگ  و  تاریخ  بزرگ  بحرانی 

ات برتر خود، نه جزمیزیست گری و تعبد است و نه تشریفات شناختی است و دین در تجلی 

تواند از لحاظ اخالقی انسان جدید را برای تحمل  می بازی، تنها عاملی است کهو نه کاهن

پیشرفت علم جدید مستلزم آن است آماده سازد، و به او آن ایمانی بار مسئولیت سنگینی که  

را بازگرداند که، با آن بتواند شخصیتی برای خود در این جهان کسب کند و برای پس از این 

 73جهان نگاه دارد«. 

قرون  های  کند: »راهمی  را بازگو  اقبال با شفافیت بیشتری نظر او رااین فراز از سخن  

ات خود، در شرق و غرب،  ری و عرفان، که حیات دینی در عالیگوسطایی باطنی ترین تجلی 
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روشن 72 عبارات  اقبال.  کتاب  ترجمه  باطنیمی  تر  جای  به  تصوف«  و  »عرفان  یا تواند  و  »ناسیونالیسم«  گری، 

گری باشد که البته اقبال این دو را با قید »ملحدانه« گری و »سوسیالیسم« به جای اجتماعیگرایی« به جای ملی »ملت

توجه به این قیدها برای آن است که بدانیم اقبال خود گرایش آشکار عارفانه داشته و مشخص و محدود کرده است.  

همین طور گرایش شدید به عدالت اجتماعی در او نیرومند بوده و این را در ابیات پرشماری در کلیات اشعار پارسی  

جانبه استعمار  سترده و همهخود نشان داده است. البته با توجه به شرایط یک قرن پیش جهان اسالم و استیالی گ

ترین وضعیت در برابر استعمارگران قرار داشتند، او اروپایی و به ویژه فروپاشی سلطنت عثمانی که مسلمانان در ضعیف

. اقبال به مقتضای روزگار ستاص روزگار مخالف بوده اخ گرایی نوع  مانند سیدجمال و دیگر مصلحان آن دوران، با ملی 

و وحدت دینی و سیاسی عموم مسلمانان در شرق و غرب عالم بوده است. البته )چنان که به    مدافع سرسخت یگانگی

با ملیدر  زودی   نیز  این منظر  از  اقبال  آمد(،  اقبال خواهد  پروتستانی متن گفته  زاده نهضت  و  اروپایی  نوین  گرایی 

این  های  است. در هرحال آموزهمخالف بوده است که به زعم وی »اخالق ملی« به جای اخالق مسیحی سنتی نشسته  

 شمار مصلحان با توجه به ظرفیت و موقعیت ویژه قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم قابل فهم و تحلیل است.       
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بی عمال  اکنون  بود،  رسیده  آنجا  این  به  اسالمی  شرق  در  شاید  است.  شده  حاصل 

تکمیل  باطنی به  که  آن  جای  به  باشد.  آورده  بار  به  خرابی  دیگر  جای  هر  از  بیش  گری 

برساند، و او را برای سهیم شدن در سیر تاریخ آماده حال مدد  نیروهای درونی انسان میانه

کند، ترک دنیای باطلی به وی آموخته، و او را کامال از نادانی و بندگی روحی خویش خرسند  

     74نگاه داشته است«. 

خواهند سنن دینی و نهادهای اسالمی را  می  به کسانی که  با این حال اقبال، نسبت

شود که  الزم است آنها به برخی نکات توجه کنند.  می یادآور مورد تحقیق و نقد قرار دهند،

را در معرض نقادی قرار دهد، نخست باید به  ها  خواهد این سازمان می  از جمله: »کسی که

تجربه اجتماعی مندرج در اسالم کمال توجه را داشته باشد. نباید به ساختمان آنها از لحاظ  

د نظر کند، بلکه باید از این لحاظ به آنها بنگرد  حسن و عیبی که برای فالن سرزمین دارن

  75کنند«.می که به تدریج در زندگی نوع بشر به عنوان یک کل تأثیر

 

 نقش عبادت در سلوک دینی 

در سنت و سلوک دینی، اقبال برای عبادت و نیایش اهمیت و نقش مهمی در تعالی  

قایل   جهان  روحانی  تفسیر  پیشنهاد  در  و  آدمی  جاییاخالقی  در  او  گوید:  می  است. 

ی اشتیاق درونی است برای دریافت جوابی 
 
»نیایش، خواه فردی باشد خواه اجتماعی، تجل

  76در سکوت هراسناک جهان«. 

»نیایش، به عنوان وسیله اشراق نفسانی، عمل حیاتی و متعارفی است که به وسیله آن 

  کند. چنان می  حیات اکتشافجزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری از  

گویم. تلقین به نفس هیچ ارتباطی با گشوده  می  پندارید که من از تلقین به نفس سخنمی

زندگی، که در اعماق من  بشری قرار گرفته است، ندارد ... حقیقت  های  شدن سرچشمه
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این است که به نیایش باید همچون عاملی نظر شود که مکمل ضروری برای فعالیت عقلی 

ما را در تماس نزدیک    ،شخصی است که طبیعت را مشاهده کند. مشاهده علمی طبیعت

نگاه واقعیت  و  حقیقت  رفتار  رؤیت  می  با  برای  را  ما  درونی  ادراک  ترتیب  این  به  و  دارد، 

کند ... حقیقت این است که هر جستجوی معرفتی اساسا نوعی از می تری از آن تیز عمیق

است که در  ای  پردازد، همچون صوفیمی  به مشاهده طبیعتنیایش است. آن که عالمانه  

  77نیایش خواستار دست یافتن به حقیقت است«. 

  اقبال در باره نماز به عنوان شکلی از عبادت در سنت اسالمی و نیز صورتی از نیایش 

  78گری به آزادی«. گوید: »نماز در اسالم به منزله گریز من است از ماشینیمی

در   سخنیوی  دیگر  کهمی  جایی  »ماشینیمی  گوید  مفهوم  از  را  او  مراد  گری«  تواند 

کند. وی یافتگی می  روشن  به سازمان  که  آن  از  بیش  نهایی یک ملت،  گوید: »سرنوشت 

بستگی داشته باشد، بر ارزش و نیرومندی افراد مردم بستگی دارد. در اجتماعی که به حد 

افتد. تمام ثروت فکری و اجتماعی را  می  د و از اثرشومی  اط سازماندار است، فرد خرد ر اف

   79دهد«. می  آورد، ولی روح و فکر خود را از دستمی  که در آن است به دست

چنین نماز  کارکرد  و  نقش  باب  در  دیگر  جایی  در  من   می  او  یگانگی  »از  گوید: 

 نوع بشر نتیجه کند، وحدت اساسی  می  را آفریده و نگاهداریها  ولی که همه منجهانشم

ها، به گفته قرآن، تنها برای شناختن و  و قبیلهها  شود. تقسیم نوع بشر به نژادها و ملتمی

شناخته شدن است. صورت اجتماعی نماز در اسالم، گذشته از جنبه ادرکی و معرفتی آن،  

برای این است که وحدت اساسی نوع بشر، با ویران شدن سد  و بندهایی که میان انسانی  

   80شود«. می ا انسان دیگر موجود است، به صورت حقیقتی از زندگی پدیدارب

گیرد: »به  می  وی در جایی دیگر، با بازگویی همین مدعا، اصل »جامعه ملل« را نتیجه

سازد که  می  رسد که خدای متعال رفته رفته این حقیقت را بر ما آشکارمی  نظر من چنان 

ملی نه  و  اسالم  مصنوعی  مرزهای  که  است  مللی  جامعه  بلکه  استعمار،  نه  و  است  گری 
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تمایزات نژادی را برای تسهیل شناسایی قبول دارد، نه برای آن که عمق دید اعضای این  

  81جامعه را محدود سازد«. 

در   انسان  باالترین حد شعور  برانگیختن  اصلی قرآن  اقبال، »هدف  به زعم  رو،  این  از 

و این اندیشه در سطح عالی، نخ تسبیح    82گونش با خدا و جهان است«.   گونههای  ارتباط

بخش عالم و آدم است. او در این زمینه حتی از »دموکراسی روحی« به عنوان »غرض  وحدت

 83بیرون آورد و به کامل کردن و گستردن آن پرداخت. را  کند که باید آن  می  نهایی اسالم« یاد

داند )هرچند  ها میترک کامل سنت و گسست کامل از ریشهبا این حال نه راه چاره را  

و   مدرن  جهان  به  کامل  پیوست  نه  و  نیست(  ممکن  گسستی  چنین  نیز  عمل  در 

اهای  سراندیشه زعم  به  بسیار  ای  وظیفهو  مدرنیته.  دارد،  پیش  در  زمان  این  مسلمان  که 

بی باید  است.  قطع  سنگین  گذشته  با  را  خود  ارتباط  رشته  کامال  کل  آنکه  در  نو  از  کند، 

 دستگاه مسلمانی بیندیشد.  

آن کس که کامال به اهمیت و عظمت این وظیفه متوجه شده، و بصیرت عمیق علمی 

و   مردم  در  تجربه وسیع  از  حاصل  نظر  با وسعت  همراه  اسالمی،  حیات  اندیشه  تاریخ  در 

الدین  ه، جمالمیان گذشته و آینده ساختای  اخالق و آداب ایشان، او را حلقه اتصال زنده

شد، و خود را تنها  نمی   اسدآبادی )افغانی( بوده است. اگر نیروی خستگی ناپذیر وی تجزیه

اخالقی و  اعتقادی  دستگاهی  عنوان  به  اسالم  باره  در  تحقق  جهان  می  وقف  امروز  کرد، 

داشت. تنها راهی که برای ما باز است این می  تری قراراسالم از لحاظ عقلی بر پایه محکم

آمیز ولی مستقل نزدیک شویم، و تعلیمات اسالمی را  ست که به علم جدید با وضع احتراما
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هردو محتمل است. از آنجا که سخن  .در این عبارت دقیقا روشن نیست که مراد جامعه ملل انسانی است و یا اسالمی

محتمل است که مراد ملل اسالمی باشد؛ ولی از آنجا که   ،از اسالم است و طرح آن در مقابل ناسیونالیسم و استعمار 

سوره   133ده و آیه  کر او نقل شد، به وحدت نوعی بشر منتج از یگانگی خداوند تصریح  اقبال در سخن دیگری که از  

مال دارد که منظور جامعه ملل انسانی باشد. این  تحجرات در هر دو فقره نقل  شده مورد استناد قرار گرفته، بیشتر اح

کیل شد. اگر مراد از جمله مورد نیز قابل تأمل است که پس از کمتر از بیست سال جامعه ملل و سپس سازمان ملل تش

 اشاره واقعا جامعه ملل انسانی باشد، اندیشه و طرح انسانی و جهانی اقبال بسیار مهم و قابل توجه است.        
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در روشنی علم ارزشیابی کنیم، حتی اگر این کار سبب آن شود که با کسانی که پیش از ما 

نماید که با این فقره از کالم اقبال، دیدگاه نهایی می  چنین  84اختالف پیدا کنیم«. اند  بوده

او در باب اسالم و سنت و مدرنیته با شفافیت تمام اظهار شده و راه حل نهایی او به قدر 

 کفایت واضح بیان شده است.  

ق و واقعی در اصول و فروع دین را به مثابه مکانیسمی برای  
 

البته اقبال »اجتهاد« خال

دو   مواجهه  واین  متفاوت  را  ای    جهان  آن  و  کرده  مطرح  مدرن  و  سنت  متعارض  بسا 

( فصلی مستقل دارد با عنوان  بازسازی)  احیاموتورحرکت اسالم دانسته است. او در کتاب  

»اصل حرکت در ساختمان اسالم« و در جایی در پاسخ به این پرسش که »اصل حرکت در  

   85شود«. می هاد« خواندهگوید »همان است که به نام »اجتمی اسالم چیست؟،

 آن و در نتیجه ضرورت اصل اجتهادهای  وی در ارتباط با نظام فقهی سنتی و محدودیت

ها، با همه جامعیتی که دارند، تفسیر و تعبیرهای فردی هستند،  گوید: »ولی آن دستگاهمی

دانم که علمای می  توانند مدعی آن شوند که با آنها کار خاتمه یافته است. مننمی  و بنابراین

توانند منکر نظری یک  نمی  اسالم مدعی خاتمیت مذاهب فقه اسالمی هستند، ولی هرگز

که استدالل و اند  اجتهاد کامل باشند ... آیا مؤسسان مذاهب فقهی خود ادعا کرده بوده

گری به این تفسیر آنها جنبه خاتمیت دارد؟ هرگز. ادعای نسل جدید مسلمانان پیرو آزادی

خواهند اصول حقوقی اساسی اسالمی را در پرتو تجربه خود و اوضاع جدید زندگی  می  که

از نو تفسیر کنند، به عقیده من، ادعای کامال برحقی است. تعلیم قرآن به این که زندگی 

فرایند تدریجی است، بالضروره مستلزم آن است که هر نسل، به راهنمایی و نه در زیر قید  

م گذشتگان،  بندهای  دشواریو  و  مسائل  که  باشد  حل های  جاز  را  خود  به  مخصوص 

  86کند«. 

باب   انسداد  از  پس  ضروری  اجتهادهای  از  اقبال  که  است  مالحظات  این  به  توجه  با 

اجتهاد و انحصار اجتهاد در چهار امام و فقیه متقدم اهل سنت، از اجتهادهای کسانی چون  

تیمیه بر مذهب گوید: »اینمی  کند. اومی  دفاع و حمایت  از آن   پستیمیه در قرن هفتم و  ابن
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حنبلی پرورش یافته بود. چون مدعی حق اجتهاد برای خود بود، بر ضد خاتمیت مذاهب  

. وی  فقهی قیام کرد، و برای آن که کار را از نو آغاز کند، به اصول نخستین اسالم رجوع کرد

ی قیاس و اجماع را،  ستدالل به وسیلهاصل ا  –مؤسس مکتب فقه ظاهری    – مانند ابن حزم  

کردند، باطل شمرد؛ چه به نظر وی اجماع  می  تعبیرها  بدان سان که فقیهان قدیم از آن 

و شک نیست که، با توجه به فرسودگی عقلی و اخالقی    –ی خرافات است  ی همهشالوده

ز  وطی نیسی   میالدی16هجری/    10زمان وی، در کاری که کرده برحق بوده است. در قرن  

د  جد  مدعی مزیت اجتهاد شد، و اندیشه دیگری بر آن افزود، و آن این که در آغاز هر قرن م  

ر و نوسازی طلوع خواهد کرد«. اقبال در پی آن نهضت نوسازی را در حجاز و نواحی دیگ

 87کند. می جهان اسالم از جمله در جنبش وهابیت در این مسیر و در تداوم آن معرفی

انتقادی گاه تند و تیز اقبال به تمدن و تجدد مغرب زمین، وی نه های  دیدگاه به رغم  

کند بلکه به آن اذعان دارد و  نمی   تنها نقاط قوت و امتیازات علمی و تمدنی غربی را انکار

با    ،و امتیازاتها  کند از این بهرهمی  حتی به مسلمانان توصیه نهایت استفاده را بکنند و 

 »دانایی«ها خود را »توانا« کنند.  مندی از این بهره

نافذ جدید مجهز شد،می  او در جایی اندیشه  با  تواند  می  گوید: »جهان اسالم، چون 

شجاعانه به کار نوسازی و احیایی که در پیش دارد بپردازد«. با این حال اقبال آگاه است  

تفاسیر   انطباق  برای  تالش  و  شدن  متجدد  صرفا  بازسازی  کار  با  که  شرعی  یا  و  اسالمی 

بسیار  ای  افزاید: »ولی، کار نوسازی، جنبهمی  مقتضیات عصر نو نیست؛ از این رو، در ادامه

      88تر از سازگاری با شرایط جدید زندگی دارد«. جدی

گری جدید غربی و پیامدهای  گری و عقلیاز به تعبیر خودش آزادی  لبا این حال اقبا

خوبی به  مسلمانان  برای  هشدار   آن  روندی  چنین  طی  به  نسبت  رو  این  از  و  است    آگاه 

گوییم؛  می گری در جهان جدید اسالم خوشامددهد: »ما با کمال میل به نهضت آزادیمی

ترین لحظه را در تاریخ  گرانه در اسالم بحرانیولی باید این را پذیرفت که ظهور افکار  آزادی

کننده عمل  تمایل دارد که همچون نیروی متالشیگری  دهد. آزادیمی  این دین تشکیل 

با نیرومندی در جهان اسالم کار    کند، و اندیشه نژادی، که اکنون بیش از هر زمان دیگر 
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ملتمی که  را  انسانی  نظر  وسعت  باالخره  است  ممکن  خود  های  کند،  دین  از  مسلمان 

ا، با شوق و حرارتی که  ، محو کند. از این گذشته، مصلحان دینی و سیاسی مندفراگرفته بود

گری دارند، ممکن است با نبودن سد و بندی در برابر شور و شوق جوانی ایشان،  برای آزادی

 از اندازه درگذرند و از حدود خاص اصالح تجاوز کنند.  

گری اروپا، گذرانیم که شبیه است به مرحله انقالب پروتستانیمی  راای  ما اکنون مرحله

از ظهور از درسی که  به دقت    و  تاریخ  نباید غافل بمانیم. چون  لوتر ممکن است بگیریم، 

شود که اصالح دینی اروپا اصوال یک نهضت سیاسی بوده و نتیجه می  خوانده شود، معلوم

خالص آن در اروپا جانشین شدن تدریجی دستگاه اخالق عمومی مسیحیت بوده است.  

ا دیدیم که به جای آن که سبب پیدا  نتیجه این تمایل را با چشمان خود در جنگ بزرگ اروپ

این دو دستگاه دینی متقا از  را بیشتر غیر قابل تحمل  بشدن ترکیبی  اروپا  ل شود، وضع 

کرده است. وظیفه رهبران جهان اسالم امروز آن است که معنی آنچه را که در اروپا پیش  

سالم، به عنوان  آمده خوب بفهمند، و پس از آن با احتیاط تمام و بینایی کامل نسبت به ا

         89یک سیاست اجتماعی، به جانب پیش گام بردارند«. 

کند: »بزرگترین می جویی برای مسلمانان معاصر، به نکته مهمی اشارهاو در مقام چاره

به همه دین به اسالم و در واقع  باره چیزی ها  خدمتی که فکر جدید  کرده، نقادی آن در 

ه نامیم، و از همین نقادی این مطلب مکشوف شده است که آنچه تنها  می  است که آن را ماد 
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الزم به ذکر است که این سخنان اقبال مربوط به حدود یک قرن پیش و به طور مشخص در مقطع پس از جنگ جهانی  

( است از این رو اگر وی جنگ دوم در 1939-1945و چند سالی پیش از جنگ جهانی دوم )(  1914-1918اول )

دید و به ویژه به وضعیت کنونی جهان غربی و به طور خاص وضعیت ناامیدکننده می  هایشاروپا را با تمام ویرانگری

حقوق   و  دموکراسی  و  آزادی  برای  مطلوبی  الگوی  دوم  جنگ  از  پس  که  )آمریکایی  شمردهآمریکا  را می   بشر  شده( 

خواه گریخته از اروپا به قاره جدید یعنی آزادیهای  گفت؟ وضعیت اسفبار تمدن پروتستانمی   کرد، چهمی  مالحظه

آمریکای شمالی مهر تأیید دیگری است بر درستی تحلیل اقبال از نتایج خواسته و ناخواسته جنبش پروتستانی در  

ندان »پروتستانتیسم اسالمی« در جوامع اسالمی و به طور خاص ایران معاصر.  ممغرب زمین و هشدار مجدد به عالقه

ملی در اروپا و در برابر چیرگی مطلق تئوکراسی مسیحی با نمایندگی  های  رسد که ایده دولت می   با این حال به نظر

هرچند   بوده  بشریت  و  اروپاییان  سود  به  و  مترقی  خود  زمان  در  رم  پاپیسم  و  فاشیستی  واتیکان  اندیشه  در  بعدها 

»اروپامحوری« و ناسیونالیسم متجاوز و ظهور پدیده استعمار غربی نقش مهمی ایفا کرده و از این نظر حق با اقبال 

ملی  منفی  پیامدهای  برخی  هرحال  در  تئوکراتیک است.   اخالق  مشروعیت  و  دفاع  معنای  به  نباید  اروپایی،  گرایی 

 مسیحی قرون وسطایی باشد. 
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ندارد«.  جوهری  و  حقیقت  باشد،  نشده  کشف  روحانی  آن  ریشه  تا  است،  اقبال    90مادی 

  معتقد است که »تمام اهمیت ماده این است که امکان درک شناخت خودی و روح را فراهم 

          91سازد«. می

هایی ، اقبال خود یکی از نمونه92درستی گفته است  در هرحال، چنان که شریعتی به

علمی و فلسفی  های  ترین نظریهاست که به مثابه یک الگوی قرن بیستمی توانسته از عالی

برای تعالی هایی  حلقرن بیستم اروپا برای فهم اسالم و تاریخ و اندیشه دینی و در نهایت راه

نیکی استفاده کند. او در وصف حال خود گفته  اخالقی و توسعه تمدنی نوین مسلمانان به  

 است:

شکستم را  حاضر  عصر   طلسم 

براهیم مانند  که  داند   خدا 
 

گسستم   دامش  و  دانه   ربودم 

نشستم  پروا  بی  چو  او  نار   به 
 

تاریخی اقبال و تفسیرش از انسان و اسالم و دستاوردهای تمدن  های  با توجه به دیدگاه 

نیز از مفهوم »خاتمیت« در اسالم و در سنت  ای  تفسیر و تحلیل ویژهو علوم نوین غربی، وی  

اسالمی دارد. گزیده دعوی آن است که به زعم اقبال، انزال وحی و بعثت پیامبران، بدان  

محتاج دستگیری آسمانی بوده ولی    ،جهت بوده است که آدمی به دلیل عدم بلوغ عقالنی

پس از آن که در قرن هفتم میالدی )به دالیلی که اقبال توضیح داده است( بشریت به بلوغ 

   عقلی الزم رسیده است، دیگر نیازی نیست که پیامبری بیاید و بشریت را هدایت کند.

ی داشته تا به مادر  نیاز  شود چنین تقریر کرد که بشریت در روزگار طفولیت ناگزیرمی

دستش بگیرد و پا به پایش ببرد و »شیوه راه رفتن« به او بیاموزد ولی پس از بعثت پیامبر 

خاتم )محمدبن عبدالله( دیگر نیازی به چنین مادری نبوده بلکه خود با عصای عقل و خرد  

ز  روحانی و اخالقی پیامبران و ا های  خود قادر است البته در تداوم و پیوند با همان آموزه

 گوید: می جمله نبی اسالم، به راه خود ادامه دهد. اقبال در این باب

نماید که پیغمبر اسالم میان جهان قدیم و جدید ایستاده است. تا آنجا که  می  »چنان 

شود، به جهان قدیم تعلق دارد؛ و تا آنجا پای روح الهام وی در می به منبع الهام وی مربوط

 
 .  177، ص احیای فکر دینی  .  90

 .  59-60، ص 1363، تهران، خواجه غالم السیدین .  91

 .  5مجموعه آثار شماره    ما و اقبال، . بنگرید به 92



63فصل سوم  /    

   

 

ید است. ظهور و والدت اسالم . . . ظهور عقل استقرایی آید، متعلق به جهان جد می  کار

پایان یافتن خود رسالت، به حد   است، رسالت با ظهور اسالم در نتیجه اکتشاف ضرورت 

تواند پیوسته در  نمی  رسد. و این خود دریافت هوشمندانه این امر است که زندگیمی  کمال

     93مرحله کودکی و رهبری شدن از خارج باقی بماند«. 

اقبال نبوت را در دو  که    نویسدمی  جاویدان اقبالجاوید اقبال )فرزند اقبال( در کتاب  

بخش مورد بحث قرار داده است. یکی به عنوان مقام خاص از روحانیت و نبوت به عنوان 

کرده، توجیه  را  جدید  اخالقی  محیط  که  اداره  دیگ  یک  اصلی  ی،رو  موجب  عدالت   که 

انسان  میان  اجتماعی  و  هرتغییرات سیاسی  اگر  نبوت    ها شد.  آن  باشد،  جزو موجود  دو 

خواهد بود و اگر فقط جزو اول موجود باشد، آنگاه تصوف و یا والیت خواهد بود ... معنی  

ختم نبوت این است که اگر شخصی پس از اسالم ادعایی کند که هر دو جزو نبوت در من 

شود و هرکس که در جماعت )گروه( من داخل می  لهام )وحی(موجود است یعنی به من ا

   94نشود او کافر و کاذب است. 

نماید که اندیشه و تفسیر اقبال در باره فلسفه ختم نبوت در اسالم، بازگویی  می  چنین

که باشد  کانت در رساله »روشنگری چیست؟«  و  می  سخن  از صغارت  باید  آدمی  آموخت 

کمک عقل و خرد، خودفرمان و خودبسنده شود. هرچند در پرتو کودکی خارج شود و به  

 دینی.  های روحانی جهان و تجربه باطنی برآمده از آموزه

در ایران بازتاب متفاوتی داشته   ،گفتنی است که دیدگاه اقبال در باب فلسفه ختم نبوت

با اشاره مستقیم به نظریه اقبال با دید    95)مشهد(   شناسیاسالماست. شریعتی در کتاب  

های  نهضتبررسی اجمالی  قبول نگریسته و آن را تأیید کرده است و در مقابل مطهری در  
نظریه اقبال را مورد نقد و نقض قرار داده و در نهایت آن را به »ختم   96ایران   صد ساله اخیر

 دیانت« تحویل کرده است.  
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فصلی تحت عنوان »ختم نبوت« باز نظریه اقبال را در  ، وحی و نبوتوی در اثر دیگرش 

 مطابق بیان باال   اقبالد که  گوی می  در نهایتو    به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده است

که او ای  طرفدار اصل بقای نیاز به راهنمایی وحی برای همیشه است و حال آن که فلسفه

نیازی    برای ختم نبوت ذکر کرده مستلزم این است که نه تنها به وحی جدید و رسالت جدید

راهنمایی وحی  نیست به  نیاز  حقیقمی  پایان نیز    بلکه  در  و  بلکپذیرد،  نبوت  تنها  نه  ه  ت، 

رسد ایراد مطهری ناوارد باشد و احتماال به دلیل  می  هرچند به نظر  97یابد. می  دیانت پایان 

سوء فهم از تحلیل متن اقبال باشد مگر این که بگوییم اقبال سخنی متناقض گفته و خود  

 بدان آگاه نبوده است. البته این بدان معنا نیست که نظریه اقبال جای نقد ندارد.       

بوده و متن اسالم و تاریخ آن را به    با این که اقبال به شدت دینی و دلبسته اسالم و قرآن 

و مفید و ضروری  ما الزم  روزگار  اندیشه اسالمی در  بازسازی  برای  دیده می  مثابه بستری 

چون و چرای شریعت و  است، اما با هر نوع جزمیت دینی و حتی متن محوری و اجرای بی

روزگار ممکن و    به ویژه احکام خشک فقهی موافق نبوده و اصوال چنین برخوردی را در این

دانسته است. به ویژه با چیرگی سیاست و آن هم در قالب نظام سیاسی خاص  نمی  مفید

تحت عناوینی چون خالفت و یا سلطنت و یا والیت مخالف بوده است. این موضع او آن هم  

 در روزگاری که جنبش خالفت در شبه قاره هند در حمایت از عثمانی در آغاز قرن بیستم

 مهم و معنادار است.    1924و بعد هم انحالل آن در سال ود در جریان ب

و  می   اقبال در جایی که فکر دولت  این فرض  که  آن است  گوید »عقیده شخصی من 

اندیشه همه  بر  و  باشد  غالب  اسالمی  دستگاه  در  دستگاه های  حکومت  در  مندرج  دیگر 

او در جایی دیگر شرح بیشتری در باب حکومت    98ر اشتباه است«. فرمانروایی کند، مبنی ب

که کارآمد ای دهد: »جوهر »توحید«، به اعتبار اندیشهمی و دولت در اندیشه و تاریخ اسالم 

است، مساوات و مسئولیت مشترک و آزادی است. دولت، از لحاظ اسالم، برای آن که این  

ک سازمان معین بشری متحقق  مکانی درآید، و در ی   – اصول مثالی به صورت نیروهای زمانی  

تنها به این معنی است که حکومت در اسالم الهی است، نه به این معنی که ریاست    ؛شود

ی استبدادی خود را تواند ارادهمی  از خدا بر روی زمین است که پیوستهای  آن با نماینده
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ا بر نظر  در پشت نقاب منزه بودن از عیب و خطا مخفی نگاه دارد ... دولت و حکومت، بن

آنچه روحانی است در یک سازمان بشری جنبه به  این که  برای  ی  اسالم، کوششی است 

ی تسلط بنا نشده باشد، و  که تنها بر پایه  یفعلیت داده شود. بنا به این اعتبار، هر حکومت

       99هدف آن تحقق بخشیدن به اصول مثالی باشد، حکومت الهی است«. 

خالفت عثمانی و حمایت از ترکیه سکوالر میراث مصطفی کمال ای  استقبال اقبال از الغ

او  مدعاست.  این  گواه  خود  خلیفه  می  )آتاتورک(  یا  امام  تعیین  ن،  تسن  فقه  »در  نویسد: 

آید این است: آیا باید خالفت به شخص واحد  می  الی که پیشؤ ضرورت دارد. نخستین س

الم، خالفت یا امامت ممکن است به  واگذار شود؟ اجتهاد ترکیه این است که موافق روح اس

گروهی از اشخاص یا به یک مجلس انتخابی واگذار شود. فقهای مصر و هندوستان؛ تا آنجا  

اند. من شخصا برآنم که نظر که من خبر دارم، هنوز نظر خود را در این باب اظهار نداشته

ا به استدالل ندارد. همکاری  و احتیاجی  باره درست است  این  تنها ترکیه در  نه  جتماعی 

جهان  در  تازگی  به  که  نیروهایی  گرفتن  درنظر  با  بلکه،  است،  سازگار  اسالم  روح  با  کامال 

  100اند، عنوان ضرورت و وجوب پیدا کرده است«. اسالم آزاد شده

گوید: می  او در جایی دیگر با صراحت بیشتر در باب ترکیه جدید و پساعثمانی چنین

گری  مسلمان امروز، تنها ترکیه است که از خواب جزمی  »حق آن است که در میان اقوام

زادی عقلی  آبرخاسته و به خودآگاهی رسیده است. تنها این کشور است که خواستار حق  

مستلزم   انتقال  این  و  رسیده،  واقعی  به  خیالی  از  که  است  آن  تنها  است؛  شده  خویش 

نماید که چنین »مبارزات  می  هرچند چنین  101مبارزات حاد عقلی و اخالقی بوده است«. 

 حاد عقلی و اخالقی« در ترکیه کنونی انجام نشده و یا به درستی به ثمر نرسیده است.    

فقهی و دین شناخت فقیهان و ضرورت یک »اجتهاد کامل« از های  در باب محدودیت

ن اسالم« به  منظر اقبال، پیش از این اشارتی شد. اقبال در فصل »اصل حرکت در ساختما

با این جمالت    سخن گفته است. وی   خود  انتقادی  و  رویکردد  فقه و اجتهاب  تفصیل در با
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آغاز را  خود  محافظهمی  مبحث  مسلمانان  جامعه  »بدبختانه  که:  سرزمین  کند  این  کار 

در فقه نیست، و اگر به چنین کاری  ای  اقدام به بحث نقادانه  یهنوز آماده  ]هندوستان[

مایه کلمهناراحت  یاقدام شود،  و اختالف  پیش خواهد  ی بسیاری خواهد شد  ی مذهبی 

  102آورد«. 

کاری گوید: »نظر به محافظهمی  فقیهان شبه قارههای  او در مقام انتقاد و بیان کاستی

ک جویند که به نام  نمی  شدید مسلمانان هند، قضات هند، جز این توانند که به چیزی تمس 

رسمی حقوق شناخته شده است. نتیجه این است که در عین آن که ملت در  های  کتاب 

متوقف و  ساکن  قانون  است،  حرکت  پیچیده   103ماند«. می  حال  »وضع  که  ندارد  گفتن 

از  ای  توان تابع قواعد خشک و سختی قرار داد که به صورت منطقی از عدهنمی  زندگی را

  104آید«. می  مفاهیم کلی به دست

داشت   اکه اقبال خود در حقوق تخصص داشت و در اروپا حقوق خوانده و دکتر از آنجا  

فقهی و قانونی مسلمانان  های  ماندگی کرد، به نیکی از عقبمی  و در شبه قاره نیز وکالت

اقبال در کتاب چهارجلدی   که جاوید  بود. چنان  اقبالآگاه  تفصیل گزارش    جاویدان  به 

فراوان و مستمر   و فقهی  و کتبی فکری  با فقیهان گفتگوهای شفاهی  اقبال  کرده است، 

کرد آنان را به اجتهادهای تازه و نیز در تجدید نظرهای کلی و جزئی در  می  داشت و تالش

حقوق  و  فقهی  ولی    یاحکام  نداشت  باور  فقهی  و  حکومت شرعی  به  او  کند.  قانع  و  آگاه 

های اده بود فقیهان نیز در مجمع قانونگذاری شرکت کنند و از این طریق ایدهپیشنهاد د

 خود را مطرح کنند و طبعا در صورت موافقت و تصویب به عنوان قانون عملی خواهد شد.  

گوید: »انتقال قدرت اجتهاد از افراد نماینده مذاهب فقهی، به یک  می  در این باب  یو

مذهبی مخالف، تنها شکلی است که های  نظر به رشد فرقهمجمع قانونگذاری اسالمی که،  

خود  اجماع به  حاضر  زمان  مردمان  می  در  که  شود  آن  سبب  است  ممکن  بگیرد،  تواند 

معمولی هم که نظر صائبی در امور دارند راه پیدا کنند که در بحث در مسائل قانون و وضع  
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که است  راه  این  از  تنها  شوند.  سهیم  ر می  قوانین  سازمان  توانیم  در  را  حیات  خفته  وح 

  105زیم و آن را در طریق تکامل بیندازیم«. یحقوقی و فقهی خود به فعالیت برانگ

از این    106اقبال به استفاده گسترده از حدیث در فقه و اجتهاد چندان اعتقاد نداشت. 

آزادی »اگر  حتی  که  بود  او مدعی  از  رو  استفاده  از  که  بداند  صالح  همچنان  جدید  گری 

فقه در  نمایندگان  بزرگترین  از  یکی  از  که  نکرده است  این  کاری جز  بدارد،  حدیث دست 

البته مراد او امام ابوحنیفه است که در اواخر قرن اول  107جهان تسنن پیروی کرده است«.

هجری دوم  قرن  دوم  نیمه  بنیامی  و  نخستین  و  و  نزیسته  قیاس(  اساس  )بر  اجتهاد  گذار 

هرت دارد که وی به حدیث چندان اعتماد و اعتقاد نداشت و  شود و ش می  فقاهت شمرده 

 دانسته است.  می حدیث را معتبر 17حتی گفته شده است که وی فقط 

برابر اعتبار فقهی   ابوحنیفه در  این جمله که »روی هم رفته، وضعی که  بیان  با  اقبال 

ب حنفی را  «، رویکرد این امام مذه108حدیث داشته، به نظر من کامال درست بوده است 

مورد تأیید قرار داده است. هرچند »مسند« و یا »مسانید«ی به ابوحنفیه نسبت داده شده 

تردید به وسیله دیگران و حداکثر برخی از شاگردان وی تألیف و گزارش شده و  است که بی

 شان اطمینان داشت.  توان به وثاقتنمی از این رو

فقه اجتهاد  و  فقه  برای  اقبال  همه،  این  به  با  او  بود.  قایل  تحول  و  تغییر  ظرفیت  ی 

الی که ترکیه امروز با آن روبروست،  ؤ مناسبت طرح بحث در باره ترکیه نوین گفته است: »س

نزدیک با آن رو به رو خواهند شد، این ای  و محتمال کشورهای مسلمان دیگر نیز در آینده 

الی  ؤ البته پاسخ گفتن به چنین ساست که آیا فقه اسالمی قابل تحول و تکامل است یا نه، و  

  109مستلزم کوشش عقلی عظیم است و بدون شک به آن جواب مثبت داده خواهد شد«. 
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کند مبنی بر این که زنان  می در جایی سخن ضیا شاعر ترک را نقل احیااقبال در کتاب 

ه اسالمی  و مردان باید از برابری حقوقی برخوردار شوند و به عنوان قاعده طالق  و ارث در فق

گیرد که »تا زمانی  می  کند و در نهایت نتیجهمی  تبعیض حقوقی ذکرهای  را به عنوان نمونه

ی ناتمام است«.  
 
 که ارزش کامل زن شناخته نشده باشد، زندگی مل

کند ولی در نهایت به شاعر می  اقبال هرچند از موضع برابری خواهی دفاع و حمایت

در قانون ارث را به درستی ندانسته و گرنه این قانون با   گیرد که فلسفه نهفتهمی ترک خرده

توجه به شرایط خانواده و نظام اقتصادی در روابط خانوادگی عادالنه است و قواعدی چون  

برابری  و  برابری در طالق مفید  از حق  استفاده  برای  را  برای زن  شرط طالق ضمن عقد 

نزدیک هرچند  می  حقوقی  که  است  این  واقعیت  به  شمارد.  توجه  با  اقبال  توضیحات 

تا حدودی معقول ادوار گذشته  بر جامعه و خانواده در  در  می  مناسبات حاکم  ولی  نماید 

  زمان معقول و مقبول    نهایت از قوت استداللی استواری برخوردار نیست و حداقل در این

   110نماید.نمی
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 فصل چهارم 

 نگاهی به »فلسفه خودی« اقبال 

 

بزرگترین اندیشمند، فیلسوف و    م( 1873ـ  1938)گمان دکتر محمد اقبال الهوری  بی

نظریه پرداز نواندیش اسالمی معاصر است که به لحاظ فکری و فلسفی بیشترین تأثیر را در  

نسل معاصر مسلمان در شبه قاره هند و ایران و بخشی از جهان غرب  بر جای نهاده است.  

دکترعلی   چون  متفکری  که  ) این  فلسفی  1312-1356شریعتی  اندیشه  حوزه  در  ش( 

داند، از اثرگذاری اقبال در ایران  می  راه و رسم وی  یدهندهوامدار اوست  و خود را ادامه

 مفهوم »احیای فکر دینی« یا صحیح تر »باز سازی اندیشه اسالمی«  می  حکایت
ا
کند. اساسا

با اقبال در ایران رواج و مقبولیت یافته و امروز کم و بیش مقبول تمامی روشنفکران مسلمان  

 و حتی بخشی از سنت گرایان قرار گرفته است.   

متنوع  فلسفی،  های  زهپرداز، آرای مختلفی در حواقبال  به عنوان یک متفکر و نظریه 

دینی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی اظهار کرده است که هر کدام از آنها در جای 

و برخی   و بیش مورد توجه واقع شده  آرا کم  این  به همین دلیل  خود اهمیت ویژه دارد و 

تی  اند. مفاهیم و مقوالمتفکران به نقد و تحلیل و حتی رد برخی  از این افکار اقدام کرده

چون خدا، توحید، نبوت، خاتمیت، عرفان، فلسفه، کالم، فقه و حقوق اسالمی، اجتهاد،  

آزادی، عدالت، عقل، ملیت، خودی، غرب و   انسان،  نیایش، دولت و حکومت،  عبادت و 

ها  جدید و ... و دههای  داری و سوسیالیسم، مدرنیسم، فلسفهتحوالت مربوط به آن، سرمایه
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موارد مورد  ای  حمد اقبال مورد توجه و بازتفسیر و بازخوانی و در پارهمفهوم دیگر در آراء م

  111اند. بازسازی قرار گرفته

این مفاهیم  و مباحث با تکیه علمی و منطقی بر منابع سنتی و کهن اسالمی و بیشتر 

قرآن و نیز با استفاده از آرای نو و عمیق فکری و فلسفی و اجتماعی جدید مطرح شده و  

تجز شدهمورد  واقع  اثبات   یا  و  رد  نهایت  در  و  نقد  و  تحلیل  و  تمامی یه  حال  هر  به  اند. 

اقبال از یک طرف آب و رنگ زمانه را دارد و از سوی دیگر معطوف به تغییر های  پردازینظریه

 و تحول اجتماعی مسلمانان معاصر بوده است. 

ترین محور اندیشه  فلسفی و اجتماعی  و در  در این میان اگر نگوییم مهمترین و عالی

ند مقوله  توانیم قاطعانه ادعا کنیم که یکی از چمی  عین حال دینی اقبال، خودی است،

  ین است که دمهم در آرای اقبال، همین مقوله و مفهوم است. این نظریه چندان مهم و بنیا

حوزهمی در  اقبال  متنوع  نظرات  درست  فهم  اصلی  کلید  گفت  گوناگون  های  توان 

شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، جامعه شناسی، درک و تحلیل صحیح فلسفه هستی

 خودی اوست.  

 در ارتباط  با اسالم  و مسلمانان است و بیشتر به کار سرشت با این که این 
ا
نظریه عمدتا

رود و لذا به عنوان یک  می  آید، اما از محدوده این دین و پیروان آن فراترمی  و سرنوشت آنان

جهان   ینظریه حوزه  در  عام  و  زیرمجموعهفلسفی  و  طبیعت،  آهای  بینی  خدا،  مانند  ن 

طرح تاریخ  و  جامعه،  نوعی    انسان،  عام  ایدئولوژیک  سپهر  و  مدل  یک  مثابه  به  و  شده 

  112شناسی قابل توجه است. هستی

شود توضیح و تحلیل کوتاهی از این مقوله و فلسفه به دست  می  در این نوشتار تالش 

توجه  یده آن  مسلمانی   و  اسالمی  مفهوم  به  بیشتر  بود،  اقبال  نظر  که  چنان  البته،  و  م 

 خواهیم داشت. 

 
. مراد از »بازتفسیر« فهم تفسیری تازه از یک متن و یا یک گزاره است. مراد از »بازخوانی« بازتفسیر همراه نقد و  111

کند(، عبارت است از برآوردن بنایی  می   معنایی که اقبال مرادنقادی و احیانا رد و اثبات است. مراد از »بازسازی« )به  

تر. اقبال خود در بازسازی اندیشه اسالمی مدعی این رویکرد بوده نو و ابداعی بر روی مصالح و اجزای کهن و یا کهن

 است.    

   »هستی شناسی اقبال« در همین مجموعه.فصل سوم . بنگرید به  112



71فصل چهارم  /    

   

 

 

 چیست؟ خودی  

بدیهی است که نخست باید دید »خودی« مورد نظر اقبال به چه معناست و ماهیت و  

واقعیت آن کدام است و به هر حال تحلیل  منطقی و فلسفی  آن چگونه است. در این جا  

 گیریم. می یش از هر چیز از سخنان خود اقبال مددب

 گوید:  می کار خود یاقبال ابتدا در باره 

از   پرده  خودیبرگرفتم   راز 
 

خودی   اعجاز  سر   وانمودم  
 

(3،10 )113 

 : به گمان اقبال »از خودی طرح جهانی ریختند« از این رو

هستــپیک آثــر  ز  خــی  استــار   ودی 
 

چه  است می  هر  خودی  اسرار  ز   بینی  
 

(11  ،5 ) 

(.   در یک کالم »اصل 13،  12بدین ترتیب »خفته در هر ذره نیروی خودی است« ) 

انحصار نظام   خودی   استحکام  بر  ات وجود  تعین  و  حیات  تسلسل  و  است  خودی  از  عالم 

    .دارد«

ص« و »وجود  می  هابا توجه به این بیان  توان گفت »خودی« به یک معنا همان »تشخ 

مطلق« و »هستی ناب« است که حقیقت عالم و جهان است و بدون آن هیچ چیزی وجود  

و عمومی ما  ای  مفهوم »خود« نیز در ذهن و زبان محاورهخارجی نخواهد داشت. چنان که 

گوییم »خود جهان« یا »خود او«  می  کند. مثالا وقتیمی  نیز همین معنا و مفهوم را تداعی

شود. از این رو خودی  می  یا »خود شما« و یا »خود من« چنین مفهومی در اذهان  متبادر

در نیز  مینوی  مجتبی  است.  »من«  همان  معنا  یک  را   به  مطلب  همین  خودی    توضیح 

گوئیم »من«  می  کردند: وقتیمی  الی است که قدما فکرؤ گوید: »خودی  جواب آن س می
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مقصود چیست؟ آیا روح است یا جسم است و یا مجموع جان و تن است  که این لفظ به آن  

شود  می  اگو(   خوانده)  egoشود؟ خودی همان است که در السنه اروپایی به لفظ  می  اطالق

  114و شناختن آن وظیفه هر انسانی است«. 

خودی آدمی است اما اقبال از مفهوم »من« و    یبدیهی است که سخن مینوی درباره

گوید جهان  می  کند. از این رو اقبالمی  خودی در سطح هستی و به عنوان عام استفاده

مطلق و حقیقی    « که در حد کلی ومن هستم بزرگ»یک  هستی در یک تعبیر عبارت است از  

ی  پیدا کند. البته این  می  آن »خدا«ست و در مراتب دیگر وجود به طبیعت و انسان تسر 

از »من هستم بزرگ«اند و به بیانی از  ای  وجودی در سطح مخلوق هر کدام  ذرههای  پدیده

آن وجود مطلق و نهایی صادر شده    من مطلق و غایی بهره دارند. چرا که هر موجودی از

ی افاضه فیض سرمدی
 
 اند. تجل

شوند. انرژی خالق  می  صادرهایی  گوید: »از من نهایی تنها منمی  اقبال در این مورد

کند.  می  من نهایی، که در آن عمل و اندیشه یکی است،همچون  واحدهائی از من عمل

»من  از  ای  جهان در تمام جزئیاتش از ذره گرفته تا حرکت آزاد اندیشه در من بشری، تجلی

ره از انرژی الهی، هر اندازه هم که در سلسله مراتب وجود پست  
 

هستم بزرگ« است. هر ذ

ی منی درجاتی وجود دارد. نغمه منی در سراسر  
 
باشد، یک من است. ولی در بیان و تجل

نغمه  سیرهای  دستگاه  باالمی  هستی  تدریج  به  و  خودمی  کند  کمال  به  آدمی  در  تا   رود 

گوید من نهایی از رگ گردن آدمی به او نزدیکتر می  ت است که قرآن رسد. به همین جهمی

کنیم و وجود  می مانیم که در جریان ابدی حیات الهی زندگی و حرکت است. به صدفی می

  115آن داریم«.  خود را از

از اساسیمی  در جای دیگر ترین عناصر در تصور گوید: و خصوصیت من کامل یکی 

کند، و این اشاره بیش از آن که برای رد کردن  می  مکرر به آن اشارهقرآنی خداست، و قرآن  

طرز تصور جاری مسیحی  باشد، برای تأکید در باره نظر قرآن نسبت به فرد کامل است ...  
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دهد و آن را چنین  می  قرآن برای آن که جنبه فردیت من نهایی را مؤکد سازد به آن نام »الله«

    116د«. کند : قل هوالله اح می توصیف

جهان  برخالف  اقبال  که  است  آن  مهم  از  نکته  جدای  را  خدا  یونانی،  مکانیکی  بینی 

داند. به نظر اقبال خدا »من نهایی« و  نمی  داند، هرچند که عین طبیعت هم نمی  طبیعت

ی اوست و تجلی او هم در طبیعت است و از این رو  
 
مطلق است و کامل که حیات او تجل

اری در  می  »آنچه طبیعت یا ناخود  117دا است.طبیعت اعمال و رفتار خ نامیم، تنها لحظه فر 

ای  شناسایی رفتار و سنت خداست ... در مشاهده  ،حیات خداست . . . شناسایی طبیعت

 کنیم  کنیم، در واقع جویای آن هستیم که پیوند نزدیکی با من مطلق پیدامی  که از طبیعت

  118نیست«. و این چیزی جز شکل دیگری از عبادت 

طریق    از  تنها  که  نیست  چیزی  »جهان  طبیعت  و  هستی   از  تصویر  و  تصور  این  در 

تصورات و تصویر دیده و یا شناخته شود، بلکه  چیزی است که با فصل پیوسته  ساخته و از  

  119شود«. می نو ساخته

آن   بدین ترتیب »حیات الهی با سراسر جهان اتصال دارد، و نه در خارج  از آن، نه به 

ن جداست. با این همه تماس آن با هر ذره از بدن واقعیت دارد، و تصور  آنزدیک است و نه از  

میسر  باشد،  روح  لطافت  با  متناسب  که  مکان  از  نوعی  کردن  با فرض  جز  تماسی  چنین 

       120نیست«. 

جهان  یا در  »من«  یک  از  و  هماهنگ  و  پارچه  یک  و  است،  یگانه  هستی  اقبال  بینی 

توان آن را به می  گ و مطلق و کامل برخوردار است که در تصور ما خداست و»خودی« بزر 

تعبیر قرآن »عالم امر« دانست و اجزای متکثر طبیعت را عالم »خلق«، خلقی که هرکدام به 

و  ای درجاتی از آن من و خودی برخوردارند، و به عبارتی هر یک در عین مخلوق بودن  پاره

نیز به حساباز حیات  ای  جلوه نیزمی  خداوند  توان  گفت در جهان یک »بود« می  آیند. 
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»نمود« ولی  نیست  بیها  بیشتر  و  متنوع  و  متکثر  اقبال البته  که  است  این  است.    نهایت 

با درجه اهمیت است که از میان آنها،  های  از من  ای  گوید »پس ماده چیست؟ مجموعهمی

رحله معینی از هماهنگی رسیده باشد، منی با عمل متقابلشان به م  هنگامی که همکاری و

  121کند«. می درجه عالی طلوع

متناهی دانی« چنان عجین و آمیخته است  های  در واقع »من نامتناهی عالی« با »من

ناپذیرند. اندیشه اقبال در  که در عین غیریت و دوگانگی، یگانه است و ان دو از هم تفکیک

البالغه که خدا جدای  سخن امام علی در خطبه دوم نهجآن    این باره تفسیر دیگری است بر

 ن است نه به یگانگی. آاز عالم است نه به بیگانگی و داخل 

بینی یونان و خدای مکانیکی  نکته قابل ذکر آن است که اقبال در این تفسیر، هم جهان 

نهایت کند و هم خدای وحدت وجودیان را، چرا که او هم در  می  ارسطویی را مردود اعالم

هم برای طبیعت    ل است و ئ برای خدا و مقام  اولوهیت استقالل ارادی و فعلی و وجودی قا

قا استقالل  فعلی  و  ارادی  لحاظ  به  آدمی  برای  ویژه  به  فعل ئو  را  جهان  حتی  او  است.    ل 

داند که درحال کشیده شدن است نه طرحی کامل می داند نه »شیء« وجهان را خطیمی

و از این رو »من خالق« را در طول یک حرکت و پویایی جوهری در و از پیش تعیین شده  

بیند و بدین ترتیب »عالم خلق«  به عنوان نمود و زیرمجموعه »عالم  می تمامی ذرات جهان 

امر« در حال انبساط و گشودگی و انکشاف مستمر است. روشن است این نظریه نه یونانی 

  122است و نه وحدت وجودی. 

شناسی و شاید  مختصر بود به مفهوم خودی اقبال در ارتباط با هستی  تا این جا اشارتی

و  رد  تف  نمادین  نام  من  یا  خودی  که  گفتیم  او.  منظر  از  عالم  پدیدارشناسی  گفت  بتوان 

های  و فنومنها  تشخص هستی یگانه و کامل است که در عین یکی بودن در تمامی پدیده

لی آن من مطلق و  ساری و جاری است و بدی  ،عالم طبیعت و جهان  ن ترتیب، همه عالم تج 

در حد خود یک من است اما من او در اتصال و پیوند با ای  نهایی است. به عبارتی هر پدیده
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من این  همه  حال  درعین  و  است  آمده  پدید  کامل  و  غایی  و  اند  واقعیها  من  می  توه  نه 

عاست.    خیالی. وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، بیان دیگری برای تبیین این مد 

 اقبال این فلسفه و نظریه را از فلسفه اشراق و به طور خاص از شیخ شهاب
ا
الدین  احتماال

( بود، 549- 587سهروردی  ایرانی  وامدار عرفان  ایرانی، که خود  نامور  و عارف  ق( حکیم 

مندی نسبی عالم از نور و در  چرا که مسئله نور و نورانی بودن جهان و بهره اخذ کرده است.

با عنوان »نوراالنوار« در این جهان  بینی  عین حال تحقق نور کامل در حقیقت وجود الله 

  123عرفانی به خوبی آشکار است.  –فلسفی 

فلسفه اشراق     ردی اقبال  »سیر فلسفه در ایران« بود که در آن در مواکه تز دکتر   ممی دانی

 اقبال از نیچه ) 124است. به تفصیل سخن گفته 
ا
م( نیز سود جسته و  1844- 1900احتماال

اصطالح را از    که این اندیشه واند  البته گفته  125اصطالح »من« را از او عاریت گرفته است. 

استاد خود مک اقتباس کرده است. طریق  از فیخته  این   126تاگارت  آنچه مسلم است  اما 

است که اقبال مفهوم خودی را آن چنان عمق بخشیده و گسترش داده است و به ویژه در  

با اساس توحید و دیانت و نیز در اجتماعی و کاربردی کردن آن چندان   سازگار کردن آن 

  اند. به هر حال خودی توان آن را همان دانست که دیگران گفتهنمی  کوشیده است که دیگر

 جا دارد متفکران مسلمان دیگر، هم  
ا
اقبال امروز به نام خود او ثبت و شناخته شده و انصافا

به گسترش آن اهتمام کنند و ظرفیت بالقوه آن را به فعلیت بیشتر برسانند و هم، با توجه به  

 شرایط روز و نیازها و مقتضیا ت جهان کنونی، به بازخوانی و بازسازی آن همت کنند. 
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 ابعاد چهارگانه خودی 

و کلی  طرح  از  بخواهیم  اگر  وآ اکنون  بگذریم   خودی  اندیشه  ابعاد  مجمل  در  را  ن 

اقبال مشاهده کنیم،ملموس توجه  توحیدی خاص  می  تر مورد  و  از منظر اسالمی  توانیم 

در را  خودی  و قرآنی،  هستی  معنای  به  خودی  ببینیم:  عد  ب  »خدا چهار  یگانه    - وجود 

به معنای وحدت نوع انسان، خودی به معنای وحدت ملی اقوام و ملل، و  طبیعت«، خودی  

 خودی به معنای وحدت آئینی امت اسالم در سطح کره زمین و در عمق تاریخ. 

از آن جا که پیش از این در مقام تبیین و تفسیر مفهوم عام خودی به عنوان یک نظریه 

ایم،  بینی توضیح دادهشناسی و جهان فلسفی، فلسفه خودی را به مثابه یک نظریه جهان 

  پردازیم، و در باره هر یک به اجمال سخن می گانه دیگر آن گذریم و به ابعاد سهمی  از آن در

 یم. یگومی

 

 خودی انسانی و وحدت نوعی 

در ضمن مطالب گذشته گفته شد که جهان یک »من هستم بزرگ« است؛ جهانی که  

دانی( و سر دیگر آن خداست، با عنوان من مطلق  یک سر آن ماده است با حداقل من )من  

مثل و مانند. اکنون در ارتباط با انسان باید گفت که از نظر اقبال، انسان  و غایی و کامل و بی

پدیده میان  در  اما  طبیعت  در  مادی  است  از  های  موجودی  ما  برای  شده  شناخته  مادی 

ترین  ترین و کاملترین  و متعالیشریفبیشترین من و خودی برخوردار است، و از این رو  

آید. از نظر وی، »این دو یعنی روان و بدن از نظر حیاتی تفاوتی ندارند.  می  مخلوق به شمار

دو    آورد؛ که هرمی  شود، سر برمی  دانی، که در مجموع بدن نامیدههای  در واقع روان از من

 127سازد«.می باشند. بدن ظهور روان را ممکن می متعلق به یک دستگاه

 آدمی را »اراده« دانسته گیترین ویژ بسیاری از متفکران مهمترین و برجسته 
ا
اند. ظاهرا

انسانی هویت  و  شخصیت  اصلی  محور  را  اراده  نیز  و می  اقبال  حیات  عامل  را  آن  و  داند 

شمارد. »اراده، هسته می  ترین نمود خودی در انسان مساوی با خودی و حداقل برجسته
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اصلی شخصیت ماست. »من« در حال سعی و کوشش است. بنابراین اراده همان »من«  

بار   128دهد، و این ارزیابی از روی اختیار است«.می  است که اندیشه را مورد ارزیابی قرار

دستگاه   سراسر  در  منی  »نغمه  بیاورید:  یاد  به  آوردم  این  از  پیش  که  را  سخن  این  دیگر 

رسد، به  می  رود تا در آدمی به کمال خودمی  کند و به تدریج باالمی  هستی سیر های  نغمه

  129گوید من نهایی از رگ گردن به او نزدیکتر است«. می همین جهت است که قرآن 

 این خودی حقیقت وجود در انسان است و بدون آن انسانیت معنا و مفهومی ندارد. 

 ودی استـــام او خــــوری که نـــ نقطه ن
 

خ  شــــزیر  ما  زنــــاک  است ــــرار   دگی 
 

  (14 ،19 ) 

 گوید  می و در جای دیگر

نـــ ج اس ــــوهر  توــــوری  خاک  اندر   ت 
 

 و ــــلوه ادراک تــــــــعاعش جـــــیک ش 
 

(59  ،10 ) 

 این خود مساوی است با زندگی و حیات: 

 »هم خودی هم زندگی  نامیدمش«  

(59  ،16 .) 

 سراید: می ( و در جای دیگر10، 5نامند )می از این رو آن را »عود فطرت«

خود ن  ی چون  هم   به   ست یز  یرو یآرد 
 

جو  یقلزم  دیگشایم   ست یز  ی از 
 

 (13 ،10 ) 

ن و فعلیت ببخشد. چرا که  تا به آدمی تعی  اما این خودی باید کشف و استخراج شود 

از یک طرف دارای غرایز و تمایالت و کشش از فطرت و  انسان  او را  های پرجاذبه است و 

های  کند و از سوی دیگر طبیعت جامعه  و تاریخ  به آدمی  منمی  خودی اصیل او دور و غافل

 
 . 97، ص مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال.   128

اراده بنگرید به کتا  و نیز به کتاب    انتهاذره بی ب  ضمنا در مورد  بازرگان  بازخوانی قصه  اثر ارزشمند مهندس مهدی 
 .   (داشمفیدبتواند می اینجانب )به ویژه بحث روح، عصیان، جبر و اختیار و نقش انسان در جهان خلقت
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تحمیلی و فرعی  های  بخشد و در این صورت تمیز بین من اصیل با منمی  فرعی و یا دروغین

عاریه بیکار  ای  و  و  دائمی«  »انقالب  یک  به  اقبال  که  است  این  نیست.  در آسانی  پایان 

 اکتشاف خودی و رشد  و پویندگی  و کمال بخشیدن به آن  اعتقاد دارد.

پدید آمد  آفتاب  و  گذشت   شب 
 

پدید   آمد  انقالب  درونش   در 
 

   و

 ( 11، 59)از انقالب مردمش ای زنده

و   وحدت  خودی  بدون  آدمی  اقبال  نظر  دست به  از  را  خود  انسانی  و  ذاتی    انسجام 

 : دهدمی

حکمت امین   الکتابام  ای 
 

بیاب  را  خود  گمگشته   وحدت 
 

 (48 ،6 ) 

فرعی یا دروغین هجرت کرد و از سوی  دیگر های  برای یافتن خود، باید از یک سو از من

 کامل متوسل شد:   باید به مبدا و مقصد وجود یا من نهایی و مطلق و

 . (7، 17)ترک خود کن سوی حق هجرت گزین 

 کند: می در جای دیگر تقابل دو نوع خودی »راستی و دروغین« را چنین بیان 

تابنده خودی  نور  از  که   ای تو 
 

پاینده  کنی   محکم  خودی   ایگر 
 

(45  ،3 ) 

ت  اخالقیان و یا به تعبیر  ها  اگر این خودی گذشت و آفتاب آمد  ها« کنار رفت و شب  »منی 

 : (. به هر حال10،  45پدید، آنگاه »خویش را بیت الحرم دانستن است« )

خو خو   شی وانمودن   است  یخود   یرا 
 

ن  ذره  هر  در   است   یخود   ی رویخفته 
 

(12  ،13 ) 

هر و  دارد  گسترش  و  انکشاف  به  رو  خودی   این  آگاهی،    یعنی  اراده،  با  باید  انسانی 

تا به کمال برسد. البته در این  اختیار و انتخاب خود به   فرایند توسعه خودی یاری رساند 

کند. نیز او را در این حال مظهر  می   صورت آدمی همان »خلیفه الله« است که قرآن از آن یاد

»اسرار اسمای الهی« گویند. باید تذکر داد، دستیابی  به این مرتبه و منزلت شرایطی دارد،  
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باید تذکر داد، دستیاب  باید سه  از جمله  از جمله  این مرتبه و منزلت شرایطی دارد،  به  ی  

شود که می  مرحله را طی کرد: اطاعت، ضبط نفس و نیابت الهی. از این بیان  استفاده  

خلیفه الله است که دارای اسرار اسمای خداوند است. از نظر اقبال امام علی کسی است 

 (. 36و   33،  29یده است )گانه را طی کرده و به آن مقام رسکه این مراحل سه

توسعه و  انکشاف  این  به  آدمی  طریق می  چگونه  از  که  است  این  اقبال  پاسخ  رسد؟ 

 توان به کشف و بالندگی خودی  رسید.  می »ایمان« و»دین«

خاک روی  از  برخاستن  دین؟   چیست 

پاک جان  خود  از  گردد  آگه  که   چون 
 

پاک   جان  گردد  آگاه  خود  ز   تا 

او   شود  حق  کوی  چاکجذب   سینه 
 

   130(. 11و  10، 272)

دین در این تعبیر مساوی است با انسان و خودی او و لذا همزاد وهم سرنوشت اوست.  

های ؟ به خودی و به عبارتی آگاهی به ارزش هدین عامل آگاهی آدمی است. آگاهی به چ

عملی دین وجودی و فطری خویش. اما ایمان روح و گوهر دینداری است و شریعت و لوازم 

گیرد. منتها ایمان اقبال باور ذهنی یا تقلیدی و یا حتی  فلسفی و  می  بر بنیاد ایمان شکل

کالمی به یک مفهوم مجرد به نام خدا یا احکام  و تکالیف شکلی دینی نیست بلکه نوعی  

 آگاهی و معرفت شهودی و بالواسطه حقیقت است که در بستر نوعی تجربه باطنی  حاصل

»تمی اساسی  دین  شود.  آدمی هدف  بیرونی  و  و رهبری حیات درونی  غییر شکل  دادن 

ترین آگاهی آدمی است تا روابط چند جانبه خود را با  ست ... هدف قرآن بیدار کردن عالیا

  131خدا و جهان  فهم کند«. 

بدیهی است که متعلق این آگاهی، همان من متعال و خودی مطلق و غایی یعنی »الله«   

شود و از سوی  می  خت او و اتصال و پیوند با او از یک سو به کشف خودی منجراست که شنا

رساند. این است که اقبال »توحید« را  می  دیگر به گسترش و تعالی خودی انسانی یاری 

 .شماردمی  اصل و رکن رکین وحدت 

 
به سعی و اهتمام پروین قائمی )از انتشارت پیمان، چاپ    کلیات اقبال الهوری . قابل ذکر این که این ابیات از   130

 ( نقل شده است.   1384دوم، 

 .  133و  4، ص احیای فکر دینی   . 131
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 ین از او ـــــکمت از او آئــــــن از او حـــ دی
 

تــــــزور از او ق   مکین  از او ـــــوت از او 
 

(62  ،5 ) 

در این تحلیل در واقع یک رابطه دیالکتیکی بین اکتشاف »خودی« و»خدا« وجود دارد 

ه« و عکس آن نیز در این مورد   و شاید همان سخن معروف »من عرف نفسه فقد عرف رب 

 گوید: می از این رو اقبال 132صادق باشد.

خــــــه ز  خـــــــــ م  طـــــ ودی   لبـــ دا 
 

 لب ــ ودی طــــــ دا خــــــــخ  م زـــــــ ه 
 

(151 ،13 ) 

اقبال خودی  فلسفه  در  و»نیایش«  و   ،»عبادت«  خودی  کشف  برای  الزم  بستر  و  ابزار 

   133رسیدن به آگاهی و تجربه باطنی است«. 

ر در آیات الهی« نیز  و  روشن است که در این تلقی فهم طبیعت و تعقل در هستی    »تدب 

با توجه به گستره عمیق مفهوم عبادت است که این    با  در حوزه عبادت ذات حق است و 

اکتشاف  خودی مطلق(  )به  حیات  از  بزرگتری  کل  در  ما  شخصیت  »جزیره کوچک    عمل 

اندیشه اقبال کارکرد دیگری نیز دارد و آن این که »نیایش« خواه  کند«. البته عبادت در می

ی اشتیاق درونی است برای دریافت جوابی  در سکوت  
 
فردی باشد و خواه اجتماعی، تجل

فرد به خود مطلق  های  دلیل ان نیز روشن است. چرا که وقتی خودی  134هراسناک جهان«. 

معنی  دیگر سکوت و تنهایی و هراس بیخورند،  می  و غایی  و جوهر هستی آگاهانه پیوند

 خواهد بود. 

 
شده  طالب نقل  . این حدیث در ادب اسالمی بسیار شهرت دارد و از جمله از نبی اسالم و نیز از علی بن ابی  132

ولی شیعیان بیشتر به  اند  تیمیه( آن را مجعول دانستهنباست. هرچند بسیاری از محدثان و عالمان سنی )از جمله ا

نماید که این سخن اگر هم جعل باشد از ناحیه اهل عرفان جعل شده باشد چرا که  می  اند. چنینآن عنایت داشته

بیشترین تأیید و تفسیر از این سخن به وسیله عارفان و اهل تصوف انجام شده است. در باره اصل حدیث و تفاسیر 

 مختلف در باره آن بنگرید به مدخل »حدیث من عرف نفسه« در ویکی شیعه.     

 .  107و  106،  105، صفحات احیای فکر دینی   . بنگرید به 133

 .  108، ص احیای فکر دینی  .  134
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اما نکته مهم آن است که بدانیم در فلسفه اقبال عوامل تقویت و بالندگی خودی و یا 

اند. در جای جای آثار اقبال به عوامل متعددی در  عوامل تضعیف و حتی خاموشی آن کدام

ترین عامل تعامل  . اما محوریارتباط با توسعه یا تعمیق و یا رشد و تعالی خودی آمده است

خودی همان »محبت« و یا »عشق« است. وی آن جا که از »نقطه  نوری که نام او خودی  

 گوید  می شمارد،می کند و آن را به عنوان »شرار زندگی« در خاک آدمیان می است« یاد

مح م ـــاز   تردهــــنیپا  ودــــــ شیــــبت 
 

سدهــــــزن  تابندهدهــوزنــــــتر    تر تر  
 

 ( 20و  19، 14) 

ابیاتش موج   افکار و جمله جمله  آثار و  اقبال، که در تمامی  ب  پرشور    این عشق و ح 

عربی، مولوی، حافظ و فخرالدین  زند، همان است که عارفان )به ویژه کسانی چون ابنمی

وجود آدمیان را به و در واقع عشق اکسیر یکتایی است که مس  اند  عراقی( از آن سخن گفته

 ما«.     های کند:  »ای طبیب جمله علتمی زر ناب تبدیل

اقبال روشن است: »الله« که خودی غایی و من  این میان معشوق کیست؟ پاسخ  در 

خرد و  های  متعالی است و مظهر زیبایی و جمال و کمال و ارزش مطلق است. اوست که من

کند و در  می  زوال ناپذیر و عاشق تبدیلهای  دیپراکنده را به زر ناب و حامل خوهای  خاک

 سازد.  می نهایت کمال و سیر صعودی معنوی خاکیان وخاکزیان را فراهم

سایه اندر  بلند پست  گردد   اش 
 

ارجمند   گردد  اکسیر  چون   خاک 
 

(62  ،5 ) 

 رنگ الهی است که از همه رنگها برتر است و لذا   

ده رنگ  الله  صبغه  از  را   قلب 
 

ده   ننگ  و  نام  و  ناموس  را   عشق 
 

(43  ،3 .)135   

 گوید:  می رود که به صراحتمی وی در اهمیت و نقش عشق بدان حد پیش

 
سوره بقره است.: »صبغه الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون«. رنگ   138. اشارت اقبال به آیه   135

از ترجمه صالحی  ا  در اینجخدایی به خود گیرید و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است و ما فقط  پرستشگر او هستیم.  

رسد متن آیه و می   البته توضیحات داخل پرانتز و یا پانوشت حذف شد چرا که به نظر  ،آبادی استفاده شده استنجف

 ترجمه پارسی آن به قدر کفایت روشن است.     
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است  قاهر  محبت  از  مسلم   طبع 
 

است   کافر  نباشد  عاشق  ار   مسلم 
 

(47  ،4 ) 

 در این صورت  

بود  شق  خارا  عشق  نگاه   از 
 

بود   حق  سراپا  آخر  حق   عشق 
 

(5 ،5 ) 

داند و لذا آن جا که از می  اقبال از همین منظر به تعبیری جوهر حقیقی آدمی را عشق

 سراید:  می  گویدمی  آفرینش آدمیزاد سخن

 . نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد 

 . عمرزندگی گفت که در خاک تپیدم همه  
 

 . حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد  

 . تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد 
 

 ( 7و  3، 215)

البته در اندیشه اقبال و جدال و جدایی دیرینه »عقل« و »عشق« وجود ندارد  )همان  

گونه که مرزی بین ماده و معنا، مقدس و نامقدس، دنیا و آخرت  . . . وجود ندارد(. چرا که 

گاه او کانتی نیست که بین دل و عقل و اندیشه و ایمان  گسست ایجاد کند، بلکه او  دید  

 بیند:  می عقل و عشق را یکی و دست کم مسافر یک سرزمین و دنبال یک هدف و غایت

 . نیست این بیچاره را آن جرأت رندانه  لیکن   . عقل هم عشق و از ذوق نگه بیگانه نیست 

(123 ،6 ) 

 جدا و بیگانه با عشق.ای  مرتبهدر واقع عقل نیز  
ا
اما   از درک و عشق است نه چیزی ذاتا

برای تعالی و پیوند با ذات الوهی و در نهایت با اکتشاف خودی، الجرم پیر طریقی باید که  

داند )هر چند که پیش از آن عارفان نیز از آن مفهوم سخن  می  اقبال او را »انسان کامل«

  136اند(.گفته

 
 اثر مشهور عزیزالدین نسفی عارف سده هفتم هجری.    االنسان الکامل . بنگرید به کتاب  136

. این پرسش  استاصطالح »انسان کامل« در ادب صوفیانه با تفاسیر نادرست و حتی زیانبار همراه    گفتنی است که

انسانی واقع  عالم  در  آیا  معناست؟  چه  به  کامل  انسان  که  است  شریعتی می   مهم  هرچند  باشد؟  »کامل«  تواند 

گفته تا از تفسیر منفی و غیرواقعی  هوشمندانه از »انسان تمام« و از »انسان مافوق« به جای »ماقوق انسان« سخن  

انسان کامل بگریزد ولی در همان اصطالحات نیز ابهام جدی است. زیرا در عالم واقع )و نه در عالم انتزاع و در اتوپیا( 
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ا   ی م ی ی ک ل گ ت  ش م ز  ا ن  ک ا  د ی  . پ
 

بر  زن  کاملی  بوسه   . آستان 
 

(15 ،7 ) 

و انسان کامل در این تفسیر الگوی ایمان و عشق ورزی است. در اندیشه کالمی اقبال،  

 آن پیر و انسان کامل شخص پیامبر است که 

شد  چاالک  او  فیض  از  نجد   خاک 

است  مصطفی  مقام  مسلم  دل   در 
 

شد   افالک  بر  و  وجد  اندر   آمد 

است مصطفی  نام  ز  ما   آبروی 
 

 ( 13و  12، 15) 

( و از این جا نقش دین و شریعت  در 6،  16و اوست که »از کلید دین در دنیا گشود« ) 

شود  می شناسی اقبال و به ویژه در جنبش فکری و اجتماعی نوین اسالمی او آشکار انسان 

 به آن اشاره خواهیم کرد.
ا
 که بعدا

کند. از  می  رهدر این میان برای تعالی خودی، اقبال به عوامل قابل توجه دیگر نیز اشا

(. یعنی تولید آرمان و  13گوید »حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است« )می  جمله

 رساند.  می آرزو به معنای هدف، به استواری و پایداری خودی یاری 

است پوشیده  جستجو  در   زندگی 
 

است  پوشیده  آرزو  در  او   اصل 
 

(13  ،12 ) 

 و این  

کمند را  مقاصد  صید   آرزو 
 

بند  شیرازه  را  افعال   دفتر 
 

(13  ،20 ) 

 اصوال 

زنده مقاصد  تخلیق  ز   ایم ما 
 

ایم  تابنده  آرزو  شعاع   از 
 

(14  ،18 ) 

   :گویدمی رود کهمی اقبال تا آن جا پیش

 
دار  کاملی وجود  انسان  انسان  دنه  این دقیقه در  به  انسان تمامی. تفطن  نه  و و  و جامعه  و در قلمرو اخالق  شناسی 

 مهم است.       بسی  تسیاس
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آرزوست  دار  سرمایه   زندگی 
 

اوست   بطن  زایندگان  از   عقل 
 

 (14 ،6 ) 

توان به  می  اقبال متعدد است. ازجملهکننده خودی فردی یا جمعی در نظر  اما تضعیف

بن، ترس، گدایی، توقع کامیابی بدون کوشش، غرور نژادی و بردگی نظامات سیاسی و   ج 

معنای   به  و  گدایی  همان  محور  مهمترین  میان  این  در  کرد.  اشاره  فرهنگی  و  اقتصادی 

خیزد.  غالمی برمیبیکارگی و تنبلی و عقب ماندگی است که به نظر اقبال از غالمی و خوی  

 (.  5و    4، 18روبه مزاج از احتیاج« )ای »گشته

(. وی در باره ارتباط 20،  18ال آشفته اجزای خودی« )ؤ سراید: »از سمی   در جای دیگر

(. و راه  16،  180گوید: »مرگها اندر فنون بندگی» )می  این پدیده با خوی غالمی و بندگی

انسانی، ایمان و دینداری و پیروی از انسان   حل اقبال برای عالج خوی غالمی کشف خودی

کامل است.  وی از همین منظر بسیاری از دستاوردهای تمدنی و فرهنگی نوین غرب را 

آدمی را به انحطاط ها  دهد. چراکه به گمان اقبال شماری از این پدیدهمی  مورد انتقاد قرار

 گردد و  می  کشاند و سبب تضعیف یا حتی محو خودیمی جدید

است د اکبر  حجاب  حاضر   انش 
 

بتبت  و  بتپرست  و  است فروش   گر 
 

 (4 ،29 ) 

به هر حال خودی اقبال ابعاد و اضالع متعدد دارد اما مهمترین محصول آن »وحدت  

انسان  اندیشه  این  در  است.  آدمیان«  طبقاتی،   ها  نوعی  نژادی،  ین  تع  نوع  هر  از  جدای 

گوهر واحدی برخوردار، چراکه از یک روح سرشارند که و از  اند  یکی  ... شغلی، اعتقادی و 

که   مثبتی  آثار  رغم  به  غیرطبیعی،  و  طبیعی  تمایزات  دیگر  رو  این  از  است.  خودی  او  نام 

گیرند.  می  بسیاری از آنها در زندگی آدمی دارند، در حاشیه خودی انسانی و انسانیت قرار

ری که در نظر اقبال دارد، باز فرع بر  حتی دینداری و اجرای مخلصانه شریعت، با همه اعتبا

 انسان است چراکه دین در خدمت انسان است و نه انسان در خدمت دین و ارباب ادیان. 

  از خودی حیات الهی ای  یا جلوهای  نکته مهم آن است که اقبال خودی آدمی را پاره

ودی نیست  داند، وغایت القصوای آدمی نیز خداوند است؛ اما در عین حال او وحدت وجمی

یا   یا آکه انسان را عین خدا و یا خدا را عین انسان بداند و  دمی را فقط سایه تصور کند و 

داند که در اقیانوس  می  شود بلکه انسان را صدفیمی  رسد و محومی  که به دریا  ای  قطره
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خودی غایی غوطه ور است اما اصالت دارد و از استقالل برخوردار است. به اعتقاد اقبال،  

نا شدن در دریای خداوند هدف ما نیست. چنان چه خود  محدود به خود مطلق دست یابد  ف

 گوید:  می گلشن راز جدیدشود. در نمی و او را در خود بگیرد هرگز فنا

نیست  ما  انجام  شدن  گم  بحرش   به 

 خودی اندر خودی گنجد؟ محال است 
 

نیست   فنا  درگیری  تو  را  او   اگر 

بودن   خود  عین  را  است خودی   کمال 
 

 ( 16و  15، 168)

پایان مرحله طلب به  از محدودیتمی  و »وقتی من  یافتن  به معنای رهایی    های رسد، 

   137تری در مورد آن است«. فردیت نیست  بلکه برعکس به معنای یافتن تعریف دقیق

 

ی 
 
 وحدت مل

یت« در اندیشه
 
ابهام است. او  اقبال مهم و در عین حال تا حدودی دچار  های  مقوله »مل

چیز   از یک سو با ملیت به معنای ناسیونالیسم مبتنی بر اصالت نژاد و خاک و خون و هر

سخت مخالف است و آن را دشمن خودی انسانی و یا خودی دینی  و به    ، دیگر از این دست

اسالمی و  می  ویژه  فکری  اشتراکات  بر  مبتنی  ملی  نوعی وحدت  از  دیگر  از سوی  و  داند 

گوید و آن را  می  سخن  )شرق یا غرب(ا تاریخی و تمدنی و یا حوزه جغرافیایی  عقیدتی و ی

کند و به  می کند و از این رو از ملت محمدی در برابر ملل و اقوام دیگر یادمی مثبت ارزیابی

سنتی  مفهوم  ملت در ادبیات اقبال، همان    وخیزد. ظاهرا مراد از ملیت  آن برمی  از  حمایت

اسالمی است که به معنای دین یا مذهب است. این معنا از ملت تا ظهور  و رایج در ادب  

عالم که  چنان  است.  داشته  رواج  ایران  در  جمله  از  و  کشورهای مسلمان  در  جدید   عصر 

کتاب  در  معنا  همان  با  و  عنوان  همین  از  مشروطه  عصر  در  نائینی  غروی  چون  نوگرایی 

دانیم که در زوزگار جدید مفهوم  می  کند. امایم  استفاده  تنبیه االمه و تنزیه الملهاش  مهم

ملت به کلی دیگر است و با معیارهایی چون سرزمین معین و مرزهای جغرافیایی مشخص 

 شود.    می دولت و قانون اساسی تعریف –و ملت 

 
 .   72-73، ص مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال.   137
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ملت مورد  در  ملیتاقبال  و  جمله پرستی  از  وی  دارد.  فراوان  سخنان  منفی   گرایی 

 گوید:  می

را   وطن  ساختندتا  محفل   شمع 
 

ساختند  قبایل  را  انسان   نوع 
 

(75  ،5 ) 

 اعتبار و اصالت   ،اول به  اخوت و برادری ذاتی آدمی مبتنی بر خودی انسان   یاو در مرتبه

 داند.  می بخشد و هرچه که این برتری ذاتی را نفی و نقض کند، بی اعتبار و مضرمی

کرده ت  اخو  قطع  چنان   اند آن 
 

وطن    اند بر  کرده  ملت   تعمیر 
 

(78  ،6 ) 

کند  میرا آفریده و نگاهداری  ها  از نظر اقبال »از یگانگی من جهانشمولی که همه من

ها، بنا و قبیلهها  شود. تقسیم نوع بشر به نژادها و ملتمی  وحدت اساسی نوع بشر نتیجه

صورت اجتماعی نماز در اسالم،    138قرآن تنها برای شناختن و شناخته شدن است.   به گفته

گذشته از جنبه ادراکی و معرفتی آن، برای این است که وحدت اساسی بشر، با ویران شدن  

انسان دیگر موجود است به صورت حقیقی در زندگی   سدها و بندهایی که میان انسانی با

  139پدیدار شود و پایدار بماند«. 

رسد که خدای متعال رفته رفته این می  گوید: »به نظر من چنان می  وی در جای دیگر

یمی  حقیقت را بر ما آشکار
 
گری است نه استعمار بلکه جامعه مللی  سازد که اسالم نه مل

است که مرزهای مصنوعی و تمایزات نژادی را برای تسهیل شناسایی قبول دارد، نه برای  

   140اعضای این جامعه را محدود سازد«. آن که عمق دید 

 
آیه   138 به  انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان     13. تلمیح  و  ا خلقنا من ذکر  ان  سوره حجرات: »یاایهالناس 

شعبه شعبه و قبیله قبیله    را از مردو زن آفریدیم و شما را  امردم، ما شمای  اکرمکم عندالله اتقاکم ان  الله علیم خبیر«.

ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. همانا خدا دانای آگاه است.  گمان، گرامی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. بی 

 آبادی.   ترجمه صالحی نجف

 .  109، ص احیای فکر دینی  .  139

 .  182، ص احیای فکر دینی  .  140
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که به نظر او فرد اند  دنکته مهم آن است که اقبال ضرورت وجود ملت را از آن جا می 

تواند به رشد و کمال برسد. به نظر او جوهر فرد در متن ملت  نمی  بدون ملت واقعیت ندارد و

 یابد. می کمال

است  رحمت  جماعت  ربط  را   فرد 
 

را    او  است جوهر  ملت  از   کمال 
 

 (58 ،1 ) 

نخورد  ملت  زمزم  از  آب  که   هر 
 

فسرد های  شعله  عودش  در   نغمه 
 

 (59 ،4 ) 

 مبارزه با هرچه که وحدت ذاتی و بنابراین  اقبال در عین مخالفت شدید با شوونیسم و

شناسد و  می  ملیت را به رسمیت نوعی آدمیان را به خطر بیندازد، واقعیتی به نام  ملت و

برای   تعبیر قرآن  به  نیز  آیه   «تعارف»فلسفه وجودی ملت را  به   (حجرات  سوره  13  )تلمیح 

ودامی واقع   ند  در  نیست.  ممکن  ملت  بدون  فردی  تکامل  که  دارد  عقیده  دیگر  سوی  از 

کند. همان گونه که خودی  می  ملت با غیریت ملل و اقوام دیگر معنا و مفهوم پیدا  خودی

 تمامی خودیمی  دیگران حاصلهای  فردی نیز در مقابل با غیریت
ا
در برابر ها  شود. اصوال

 د. نکنمی معنای محصلی پیداها غیرخودی

 

 اسالمی  برای مسلمانان    - خودی ملی   

گسترده خشاید  بحث  حوزه  ملی  ترین  »خودی  بحث  اقبال،  آثار  و  افکار  در  – ودی 

اقبال  است.   هند  قاره  شبه  مسلمانان  خاص  طور  به  و  جهان  مسلمانان  برای   اسالمی« 

کوشد در پرتو اصل فلسفه عام خودی، هویت اجتماعی و فکری و ایدئولوژ یک خاص  می

قل و متمایز و امت  اسالمی را برجسته و محرز کند و در واقع یک نوع فلسفه وجودی  مست 

در عین حال مدرن و متناسب با شرایط و نیازهای عصر برای قاطبه مسلمانان جهان طراحی  

 کند.

 چنان که پیش از این گفته شد: 

 خودی یا من روح و جوهر حقیقت عالم است،  -1

 تمامی جهان از من مطلق سرشارند و از این نظر با من غایی  خداوند وحدت دارند،    -2
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پدیده -3 از  یکی  نیز  جهان  های  انسان  این  در  من  بیشترین  از  ولی  است  طبیعت 

برخوردار است  و از این نظر یگانگی بیشتری با من غایی دارد و در نتیجه مخلوقی  

 ممتاز است، 

با من مط -4 از طریق خودآگاهی و تجربه خودی آدمی در اتصال  لق و اکتشاف آن 

 شود، می باطنی حاصل

ایمان به خداوند  پیروی از انسان کامل و پیر طریق یعنی پیامبر و اطاعت آگاهانه   -5

و مخلصانه از شریعت مهمترین عامل انکشاف خودی و گسترش و تعالی آن است  

 (.     60از نبوت است« ) شود و تکمیل و تربیت اومی و »ملت از اختالط افراد پیدا

»ملت«   یک  صورت  به  باید  مسلمانان  که  دارد  عقیده  اقبال  مقدمات،  این  به  توجه  با 

  ، ترین عامل تجدید حیات ملی برای مسلمانانترین و اصیلواقعی و نوین درآیند، و عمیق

 آئین یعنی ایمان و جهان بینی و دیانت اسالمی است.  

 ( 2،  82)هستی مسلم ز آئین است و بس  

 او با اشاره به این که 

 ( 10، 63)هاستی ــ گی دل ـــک رنـــ ملت از ی

 : و نیز با اعتقاد به این که

انـــــق را  یــ بایها  دیشهــــ وم   کی ــــ د 
 

 کی ـــ اید ی ــــدعا بــــمیرش مــــدر ض 
 

 (63 ،11  ) 
معتقد است که تنها عامل پایدار و اصیل برای »همدلی« و  »همفکری« و »هم آرمانی«   

 برای مسلمانان، ایمان توحیدی و اسالم محمدی  است. چرا که 

مس  خــــما  اوالد  و   یل ــــل ـلمانیم 
 

 ا یکی است ـــآل مـــا م ـــــای مــــمدع 
 

 (64 ،1  ) 

 و  

 ( 14، 68)از رسالت در جهان تکوین ما 

 بدین ترتیب 

 ( 12، 59)تابد دوئی نمی اسالم واحد است و بر
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می توان گفت اقبال مانند دیگر مصلحان مسلمان معاصر، عقیده داشت که در آغاز  به  

تا  و  آمد  پدید  امت اسالم  نام  به  انسانی  انسانی اسالم، یک واحد  و  توحیدی  آئین  وسیله 

به   مخلصانه  مسلمانان  که  وآزمانی  آزادی  و  کرامت  از  بودند،  وفادار  و    ن  تمدن  و  عدالت 

 برخوردار بود اما تا فرهنگ غنی و پیشرفته 

رفت  دست  از  مصطفی   شعار 
 

رفت   دست  از  بقا   و  رمز   را   قوم 
 

 (87 ،14 ) 

کشیدند  صف  مسجد  به  تا   فقیران 

افسرد  آتش  این  تا  سینه   درون 
 

دریدند   شهنشاهان   گریبان 

خزیدند  درگاهان  به   مسلمانان 
 

 ( 7و  8، 444)

گشت به اسالم« بداند و دوباره از آن اکسیر  بدیهی است که اقبال نیز راه نجات را در »باز  

بنیادگرایانه  آرزوی  که  نبود  جاهل  و  مرتجع  اقبال  منتها  باشد.  داشته  کیمیاگری  تمنای 

داشته باشد و بخواهد که  مسلمانان را به زندگی و آداب و سنن تاریخی و زوال یافته و مادون  

این محال  بازگرداند که  این عصر  می  اواندیشی است. در واقع  مدرن  به  خواست اسالم را 

آوردن اسالم به این    آورد و نه این که مسلمانان را به گذشته بازگرداند. اما واضح است که

فکری و اجتماعی  و  های  عصر، مستلزم جمع شدن شرایط و امکانات و تالش و کوشش

 سیاسی عظیم و عمیق است.  

ماندگی ن بود که اوال واقعیت عقبتوان گفت اقبال در پی آمی  بندی کلیدر یک جمع

 آنان را به حقیقت اسالم )حداقل اسالمی که خود
ا
  و انحطاط را به مسلمانان بقبوالند، و ثانیا

و  آ فهمید(  می توحید  و  باطنی  ایمان  بنیاد  بر  این دین  کند که حقیقت  تفهیم  و  کند  گاه 

  
ا
تأکید کند که احراز این  رسالت قادر است هویت و خودی نوینی به مومنان بدهد، و ثالثا

خودی و هویت بدون بازسازی اندیشه و تجدید بنای تفکر نوین اسالمی با الهام از دانش و  

 نام نهاد.   بازسازی اندیشه دینیمعارف عصر ممکن نیست. از این رو وی کتاب مهم خود را 

  اسالم معرفی او در این کتاب اصل حرکت را به عنوان روح و حقیقت جهان و انسان و  

کند و تحقق آن را در حوزه اسالم با اصل اجتهاد به معنای نواندیشی در اصول و فروع  می

داند. به عبارت دیگر، اقبال معتقد است که افزون بر ایمان، که شرط هر نوع می  دین ممکن
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به تعبیری »انقالب« مقتضای  و  جنبش و بازخیزی است، اعتقاد به اصل حرکت و تحول  

آن که به   شود مگرنمی  محقق  تجدید حیات معنوی و مادی مسلمانان است و این مهم نیز

 تعبیر او »مجتهدانه« در »کل دستگاه مسلمانی« تجدیدنظر کنیم.  

دارد، بسیاای  »وظیفه پیش  این زمان در  باید، بیکه مسلمان  که  ر سنگین است.  آن 

کامالا رشته ارتباط خود را با گذشته قطع کند، از نو در کل دستگاه مسلمانی بیندیشد . . .  

اهمیت و به  کامالا  که  تاریخ    آن کس  و بصیرت عمیق در  این وظیفه متوجه شده  عظمت 

ردم و اخالق  وسیع در مهای  اندیشه و حیات اسالمی ما همراه با وسعت نظر حاصل از تجربه

زنده اتصال  دارد  را  ایشان  آداب  جمال ای  و  ساخته،  آینده  و  گذشته  افغانی   میان  الدین 

  141]اسدآبادی[ بوده است«. 

بی  و  انحطاط و سستی  از  احوال خودشان  اقبال  و  حال  به  توجهی مسلمانان نسبت 

بی از  و  بود،  دلتنگ  ابسیار  مسلمانان  تاریخی  هویت  شدن  مخدوش  یا  و  حساس  هویتی 

داشتمی  نگرانی عقیده  او  احساس »که    کرد.  فرد  مثل  که  است  این  یه 
 
مل حیات  کمال 

یه ممکنت اخودی پیدا کند، و تولید و تکمیل این احساس از ضبط روای
 
 «  . گرددمی  مل

 الخبائث است و قاطع حیات، و توحید ازاله این امراض خبیثهام ،س  و حزن  و خوفأی 

دهد که چگونه ایمان و دلبستگی به توحید و توکل به ذات  می  یمفصل کند . او توضیح  می

بین   ،متعال از  را  دلمردگی  و  افسردگی  و  ترس  و  از می  نومیدی  زندگی   برد.  قرآن،  آیات 

کند تا  می  پیامبران و سرنوشت پیامبر اسالم و حال و هوای مسلمانان صدر اسالم استفاده

 .ار دیگر در مؤمنان زنده کندامید و شادابی و شجاعت و استواری را ب

کننده خودی همین ارتباط قابل ذکر است که اقبال با تمامی عوامل نافی یا سست  در

مخالفت و  صوفیمی  مبارزه  با  مثالا  اقبال   کند.  خود  تعبیر  به  ادبیات  یا  و  منشی 

  شجاعت باز اندیش« سر ستیز دارد، چرا که مسلمانان را از حیات و نشاط و آگاهی و  »مرگ

دارد. به زعم اقبال »تصوف و ادبیات اقوام اسالمیه از افکار افالطون یونانی اثر عظیم  می

 . پذیرفته بر مسلک گوسفندی رفته  است و از تخیالت او احتراز واجب است«

 
 . 113-112، ص یدین   احیای فکر   . 141
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به ویژه ادبیات برای اقبال اهمیت فراوانی دارد. چراکه شاعر و نویسنده و گوینده نقش  

 تواند داشته باشد.  می مثبت یا منفی

حیات گیرد  اجل  کز  قومی   وای 
 

حیات  ذوق  از  وابوسد   شاعرش 
 

 (26 ،8 ) 

مرگ شاعران  اقبال  گمان  کسانیبه  خورد  اند  اندیش  به  گوش  راه  از  را  قاتل  زهر  که 

و ادبیات این نوع شاعران را یکی از عوامل انحطاط  ها  (. او آموزه11،  27دهند ) می  دیگران 

(. زیرا 13و   12، 27داند )می شمارد و در نتیجه آن را ننگ مسلمانیمی مسلمانان و زبونی 

 به همین دلیل بوده است که اقبال  5،  28»فکر روشن بین عمل را رهبر است« )
ا
(. احتماال

از این که به او تهمت شاعری بزنند ابا داشت. در عین حال دنبال شاعر فردا بود و خود را  

 (.  5، 6دانست، »من نوای شاعر فرداستم« )می رانیدار چنان شاعطالیه

زاد مرگ  از  پس  که  شاعر  بسا   ای 
 

چشم    و  بربست  خود   گشاد  ما چشم 
 

(6 ،10 ) 

اقبال دیگر  سوی  فراموشمی   از  ابعاد  متروک کوشد  اجتماعی  احکام  ویژه  به  و  شده 

خواهی و سروری برای  طلبی، آزادیخواهی، عدالتاسالمی را احیا کند. از این رو روح عزت

بند معروف  زند، ترجیعمی اقبال موجهای و به ویژه سرودهها  و نوشتهها مسلمانان در گفته

 . اقبال یک نمونه آن است   «از خواب گران خیز»

آگاهی دین  اقبال  اعتقاد  مورد  اسالم   
ا
و    ،اساسا عدالت   و  مساوات  )حریت(،  آزادی 

از صدر اسالم و دوران اقتدار  هایی  بال با ارائه نمونهبرادری نوع انسان است.  از این رو اق

اجتماعی  بازخیزی  و  بیداری  و  تحرک  برای  مناسب  الگوهای  دارد  تالش  مسلمانان، 

توان به عنوان نمونه عالی به اشعار وی در باره حادثه می  مسلمانان ارائه دهد. در این مورد

 اسالمیه« را در پیام و سر  حادثه کربال   کربال و پیشوای آن امام حسین اشاره کرد. او »حریت

 (. 6، 75داند، چرا که قیام او »تا قیامت قطع استبداد کرد« )می

را  روزگار  است«،  تیز  شمشیر  »وقت  گفت  که  شافعی  امام  سخن  از  استفاده  با  اقبال 

ان و تیز نامیده و گفته است روزگاری این شمشیر در دست ما بود  و ما با تکیه   ر  بر شمشیر ب 
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وامدار   را  مغرب زمین  و عصر جدید   آفریدیم،  فرهنگ  و  تمدن  و  استوار کردیم  را  آن حق 

 خویش کردیم، و  

جلوه از  نو   آراستهها  عصر 
 

برخاسته  ما  پای  غبار   از 
 

تعمیر شد«. اما امروز نیز، به رغم ناتوانی و انحطاط قادریم از این  ها  و »از گل ما کعبه

 شمشیر کارآمد سود جوئیم و خود و جهان را دچار تحول و دگرگونی کنیم. چرا که 

است  حق  ذات  آئینه  ما   ذات 
 

است   حق  آیات  ز  مسلم   هستی 
 

 (49-54 ) 

 بیمناک و آزرده  است.اقبال از تفرقه و جدایی و پراکندگی مسلمانان سخت 

داد دست  از  قوم  چو  وحدت   رشته 

اختریم چون  جهان  در  پریشان    ما 
 

فتاد  ما  کار  روی  بر  گره   صد 

یکدیگریم با  بیگانه  و   همدم 
 

 (2و    1، 53) 

یه مرکز محسوس 
 
الحرام  خواهد، و مرکز ملیت اسالمیه  بیتمی  به گمان اقبال »حیات مل

برای احیای برادری و وحدت و فهم درست توحید و عمل به آن  (. و مسلمانان  90است« ) 

(.  3،  55باید »کعبه« را محور خود کنند، »امت اسالمی هم اکنون ز راه کعبه دور افتاده« )

عبارتی تاریخی  می  به  و  اجتماعی  خودی  ین  متع  محور  کعبه  اقبال  نظر  از  گفت  توان 

 مسلمانان است. 

د و پیروی ناشیانه مسلمانان از غرب است. هر چند او دیگر اقبال، تقلی های  از نگرانی

 الهام گرفته از اندیشه و تمدن  و فرهنگ اسالمی  
ا
معتقد  است آنچه امروز غرب دارد، اساسا

اوال   او  اما  است  استفاده  و  ستایش  قابل  غرب  مثبت  دستاوردهای  حال  هر  به  و  است 

 در هر حال تقلید را نه شدنی  کند  ومی  انتقادهای جدی و گسترده به تجدد غربی وارد
ا
 ثانیا

های و اصالتها  داند و نه مفید. او تأکید دارد که مسلمانان باید پیش از هر چیز به ارزش می

ی مسلمانان از بیگانگان را  کبالقوه و بالفعل خود تکیه کنند. از این رو خوی غالمی و ت د 

آنان  هویتی  و  انسانی  خودی  همواره  می  مخل  و  بیمداند  آن  به  جامی  نسبت  یک   دهد، 

 دهد می ( و در جای دیگر هشدار3، 19گوید »رزق خویش از نعمت دیگر مجوی« ) می
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ریزه گدای  غیرای  ای  خوان   از 

سوخت  غیر  چراغ  از  مسلم   بزم 
 

خود  غیر؟می  جنس  دکان  از   جویی 

سوخت دیر  شرار  از  او   مسجد 
 

 (3و    2، 48)

ستیز و منتقد غرب و مخالف تقلید از غریبان بود و نه غرب با این همه، باید گفت اقبال  

نافی کل تمدن جدید. آنچه برای او اهمیت فراوان داشت، این بود که مسلمانان متکی به 

 خود باشند و با استقالل و آگاهانه و مختارانه به استقبال دانش و معارف جدید بروند. 

 (. 6، 19)همت از حق خواه و با گردون ستیز 

دید،  می  او تا آن جا به علم و آسایش و توسعه دنیا توجه داشت که طبیعت را رفتار خدا 

 اعالممی شناخت طبیعت را شناخت خدا و
ا
 کردمی  دانست و صریحا

 ( 12، 14)علم از اسباب تقویم خودی است 

 گفت: می و

یه از تسخیر قوای طبیعت است 
 
 .(95)حیات مل

نگرانی رسو های  از  اقبال،  سکوالریسم  دیگر  و  نژادپرستانه  ناسیونالیسم  اندیشه  خ 

پیش از این گفته    142فلسفی )فهم هستی بدون ایمان به خداوند( به عالم اسالم بوده است. 

  شد که اقبال در عین حال که ملیت و تنوع اقوام و ملل را به عنوان واقعیت عینی و تاریخی 

  دمیان است و آگرایی، هم نافی برادری ذاتی  پذیرفت، اما عقیده داشت  که ملیت و ملتمی

 که  هم نافی هویت تاریخی و خودآئینی مسلمانان. چرا

ما ایرانیم  و  چین  و  حجاز   از 
 

ما  خندانیم  صبح  یک   نوگل 
 

 (16 ،14 ) 

به  :  دیدمی او خود را به عنوان یک مسلمان ولد این شجره طی 

 (. 7، 17تاک من نمناک از باران او )

 
  اج در غرب، در جهان اسالم و در و م، به رغم ر سم و الئیسی. گفتنی این که در آن زمان عناوینی چون سکوالریس  142

ادب رایج مسلمانی چندان رایج نبوده است. اما مضمون آن متداول و در مضامین آثار مکتوب و منثور اقبال پربسامد 

 ایم.  جستهبوده و ما نیز در جای خود از آنها سود 
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و   یت 
 
اقبال در مورد مل در این میان  یک نکته مهم قابل توجه است. هر چند اندیشه 

محدوده مسلمانان فراتر بود، اما نباید اسالم از شرایط خاص شبه جزیره قاره هند و حتی از  

مورد   غربی  ناسیونالیسم  سوی  از  که  بود  گرفته  قرار  شرایطی  در  اقبال  که  کرد  فراموش 

دید که زیر پوشش ناسیونالیسم هندی  می  کرد ومی  استفاده استعمار سخت احساس خطر

مورد باید به تاریخ    گیرد. در اینمی   مسلمان شبه قاره مورد انکار قرارها  هویت دینی میلیون 

اقبال در باره پدیده ملیت  های  معاصر هند در سده نوزدهم و بیستم مراجعه کرد تا دغدغه

در گردد.  فهم  قابل  را  بیشتر  پاکستان  استقالل  مسئله  صورت،  درستی  می  این  به  توان 

وطن ملی را برای مسلمانان مطرح کرد و    1931دریافت و دانست که چرا اقبال در سال  

رمان محقق شد و در نهایت »جمهوری اسالمی پاکستان«  آبیش از یک دهه مبارزه این    طی  

در جغرافیای منطقه ظاهر شد. هرچند باید گفت متأسفانه به فرجام نیکوی مورد نظر اقبال 

 نرسید.  

اقبال در   این نکته که  به  آنچه که اکنون مورد نظر ما است، اشارتی است  به هر حال 

یت سخن گفته است و بدون درشرایطی خاص دربار 
 
نظر گرفتن آن اوضاع و احوال،    ه مل

درک و تحلیل درست سخنان وی چندان ممکن نیست. او نگران محو شدن هویت دینی  و  

خودی اسالمی مسلمانان در متن یک جامعه بزرگ هندو و وارث میراث دیرین غربی بود؛  

  ز داده بود و ناسیونالیسم هندی عظیمی با مسلمانان از خود بروهای  میراثی که دشمنی 

                        توانست به تضعیف دین و هویت مسلمانان منجر شود.                                                                                می

 

 



 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 اقبال؛ اندیشه و سیاست

پاره  در  الهوری  اقبال  محمد  )ای  گرچه  اسالمی  علوم  و  نظری  معارف  در  از  بیشتر  و 

داشت  ( دستی قدرتمند  جدید غربی و نیز کالمفلسفی  های  فلسفه اسالمی و در برخی نحله

(  دیگر علوم اسالمی )مانند فقه و حقوقهای  با پاره   تر بود وو در عرفان سنتی دینی توانا

کلی  طور  به  و  نداشت  ورود  چندان  سیاست  در  وی  اما  داشت،  توجهی  درخور  آشنایی 

کنش مستمر اجتماعی از خود بروز    هاستعداد قابل توجهی در میدان سیاست ورزی به مثاب

 نداد.  

از   برآمده  تا  بود  او  جسمانی  فیزیک  و  طبیعت  از  برخاسته  بیشتر  احتماال  ویژگی  این 

که حتی او کمتر تحرک اند  او. در شرح زندگی اقبال آوردههای  دانش و عالقه و یا اندیشه

ن نیز قابل توجه است  زیست. البته ایمی  جسمانی داشت و بیشتر در خلوت و خلوتگاه خانه

برد. این در حالی بود که او در گفتارها و می  که در سالیان پسین عمرش از درد پا نیز رنج 

بسیار پرتحرک و پرشور    ،فارسی خودهای  و از جمله سرودهها  ویژه در سرودهه  نوشتارهایش ب

 شود.  می و حتی انقالبی و مرد عمل نشان داده

مسلمانان   پیوسته  او  اشعار  پر در  و  عمیق  تحول  و  جنبش  و  حرکت  فراخوانده به    شور 

کار مستمر اقبال است. شعر معروف »از خواب   ،ی و انقالبشوند و دعوت به آزادی و رهایمی

، دو نمونه از این گونه  او  کلیات اشعار فارسی« اقبال در  انقالبای  گران خیز« و نیز »انقالب

لمی دیگر بباید ساخت وز نو  عاهای بلندش بر آن بود که »ر آرمان او شاید د.  هاستسروده

 سرود:  می گرایانهاین رو اراده« و از آدمی
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دنــــاگ کـی ــر  به  نـــا  من   گرددـــام 
 

ک  خـــبه  بــــام  زمـگ ـــود  را ــردانم   ین 
 

« در  او مقوله »حرکت  ی اندیشه اسالمیزساباز فراموش نکنیم که فصلی مهم از کتاب  

بنای به مثاباندیشه اسالم است و در آن اصل »اجتهاد  تجدید  تاریخ و    ه« را  موتور حرکت 

داده است.   قرار  تأکید  و  واکاوی  و  توجه  روایت فرزندش جاوید در  فرهنگ اسالم مورد  به 

گرفتند که چرا چنان پرشور از حرکت و جنبش  می ، گاه به اقبال ایرادجاویدان اقبالکتاب 

کند اما خود چندان اهل حرکت و حماسه  می  گوید و به تحول و نهضت دعوتمی  سخن

طبعاتقدیر  هر  به  ت.  نیس شخصیتی  سیاستنمی  چنین  و  عمل  مرد  چندان  ورزی  تواند 

 باشد. ای حرفه

اندیشه اوج  عین  در  عمر  اواخر  در  اقبال  همه،  این  نیز زور با  سیاست  به  ناچار  به  ی، 

« در آمد  د سیاسی مسلمانان شبه قاره هند »مسلم لیگگرایش پیدا کرد و به عضویت نها

«  یالت سیاسی سراسری هندوان یعنی »حزب کنگره بیستم در برابر تشکل قرن  یکه در  اوا

رار  و در رقابت با آن تأسیس شده بود. از آنجا که اقبال در این دوران در دهه آخر عمر خود ق

(  ی و عرفان و ادبیات فارسی و اردو ورزاز جمله تفکر و اندیشهداشت و از جهات مختلف )

رخوردار بود، در این تشکیالت سیاسی و  بز ینابل توجهی بسیار مورد توجه و از محبوبیت ق

در الهور برگزیده شد و    و به زودی به ریاست شاخه مسلم لیگملی مسلمانان برجسته شد  

توان از »اقبال می  ام داشت. از این روسالیانی چند در این عرصه به تکاپوهای سیاسی اهتم

 «  نیز سخن گفت. سیاستمدار

الگوی خاص وی در طراحی یک  ویژه از  ه  سیاسی اقبال و بهای  اندیشهتوان از  می  اما آیا

ثار ترجمه شده به فارسی و عربی )که ( سخن گفت؟ تا آنجا که از آدولت  –حکومت  نظام )

آید، پاسخ بخش نخست پرسش یاد شده مثبت است می( و اشعار فارسی اقبال براممن دیده

های  فکری و دغدغههای  اقبال با تمام ویژگیو پاسخ قسمت دوم منفی. قطعا آدمی چون  

اجتماعی و  زمانی  دینی  خاص  شرایط  نیز  و  هندوستان،   –اش  در  او  روزگار    مکانی 

اجتماعینمی و  عام  معنای  به  سیاست  از  به  توانست  هم  او  باشد.  فارغ  یکسره  اش 

بیهای  اندیشه عملی  سیاست  به  هم  و  داشت  اهتمام  شکل  سیاسی  به  وی  نبود.  توجه 

( نبود اما در حوزه اندیشه  ه ویژه از نوع اسالمی آن بپی طراحی خاص از حکومت )  ایجابی در

آرمان  نظریات و حداقل  و  آرا  سلبی  ایجابی و  به صورت  نظرورزی  دنبالو  را   های خاصی 

 آرای اقبال را در سه حوزه مورد توجه و تأمل قرار داد:  ، توان در این عرصهمی کرد.می
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 ل خواهی مسلمانان هندوستان جنبش استقال   –   1

تم میالدی، در رأس رهبری مسلم  چنانکه اشاره شد، اقبال در اوایل دهه سی قرن بیس

این حزب در سال  لیگ شاخه الهور فعال   او در کنگره  بار   1931بود.  در الهور نخستین 

این پیشنهاد خیلی زود از تشکیل »وطن ملی مسلمانانطرح ضرورت   « را پیشنهاد کرد. 

سوی قاطبه مسلمانان هند مورد توجه قرار گرفت و از آن به گرمی استقبال شد. در اوج  

گسترش و اقبال عمومی این فکر در میان مسلمانان، در اواخر این دهه محمد علی جناح، 

در دستور کار قرار داد و با   از رهبران با نفوذ مسلمانان، به ریاست حزب رسید و این فکر را

 تمام توان آن را پی گرفت.  

تجزیه  و  هند  مسلمان  جامعه  جدایی  ضرورت  به  ملی  وطن  طرح  مقطع،  این  در 

طلبانه مردم هند و تالش برای رهایی  از آن منتهی شد. در متن مبارزات استقاللهایی  بخش

داخلی نیز  های  دوم جهانی، جنگاز استعمار بریتانیا و در فضای طوفانی و غبارآلود جنگ  

به پیکار و جدایی و تشکیل کشور مستقل اسالمی رخ داد و گروه کثیری از مسلمانان برای 

جهاد پرداختند. پس از چند سال تالش و پیکار خونین، سرانجام بخشی بزرگ از هند جدا  

شی از آن  « بنیاد یافت که البته بعدها بخ»جمهوری اسالمی پاکستان   1947د و در سال ش

 نیز جدا شد و جمهوری بنگالدش را پدید آورد. 

امروز پس از حدود شصت سال از آن حادثه و آشکار شدن برخی از پیامدهای آن، غالبا 

این جدایی   که  این گمانند  که،بر  بود چرا  اشتباه  ملت    یکسره  بر گسیختگی ملی  افزون 

در نهایت نه تنها سودی برای    کهنسال هند و ایجاد زخمی عمیق بر پیکر رنجور شبه قاره،

جانبه این رخداد و  مسلمانان نداشت بلکه به زیان آنان نیز تمام شد. بررسی درست و همه

توان گفت او  می  دعاوی در حوصله این گفتار نیست اما تا آنجا که به اقبال مربوط است،

این رو سهم  درگذشت و از    1938خواهی مسلمانان در سال  پیش از آغاز مبارزات استقالل

 و نقش مستقیمی در این رخداد نداشت.  

آنچه در کارنامه اقبال نوشته شده است، طرح وطن ملی برای مسلمانان است که در 

و غایت آن    که چگونه و چرا چنین فکری مطرح شد  پیشنهاد شده بود. این  یشرایط خاص



98/     شناسی اقبال الهوری  هستی   

سبات مسلمانان با  ویژه مناه  ، خود داستانی است که بدون توجه به تاریخ هند و بچه بود

ای زمان و نیز نوع مقاومت مسلمانان در برابر استعمار انگلستان در طول هندوها در دراز 

ابهام بتوان  چند سده، قابل فهم و تحلیل و داوری نیست. امروز پس از شصت سال شاید بی

ی درک شد، اما برانمی  کاش چنینای    گفت فکر تجزیه هند کار درست و مفیدی نبود و

 143ظهور چنین طرحی مراجعه کرد. های درست چرایی آن، باید به تاریخ و زمینه

 

 نقد و نفی نظام خالفت   –   2

  فت جستجو کرد. همه خال   یهتوان پیرامون مسألمی  ورزی اقبال رامحور دیگر اندیشه

تثبیت شده« کهندانیم که »نظام خالفت می ترین نظام سیاسی در  ترین و در عین حال 

از روزهای نخست   پیامبر  پس  تاریخ اسالم است که  به  اسالم  درگذشت  بنیاد نهاده شد و 

 
عنوان   143 با  کتابی  که  بگویم  پژوهشگر  خوانندگان  اطالع  محض  نامه سخنرانی .  و  مقاالت  اقبال  های  ها،  عالمه 

و به وسیله آکادمی اقبال منتشر شده و در   1944با همت لطیف احمد شروانی گردآوری و اول بار در سال    الهوری 

در سال   آقای    2008نهایت  همت  با  اخیرا  کتاب  این  است.  شده  چاپ  تجدید  نو  دهلی  در  آدم  انتشارات  وسیله  به 

و در سال   برگردانده شده  پارسی  به  نوروزی  ان  1394محمدمسعود  تهران  به وسیله  امام صادق در  تشارات دانشگاه 

 منتشر شده است. 

پرشماری در حدود  های  و نامهها  و نوشتهها  همان گونه که از عنوان کتاب روشن است در این مجموعه مهم سخنرانی

دانسته  450 روشنی  به  آنها  مجموعه  از  و  گرفته  قرار  هم  کنار  در  تجمی  صفحه  درباره  همواره  اقبال  که  یه زشود 

ها  و نامهها  وستان و تشکیل حکومت مستقل و جدا هشدار داده و با آن مخالفت کرده است. وی بارها در سخنرانیهند

شخصیت ملی  های  به  و  شهروندی  و  مسلم  حقوق  از  تمام  شفافیت  با  غیراسالمی  و  اسالمی  از  اعم  دینی  مختلف 

محترم بشمارند تا در نهایت هند یکپارچه و مقتدر  مسلمانان هند دفاع کرده و از دیگران خواسته است که این حقوق را  

و پیشرفته باقی بماند. اقبال صرفا خواستار یک یا چند ایالت مستقل در داخل هند، البته با اختیارات باال، تحت عنوان 

دلیل نه  شان پایمال نشود. اما به هر  فدراسیون بود تا حقوق اقلیت مسلمان، توسط اکثریت هندوها و متحدان سیک

 مشروعی محقق شد و نه آن هشدارها جدی گرفته شد.  های چنان خواسته

این کتاب در اختیار نبود و من نیز از آرای اقبال در این مورد اطالعی نداشتم،    ،یادشده  از آنجا که هنگام نگارش مقاله 

ا از متون اقبال استفاده نشده است. اکنون نیز به دو دلیل  ز افزودن برخی فرازهای این کتاب  در این نوشتار کوتاه 

  کنم. اول این که در هرحال و به هر میزان استفاده از متون، ساختار مقاله را تا حدود زیادی مخدوش می  خودداری

 کند؛ و دوم، این که اشارات کوتاه در مقاله، در مجموع تعارضی با نصوص و آرای اقبال ندارد. با این حال تأکید می

ان و جستجوگران حقایق، حتما به این کتاب مراجعه کنند. با سپاس از نویسنده و به ویژه مترجم مندشود عالقهمی

اند. اصوال ارجاع به متون ارائه شده در این مجموعه،  زبانان قرار دادهپارسی آن که چنین اسنادی را در اختیار فارسی

 و احیانا جاهای دیگر.  شناسی در قلمرو فارسی زبانان ایرانکند به اقبالمی کمک زیادی
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د  و  یافت  تحول  »تدریج  نظام  به صورت  واپسین شکل خود  « عثمانی  سلطنت   – خالفت  ر 

و عثمانیان سلسلهتعی   امویان، عباسیان  پیدا کرد. خلفای راشدین،  ه شناخته شدهای  ن 

یخ کامال متفاوتی در  البته جز اقلیت شیعی که از این نظر تار)اند  ر تاریخ اسالماین نظام د

دارد پشت  خال پس  تاریخ،  گواهی  به  که  این  با  دینی  (.  مضمون  و  ماهیت  آغاز  در  فت 

بیعت و شورا، دو اصل  )تئوکراتیک و  پیدا کرد  الهی  و  تدریج هویت دینی  به  اما  نداشت   )

بیر وجه ممیز و ممتاز آن بود، به فراموشی سپرده شد. به تعبنیادین اسالمی نخستین که دو  

 « شد. برخی منابع روایی اهل سنت، »خالفت« تبدیل به »ملوکیت

  1924نظام دینی، پس از الغای خالفت در سال    هه به تثبیت نظام خالفت به مثابجبا تو

اسالم )جز در ایران و اسی کهن در جهان  وسیلة آتاترک و ترکان جوان، نظم سیه  میالدی ب

گسست و این   سیاسی مسلمانان   ()هر چند صوری ( فروپاشید و رشته وحدتجهان شیعی

امر موجب بحران و آشفتگی در میان قاطبه مسلمانان شد. با توجه به اهمیت نظام خالفت  

جنبش خالفت« در شبه قاره بیستم میالدی »  هان، از اوائل سددر اتحاد سیاسی مسلمان

عثمانی بود. این در    تجلوگیری از فروپاشی خالف  ،د آمد و تالش اعضا و فعاالن آن هند پدی

  ه حالی بود که هندوستان اساسا در قلمرو عثمانی قرار نداشت اما وابستگی و دلبستگی تود

 مؤمنان به بابعالی بسیار بود و نیرومند. 

فضایی چنین  در  خواهمی  اقبال  پرشور  و  صادقانه  سو  یک  از  او  وحدت  زیست.  ان 

الم نگران بود و حتی ملت گرایی )ناسیونالیسم  مسلمانان بود و از اختالف و تجزیه جهان اس

تابید و از سوی دیگر اواخر دوران خالفت فرسوده عثمانی را تجربه کرده  نمی  ( را برجدید

زوال خالفت زیسته بود و شاهد    سالی را در دوران پرالتهاب بود و در عین حال حدود بیست

به عنوان یک الگوی  اقبال نه اعتقادی به نظام خالفت    بش خالفت نیز بود. با این همه،جن

شد. از جای جای می  خاص دینی داشت و نه از حامیان جنبش خالفت در شبه قاره شمرده

شود که او از منتقدان خالفت اسالمی در  می  او به روشنی استنباطهای  و نوشتهها  گفته

همان قرن   او حتی در  بود.  تاریخ  نظامیطول  را  قرآن می  اول خالفت  از  »رشته  که  داند 

  « است و قیام امام حسین را جنبشی آزادیخواه گسیخته« و »حریت را زهر اندر کام ریخته

 «. د کرددر برابر آن ایستاد و در نتیجه »تا قیامت قطع استبداداند که می

نواندیشان مس از  اقبال برخی  از  )البته پیش  با نظام خالفت اسالمی  نیز  بلمان  هتر  و 

تاریخی و برآمده    ه( مخالفت کرده و آن را از بنیان یک پدیداست گفته شود منسوب به اسالم
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توان به محمد عبده و علی عبدالرازق در مصر اشاره می  از سنت دانسته بودند. از این شمار

 کرد. 

عبده نخستین متفکر مسلمان است که اعالم کرد حکومت و دولت خصلت مدنی دارد 

  آموخته االزهر کتابی نوشت و اساسا از مقوله شرع خارج است و چندی بعد عبدالرازق دانش

و در آن خالفت را از همان آغاز به عنوان شکل خاص شرعی    القرآن و اصول الحکمبا عنوان  

قوم  های  و دینی نظام سیاسی اسالمی به چالش کشید و آن را برساخته تاریخ و ضرورت

  عرب در آغاز دانست و در نهایت گفت هیچ ضرورتی برای تدوام آن در تمام روزگاران نیست 

. گرچه عبدالرازق با  منتشر شده است(  )از این کتاب دو ترجمه به پارسی انجام و در ایران

این    ان واکنش علما و وفادار  اما  به محاکمه کشیده شد  و  به دستگاه خالفت مواجه شده 

الجزایر  در  مسلمان  نوگرای  عالم  و  هند  در  اقبال  آن  تداوم  در  و  یافت  ادامه  اندیشه 

 عبدالحمید بن بادیس و شماری دیگر این اندیشه را ادامه دادند. 

 

 های جدید غربی نظام   نقد   –   3

نوین و دموکراتیک فرنگی نیز بود و از جهات مختلف  های  اقبال البته از منتقدان نظام

دید. البته این نگرش او را باید در ذیل نگاه کلی  می  نیز اشکال و کاستیها  در این نوع نظام

او  و عام تفسیر و درک کرد.  و  و فرهنگ جدید غربی فهم  تمدن  به  از تر وی نسبت  گرچه 

به تعبیر خودش به   کرد ومی  مدرن و به طور کلی دستاوردهای مدرنیته استقبالهای  آزادی

بنیادین   های  گفت اما در عین حال برخی اشکاالت و کاستیمی  « ها »خوش آمداین آزادی

آزادی این  اقتصادیها  در  جمله  از  و  و سیاسی  اجتماعی  نظامات  نیز   و  شاید  می  را  دید. 

هان مدرن و تمدن نوین فرنگی از »تفسیر  ایرادی که او مطرح کرد این بود که جترین  مهم

جهان  نهایت  روحانی  در  را  تمدن  این  رو  این  از  است،  تهی شدن  حال  در  یا  تهی شده   »

داشت و  می  حذرپنداشت و مسلمانان را از فروغلطیدن در دام آن برمی  سترون و ناکارآمد

 سرود:  می پرشور

 «.  فریاد ز چنگیزی و پرویزی افرنگ /فریاد ز افرنگ و دالویزی افرنگ »



101فصل پنجم  /    

   

 

او به شدت نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی حساس    ،ویژه به روایت جاوید اقباله  ب

بود و در واقع نوعی گرایش سوسیالیستی در او وجود داشت و از این منظر نیز به نظامات  

( انتقاد داشت و آن را  اول قرن یستمنیمه  سیاسی مغرب زمین در روزگار خود )اجتماعی و  

زح و  فرودستان  منافع  سود  جهان متبه  اشعار  دانست نمی  کشان  در  وی  رو  این  از   .

 خواند.  می  اش نیز دهقانان و فقیران را به اعتراض و حتی انقالب فرافارسی

اجتماعی اقبال به تمدن و فرهنگ جدید    –با توجه به این رویکردهای انتقادی فلسفی  

نماید که نظامات حاکم بر مغرب زمین را حداقل یکسره و مطلق نپذیرد  می  فرنگی، طبیعی

پ انسانیتر و عادالنه جدیدهای  ی مطلوبو در  به مقتضای  تر و  اقبال  آنجا که  از  تر باشد. 

« قرار داشت که بر بنیاد یک نظام گرااش در شمار نواندیشان مسلمان »بومیهزمان و زمان

نیته ( از سنت و مدر دید که آلترتانیوی مناسب )نظام بدیلمی  وبدینی مطل  –فلسفی    –فکری  

به  مسلمانان سامان دهد. »فلسفه خودیبرای   به طور خاص  بنیاد فلسفی آن بود.  « وی 

داد و  بتوانست نسبت به ستم و تبعیض و استنمی  اقتضای همین فلسفه و اندیشه، اقبال

در این میان نکته مهم این است که باز  اما  استثمار از نوع قدیم و جدیدش معترض نباشد.  

 – نهایت همین نظام لیبرال    گفته، اقبال درن کتاب پیشبه روایت فرزندش جاوید در هما

مطلوب ناگزیر  را  موجود  با دموکراسی  قیاس  در  سیاسی  نظام  ترین  ضررتر  کم  و  ترین 

، چرا که به هرحال در مجموع به آن نظام انسانی و آرمانی وی  دانستمی  دیگرهای  نظام

 نزدیک تر است. 

 

ه طراحی یک اقبال در اندیشتوان پرسید که  می  واپسین سخن این است که با این همه،

 ( بود؟نظام و حکومت مذهبی )اسالمی

توان گفت که او هر گز در فکر تأسیس  می  قاطعانه  ،با استناد به تمام گفتارها و آثار اقبال

به عنوان بدیل نظام تئوکراتیک  و  های  نظام شرعی و  سیاسی سنتی )خالفت و سلطنت( 

)دموکراسی گرچه پس  جدید  پاکستان  مورد  در  نداشت.  چنین سودایی  عمال  و  نبود  از ( 

بخش   این  استقالل  و  حقوقیتجزیه  و  رسمی  عنوان  هند،  اسالمی  از  »جمهوری  اش 

اقبال پاکستان  و دینی  نظریات فلسفی و سیاسی  و  افکار  با  ارتباطی  این هیچ  اما  « شد، 

»وطن ملی  بود  او گفته  آنچه  بیندارد. اصوال  نه  بود  نفی«  را  را  می  شتر. خالفت  آن  و  کرد 
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دیگرنمیبر  دینی  نظام  یک  را  آن  بدیل  اما  دربار نمی   تابید  دموکراتیک   هدانست.  نظامات 

توانسته طراح حکومت اسالمی باشد و یک  نمی  جدید نیز نظر وی روشن است. بنابراین، او

به نظامات جدید دولت دینی را مطلوب و حتی شدنی بداند. وقتی او با تمام انتقادهایش  

داند، دلیل روشنی  می  غربی، آن را فعال و حداقل تا اطالع ثانوی، مفیدترین نوع حکومت

است که او نسبت به تمدن و مدرنیته و از جمله نوع حکومت و دولت مدرن نگاه استعالیی  

 اندیشانه و بنیادگرایانه.دارد نه نگاه ارتجاعی و جزم 

  قبال نیز مؤید همین نظر و تحلیل است. در این میانهای مشهور اهتوجه به برخی آموز 

است که ای  شناسی او به گونهشناسی اقبال توجه کرد. انسان و انسان توان به انسان می

تواند با هر نوع نظام سیاسی و اجتماعی استبدادی و خودکامه و آمرانه نمی  منطقا و عمال

مشرب است و  دی هگلیدانیم که اقبال تا حدومی  ویژه از نوع دینی آن موافق باشد.ه  و ب

بنیادین آدمی گرا و  اراده داند و طبیعی  می  آزادی و خرد جمعی و مسئولیت را سه مؤلفه 

 آمرانه را تحت هر عنوانی بپذیرد.  های تواند نظامای نمیاست که چنین اندیشه

  را کتاب فقه و حقوق   ن قرآ  ،بازسازیتوان اشاره کرد که  وقتی ایشان در کتاب  می  نیز

)نمی ون  چناداند  فلسفه  کتاب  نیز  که  علم  و  تصوف  و  بر  داندنمی  کالم  دلیلی  دیگر   ،)

ه ویژه که  هان وجود ندارد. بیتأسیس نظام حکومتی مذهبی بر بنیاد دین و فقه و الجرم فق

ب  م را در چهارچو( احکام اجتماعی اسالشریعتی و دیگر نواندیشان مسلمان   ماننداقبال )

داند می  ( و علمی قابل تحول و تبدیل و تغییر اجتهادی آزاد )البته اجتهاد در اصول و فروع

 مدار است.  محور و شریعتو همین اندیشه مانع تحقق نظام مذهبی فقه

اقبال جاوید  روایت  به  باز  افزود  فق  ،باید  از  برخی  با  گفتگوهای یوی  هند  نوگرای  هان 

با میراث فقهی و  ی مواجهه فقچگونگی    همستمری داشته و دربار  هان و متفکران مسلمان 

تبادل نظر آنان  با  به می  حقوقی سنتی  بر عالقه  افزون  اقبال  نبریم که  یاد  از  کرده است. 

اهتمام   نیز  کار وکالت  به  و  بوده  به عنوان متفکر مسلمان، حقوقدان هم  معارف اسالمی 

مند باشد و هم با این موضوع عالقهشده است که هم به  می  داشته و همین امر نیز موجب

م آشنایی  کارآمدآن  برای  باشد.  داشته  اقبال تخصصانه  اسالمی،  حقوق  و  فقه  کردن  تر 

رشته متخصصان  و  حقوقدانان  از  متشکل  پارلمانی  که  بود  کرده  و های  پیشنهاد  مختلف 

ن در  ان مذاهب مختلف نیز به عنوان کارشناسان این فهمرتبط تشکیل شود و از جمله فقی

علمی و کارآمد به اجتهاد و استنباط تازه  های  آن عضویت پیدا کنند و این پارلمان با استفاد
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لبته این گزارش نقل به  اکام را روشن سازند )دست بزنند و در نهایت تکلیف شماری از اح

است رومضمون  این  از  اقبمی  (.  پیشنهاد  گفت  پایتوان  ضمن  و ال،  تحول  به  بندی 

« نیز هست؛ پیشنهادی که شمار کام اجتماعی اسالم، تأسیس »فقه مقارنری احپذیتغییر

تر از آن  بیناند. به هرحال اقبال واقعاخیر داشته  هدیگری از مصلحان مسلمان نیز در سد

ن نادیده بگیرد و یا آن را انکار کند نابود که اهمیت فقه و اجتهاد را در زندگی عملی مسلما

 نبوده و نیست که او موافق نظام فقهی بوده است. اما این بدان معنا 

سال از مرگ وی گذشته است و در   72به هرحال امروز حدود یک قرن از روزگار اقبال و 

این دوران نه چندان دراز تحوالتی عظیم و عمیق در سطح جهان و جهان اسالم و هند رخ  

او بسیار  اقران  و  اقبال  از  آمی  داده است و طبعا  از جهات بسیاری  موخت  توان  امروز  اما 

 « نشویم.  توانیم »دگرنمی  »زمانه دگر گشته« و طبعا ما نیز

ویژه اتحاد سیاسی  ه  در زمان اقبال اقتدارگرایی و تجدید حیات سیاسی مسلمانان و ب

نمود و حتی از نگاه اغلب مصلحان مسلمان در  می  جوامع اسالمی یک ضرورت استراتژیک

ما امروز برای جوامع مسلمان درانداختن یک انقالب فکری و  اولویت نخست قرار داشت ا 

تحول اخالقی در اولویت اول است و از قضا این همان اولویت اقبال هم بود که کمتر مورد  

توجه قرار گرفت و کمتر تداوم یافت و هنوز به صورت بایسته اهمیت خود را نشان نداده  

پروژه »بازسازی  است اقبال همان  پیوندی  اندیشه اسالمی. میراث بزرگ  البته  « است که 

که در نهایت به آزادی و  هایی  و آرای سیاسی دارد؛ اندیشهها  وثیق هم با وجوهی از اندیشه

 برد. می  راه ان رهایی مسلمان
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 فصل ششم 

 در پرتو الهیات سلبی   تحلیل شرور

  پاندمی   ،اشکوری! ضمن سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید  جناب:  طاها پارسا 

نزد شیعیان،  در ایران از قم آغاز شد و به خاطر جایگاه دینی این شهر در  (  19کوید  )  کرونا

های های الهیاتی و دینی را نیز دامن زد. بسیاری از مردم، با ادبیات گوناگون، در شبکهبحث

بالیی چه  این  کجاست؟  خدا  پرسیدند،  کرده  اجتماعی  نازل  آنان  بر  که  در    است  چرا  و 

بههنگامه مصیبت  این  نمی  ی  بندگانش  پاسخداد  ظاهرا   دین  رسد؟  منادیان  رایج   های 

کننده نبوده و کمتر مورد عنایت و پذیرش نسل امروزی  کم در مسئله شر قانعدست  سنتی  

دارد. در گفت اینقرار  با دکتر سروش در  که  الهیات وگویی  که  در  بود  باره داشتم معتقد 

که باید و شاید  له شرور خوب به میدان نیامدند و ماجرا را چنان أ اسالمی، فیلسوفان در مس

االت و برهان شر چه ؤ س  راستی چنین است؟ از منظر تاریخی اینآیا به   حل و فصل نکردند.  

 ای در اسالم دارد؟ سابقه

بگوییم هیچ حادث  اشکوری:  که  نیست  برگردیم گزاف  تاریخ  به  نداده  ای  تازه   ۀاگر  رخ 

دهد که آدمیزاد از روزهای نخستین ورود به تاریخ )حتی در  می  است. تاریخ مکتوب نشان

ه  بتاریخ و در عصر غارنشینی و پارینه سنگی( به موجودی و یا به مفهومی به نام »خدا«  اپیش

ر هستی باور داشته و به الزامات منطقی و گاه توهمی آن نیز ملتزم مدب  و  مثابه صانع و مدیر  

بوده است. مانند باور به فرشتگان و نیروهای غیبی و ماوراء طبیعی و در عین حال اثرگذار  

 و بد این جهان و در خیر و شر زیست آدمی در پهنه گیتی. در نیک 
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دیده و از این رو انتظاراتی  می  بر این بنیاد آدمی خود را همواره در پناه امن خداوندی

  بوده و در صورت وقوع شر    دوری از هر نوع بدی و شر    ،داشته است. یکی از این انتظارات

 و حمایت بشود.   انتظار داشته حداقل از مؤمن دفع شر  

را به دو نوع چندخدایی )اصطالحا شرک( و تک خدایی )اصطالحا توحید(  ها  اگر دین

از خلق خدا و    هان آدمی و نیز دفع شر  جدر زیست    تقسیم کنیم،  دو خواسته عدم وقوع شر  

دین در  انتظاراتی  چنین  ولی  داشته  وجود  جریان  دو  هر  در  خدایان،  و های  یا  توحیدی 

جد   و  بیشتر  مراتب  به  یکتاپرست  و  یهودیت ییکتانگر  در  مشخص  طور  به  است.  ،  تر 

تا حدودی هموارتر   خدایی توجیه دوگانه خیر و شر  چندهای  مسیحیت و اسالم. زیرا در دین

و  پدیده  توانمی  است  هر  و  ای  برای  المپ(  خدایان  )مانند  کرد  تصور  خدایی  جهان  در 

اش تفسیر کرد و از این رو برای را در ارتباط با خدای ویژهای  سرشت و سرنوشت هر پدیده

ی در نظر گرفت اما در دینی که فقط یک  ی  توجیهی و منشأخوبی و خیر/شر  /یدوگانه بد

ر عالم و آدم است و هیچ  که آفریدگار و مدیر و مدب  خدا در هستی متصور است و تنها اوست 

تر خیر مطلق و  و از همه مهم(  22)جمع انداد / بقره،  رقیب و به تعبیر قرآن »ند«ی ندارد  

ف بر بندگان، منطقا پاسخ دوگانه خیر و ئوخیرخواه مطلق است و حکیم و علیم و عادل و ر 

به همین دلیل است که آدمیزاد در    طلبد.می  در زیست جهان انسان توجیه موحدانه  شر  

بار که روند عادی زندگی تاریخ هر  و  طول  و غم و رنج و مصیبت طبیعی  اش آسیب دیده 

رفته، سر بر آسمان کرده و از خدایش یاری خواسته و اگر پاسخی   شغیرطبیعی به سراغ

شر    ،نگرفته و  بال  و  رنج  آیا  کجایی؟  خدایا  است:  آفریده  پرسیده  تو  شرای؟  را  دفع   چرا 

آیی؟ در نمی  ای؟ چرا به یاری بندگانتکنی؟ اصوال آیا این بال را تو بر من نازل کردهنمی

اند: زلزله بزرگ لیسبون به سال این زمینه در مغرب زمین دو رویداد مهم به قدر کفایت شهره

نوع  در آلمان قرن بیستم. برخی  این  ها و فاجعه هولناک هولوکاست به دست نازی  1755

( و بعضی   علیه خداوند)برهان شر  اند  شرور را دلیلی بر عدم وجود خداوند در جهان دانسته

 اند.  هم از تعابیری چون خسوف و غیبت خداوند یاد کرده

تان بازگردم به کوتاهی حال با این مقدمه به گمانم ضروری، اگر بخواهم به پرسش اصلی

اصلی و یا نارسایی توانم بگویم: به گمانم اشکال  می  و البته به عنوان درآمد مباحث بعدی،

داوند در جهان. شرور در  خ در الهیات و خداشناسی ماست و نه لزوما وجود و عدم وجود  
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عالم هیچ ربط معناداری با وجود و یا عدم وجود موجودی )البته اگر این تعبیر روا باشد( به  

 بالموضوع خواهد بود.     نیز شتنخداوند دا زنام خدا ندارد و طبعا چنان انتظاراتی ا

توان گفت که عموم مؤمنان یهودی و مسیحی و مسلمان )احتماال می  در تبیین مسئله

الهیاتی ملل دیگر( الهیاتی شکل دادند که در آن چهارچوب ارتباط  های  تحت تأثیر  ذهنیت

وشی از خالق  تفسیر و تحلیل شد که هم تصور و تصویر مخدای  عالم و آدم با خدایش به گونه

تر تبیینی از نوع ارتباط عالم و آدم با خداوند ارائه شد که در به دست داده شد و هم مهم

چون چگونگی و چرایی  هایی  نهایت حکمت و عدالت الهی به چالش کشیده شد و پرسش

این   و  شد  مطرح  بندگانش  از  او  حمایت  عدم  چرایی  از  پرسش  ویژه  به  و  جهان  در  شرور 

که رایج است موافق  ای  همچنان ادامه دارد. از این رو من با طرح پرسش به گونهداستان  

گشوده شود.    ینیستم و معتقدم باید خداشناسی دیگری ارائه داد تا احیانا راه مناسب دیگر

بخشی  از این نظر به گمانم متکلمان و یا فیلسوفان مسلمان نیز به حل مسئله کمک فیصله

 تر عرض کنم.           توانم نظرم را شفافمی  ود در ادامهاند. اگر الزم بنکرده

 

پارسا درمی:  طاها  چنین  شما  پاسخ  از  مسئلهمن  که  چندان  یابم  اسالم  در  شر  ی 

اهمیتی نیافته و اتفاق خاصی هم نیفتاده تا نظر مسلمانان را به این موضوع جلب کند بلکه  

 این    اگر.  ندارد کم ارتباط معناداری با خدای )اسالم(  ا دستی  ارتباط از اساس وجود شرور  

  200  از  بیش  جان   امروز  به  تا  که  کرونا  مرگبار  پاندمی  رسدمی  نظربه  است،  درست  برداشت

هزار نفر را گرفته، فرصتی برای طرح این موضوع فراهم کرده است. اجازه دهید یک مرحله  

و  عقب برویم  و اتفاق  آیا    بپرسم  چیز  هر  از  پیش تر  سیل  و  زلزله  جمله  از  طبیعی  اتی 

 دانید؟ های فراگیری چون کرونا را مصداق وجود »شر« )شر طبیعی( میبیماری

 نخست به بخش اول پرسش شما بپردازم.    اشکوری:

آغاز تاریخ  به روشنی یاگر منابع ما در شناخت اسالم قرآن باشد و سنت و سیره و    ن، 

« رور« یا به تعبیری »تئودیسه شر  ش« و یا عنوان عام »شر  /رنام »خی به  ای  بینیم که دوگانهمی

  بینیم که از واژگان خیر و شر  می  وجود ندارد. اگر آیات متعدد قرآن در این مورد را بکاویم، 

دهد که این تعابیر می  استفاده شده ولی کنتکس آیات و کاربرد کلمات و اصطالحات نشان 
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گیری در زندگی آدمیان به کار  بیشتر برای بیان دو نوع رفتار و منش اخالقی و دو نوع جهت

 رفته و از این رو مفهوم عام و تئولوژیک و ایدئولوژیک »شرور« مطرح نبوده است.  

ی دوگانه خوبی / بدی را ساخته و در قرآن نیز از همان مفاهیم و به عبارت دیگر، آدم

اب در   استفاده شده است. مثال گاه در قرآن شر  ها نشانه الدو  با پسوند به کار رفته )مانند شر 

اند. یا در جایی دیگر کنند و یا کافران نامؤمننمی  انفال( کسانی که تعقل  55و    22آیات  

مکا  77)آیه   ن« یاد شده است. در سنت و سیره نیز همین گونه است. از این  یوسف( از »شر 

شود در قرآن و سنت دینی ما  می  طبیعی« یاد  موضوعی که  اکنون تحت عنوان »شر      رو

 شود.  نمی دیده

نه  گزیده مدعا آن است که بر اساس اسناد موجود و مهم تر در قرآن، در قرن نخست 

شناسی  شناسی و انسان مؤمنان به مثابه یک پدیده جهان مفهوم عام »شرور« در ذهن و زبان  

پردازانی به نام متکلم و یا فیلسوف و مفسر پیدا شده بودند که وجود داشته و نه هنوز نظریه

باب نظریات جهان  این  ببینند و  شناسی معرفتشناختی و فلسفی و دیندر  محور تدارک 

ه شر در زیست جهان آدمی با ایمان به علم  مثال برای پدیده شرور در جهان و یا تعارض پدید

نماید که می  و حکمت و رحمانیت و رحیمیت خداوند تفسیری ارائه دهند. شواهد چنین 

،  و یا دعوت به خیر و دوری از شر   توان گفت فطری آغازین از خیر و شر  می مؤمنان بسیط و 

 دوری از بدی، همین! فهمید: دعوت به خوبی و می فهمیدند که عرف زمانهمی همان را

زمانی رخ  ها  دهد که این نوع پرسشمی  روند تحوالت تمدنی و فرهنگی مسلمانان نشان 

ملل  های  اسالمی، افکار و اندیشه  –داد که پس از فتوحات و گسترش قلمرو خالفت عربی  

تازه و نوظهور پدید آمد. در  هایی  مغلوب وارد حوزه معرفتی و فکری مسلمانان شد و چالش

ایران،  ای ایجاد کرد:  را در تحوالت فکری مسلمانان  اثر  بیشترین  ن میان سه حوزه فکری 

 یونان و هند.  

آشنایی جدی داشتند ها  و سنتها  نه مسلمانان پیش از قرن دوم با این افکار و اندیشه

و نه عربان حجاز از این افکار چندان با خبر  بودند. از این رو وقتی به ضرورت گسترش  

تازه پیدا شد، متفکران مسلمان تحت عنوان متکلم و یا مفسر و بعدتر  های  پرسشتمدنی  

نظریه به  ناگزیر  چهارچوبفیلسوف  همان  در  عمل  میدان  در  و  شدند  های  پردازی 

شناسانه راه یافته در قلمرو اندیشه سنتی مسلمانان به ارائه نظر و تحلیل دست زدند. معرفت
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ندار  از آموزهکالم اصوال دو وظیفه بیشر  دینی های  و گزارهها  د: دفاع استداللی و معقول 

  و یا شبهات مطرح شده از سوی منکران و مخالفانها  برای مؤمنان و دیگر پاسخ به پرسش

 .  و منتقدان 

متفکران مسلمان از قرن سوم به بعد به طور جدی وارد این کارزار شدند. در حد اطالع  

ایرنی و به تعبیر خودشان »قوم  های  تأثیر اندیشهمن، عالمان اسالمی بیش از همه تحت  

رس« قرار داشتند. زیرا اوال، از ادوار پیش از اسالم افکار و سنت
 
ایران بیش از جاهای های  ف

عربی و حجاز نفوذ پیدا کرده و افکار عربان را تحت تأثیر قرار داده   فدیگر در نقاط مختل

زودتر از اقوام دیگر گشوده شد و کمتر از یک دهه از مرگ بود؛ و ثانیا، گستره ایران بزرگ  

اسالمی شد. با    –نبی اسالم نگذشته بود که تمامی ایران مرکزی جزئی از امپراتوری عربی  

این مالحظات، عالمان دینی در مقام نظریه  به  اندیشه دینی،  توجه  پردازی برای اسالم و 

تند. به ویژه جریان اسالم شیعی از قرن اول  بیش از همه تحت تأثیر افکار ایرانی قرار گرف

آموزه از  همه  از  اندیشههای  بیش  نوع  این  از  پذیرفت.  اثر  چون  ها  ایرانی  عناوینی  تحت 

یاد خالده«  »حکمت  یا  و  خسروانی«  شهابمی  »حکمت  اندیشه  سهرودی  دال شود.  ین 

 از آن است.       ای نمونه

دیمی حول  ایرانی  کانونی  اندیشه  که  ساسانی( دانیم  روزگار  از  )حداقل  زرتشت  ن 

اهورامزدا/اهریمن   خیر/شر    یدوگانه نی  ب  با خدای دو  این دوگانه  و  بوده  نور/ظلمت  یا  و 

روانی  می توجیه شده و از قضا ایرانی/هندی نیز بوده است. البته گفته شده است دیدگاه ز 

ایجاد وحدت بین دوگ برای  انگار مزدا و اهریمن )هرچند در نه ذاتیاکوششی بوده است 

 باب زورانیسم و مفهوم و نقش واقعی آن احتالف کم نیست(.  

اند هالبته بگویم این که زرتشتیان به جد به دو خدای مستقل به عنوان آفریدگار باور داشت

یا نه، محل اختالف است و حداقل زرتشتیان متأخر )شاید به ضرورت سازگاری با فضای  

ای  مفهومی و حداکثر پدیده  «، اهریمن»دانند و در نزد آنان  می  مسلمانی( خود را یکتاپرست

مانند »شیطان« در ادب قرآنی و اسالمی است و به گمانم نیز چنین است. حداقل در گاهان 

زرتشت یکتاپرستی کامال مشهود است.  ولی هرچه هست، دوآلیزم زرتشتی عصر ساسانی  

دلیل نبود وقتی که در قرون مسلمانان را تحت تأثیر قرار داد. بیای  هبیش از همه اندیشه

تیمیه پیدا شدند، بیش از همه از خطر  نفوذ  میانه پیرایشگران و یا بنیادگرایانی چون ابن
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افکار مجوس در متن اسالم و به طور خاص در جریان تشیع گفتند و تالش کردند به زعم  

 خود اسالم را از این انحراف نجات دهند.  

و  نه خدا دوگانه  اصوال  که در قرآن و سنت  آن است  کوتاه  تاریخی  این گزارش  نتیجه 

   م شر  چندگانه بودند و از این رو مفهومی به ناها  و نه پدیده  هچندگانه بود
 

رور به مثابه و ش

متضاد و متعارض در آفرینش مطرح نبوده است. این مفاهیم تئولوژیک از اواخر ای  پدیده

مختلف اسالمی )معتزله، اشاعره،  های  قرن سوم جدی شده و در قالب آرای کالمی نحله

اقبال مختلف شیعی و ...( بازسازی شد. با توجه به این روند تاریخی بوده است که  های  فرقه

یونانی  دوگانه  کرد  تصریح  اقبال  و  گفته  سخن  هستی  توحید  از  شریعتی  آن  تبع  به  و 

 مسلمانان را در فهم اسالم دچار بدفهمی کرد )نقل به مضمون(.  

اما این که گفتید اکنون کرونا فرصتی فراهم آورده تا این موضوع بیش از پیش مطرح  

دورتر نیز های که اصل موضوع در گذشتهشود، درست است. اما با دو توضیح. نخست این 

غربی در جوامع اسالمی و از  های  مطرح بوده و در قرن اخیر به دلیل نفوذ و رسوخ فلسفه

تر شده و به ویژه عمدتا از سوی منتقدان رادیکال اسالم به  به مراتب جدی  ،جمله در ایران 

بازگو همواره  اسالمی  الهیات  و  خداشناسی  در  معضلی  که، شمی  عنوان  این  دوم  و    ود؛ 

دانم این رخداد تازه چه اندازه اثرگذار است و در واقع، چه اندازه در دگردیسی اندیشه  نمی

دانم که تحولی ماندگار و جدی ایجاد می  آفریند. بعیدمی  الهیاتی اسالمی و شیعی ما نقش

 کند. باید منتظر ماند و دید.  

من خیر است.  ای  اما در مورد پرسش آخرین و شاید هم اصلی شما، پاسخ یک کلمه

است که آدمیان وفق »منطق موقعیت«  ای  دوگانه   توضیح کوتاه آن است که اساسا خیر/شر  

ند و بشناسند و این هیچ ربطی به خدا )با را تفسیر کنها  تا پدیدهاند  به ضرورت برساخته

کنیم و نه عمودی و از این رو جهان را  می  فرض وجود( ندارد. ما آدمیان افقی به جهان نگاه

به ویژه در اجزاء گونه  تغییر  می  گون در کل و  نیز پیوسته در حال  این گونگی  تازه  بینیم و 

نباشد، به تعداد خداباوران خدا وجود  است. خداباوران نیز خدای واحدی ندارند، اگر مبالغه  

دارد. این که شهرت یافته به عدد نفوس خالیق راهی به سوی خدا هست، دقیفا به همین 

  ؛ معناست. واقعیت این است که خدای مسلمان، مسلمان است؛ خدای مسیحی، مسیحی

ا. جر  م 
 
هل و  پروتستان  پروتستان،  خدای  شیعی؛  شیعه،  شرور  می  خدای  پرسید:  توان 

 )طبیعی و یا اخالقی( در جهان با کدام تصور و تصویر از خدا سازگار نیست؟ 
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  ی در هستی وجود ندارد. شر  اما اگر عمودی )از بام هستی( به هستی نگاه کنیم، شر  

کند )خدا آن قواعد را لحاظ کرده یا هر نیروی می  ؟ طبیعت بر اساس قواعدی کارهیعنی چ

ت دارد این است که در این نظام فعل و انفعاالت، زلزله و  دیگری و یا تصادفا(؛ آنچه واقعی

اند؟ بله،   و برای کی شر  اند آیند و چرا شر  می سیل و ویروس کرونا و وبا و طاعون و . . . پدید

و در    زند و به همین دلیل شر  می است و جای انکار ندارد چرا که به او آسیب  برای آدمی شر  

و انسان چنین نامی به آنها  اند  انسانیهای  رساند. اما این دو پدیدهمی  مقابل آن خیر سود

داده است و هیچ ربطی به خالق و عالم خلق ندارد. سخن روشن آن است که خداوند نه  

شر   نه  و  آفریده  جهان  در  را  به   خیر  و  است  آدمیزاد  زبان  و  ذهن  برساخته  دوگانه  این  را؛ 

راده و قدرت انتخاب و اختیار آدمی است برای افاده مقاصد خاص. البته از منظر مقتضای ا

خلقت اساسا خیر است ولی این دعوی از منظر استدالل عقلی محض به ویژه برای    ،مؤمنان 

 خداناباوران قابل اثبات نیست.  

یا تأویل کردهجالب است برخی »شیطان« را به »نیروی شر   ه که باند  آفرین« ترجمه و 

نماید. به همین دلیل است که اگر خدا را از جهان برداریم، باز هرکسی که  می  گمانم درست

در زیست جهان انسان باور دارد، ناگزیر باید برای این وجود دوگانه   خیر/شر    یبه دوگانه

د، از این رو اگر هم چالشی باشد، صرفا برای خداباوران نیست  ه دهتفسیری و تحلیلی ارائ

که چون    لنماید. این استدالمی  هجوبرای نفی خداوند به کلی بی  ه اقامه برهان شر  و به ویژ 

،  هست، پس خدا نیست، بنیادی ندارد.  شر   توان نتیجه سلبی  نمی  زیرا از گزاره واقعیت شر 

   گرفت و گفت: پس خدا وجود ندارد. 

چیست؟ تشخیص دهنده کیست و کجاست و معیار اجماعی   وانگهی، معیار خیر و شر  

نگاه کنیم، ممکن است همان دعوی  به جهان  کدام است؟ اگر عمودی    برای تمیز خیر و شر  

  وا شیئا فهو شر  حب  قرآن درست باشد که »و عسی ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم و عسی ان ت  

قرآن )البته از باب قصه مذهبی  (. داستان خضر و موسی در سوره کهف 216لکم« )بقره /  

 (  نیز مؤید همین دیدگاه است.  یی و نه رویدادی تاریخقبه قصد تنبه اخال

با عدالت خداوندی نیز مشمول همین    در همین جا بیفزایم، پرسش از عدم سازگاری شر  

قاعده است. دوگانه عدل و ظلم، برساخته ذهن و زبان انسان است و ربطی به خدا ندارد.  

از این    دیق عینی و خارجی آن نیز صرفا در زیست جهان آدمیزاد معنای محصلی دارد ومصا

تغییر  رو همواره که ممکن است  می   تعریف و مصداق عدل و ظلم  آنجا  تا  ی در عملکند؛ 
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خیر و شر  نیز مفهوما    زمانی عدل باشد و در زمانی دیگر و حتی مکانی دیگر ظلم تلقی گردد.

ل 
 
     است و همواره در حال دگردیسی.و مصداقا سیا

انسان )مثال   تعامل خداوند و  ارتباط و  به نوع  این نظریه الزم است  برای توضیح  حال 

هی( در چهارچوب نگرش قرآنی اشارتی بشود تا توضیح و تبیین یخدای تنزیهی و یا تشب

 کامل شود.                      

     

پارسا:   وجود  طاها  عدم  که  است  شده  طرح  باب  این  از  شر  مسئله  که  دارید  عنایت 

خداناباوری را موجه کند. به همین سبب به برهان شر  هم مشهور شده است. به عبارتی 

خواهند نشان دهند  می  ذهنی آدمیان های  گیری از برساخته بهره  ادیگر مدعیان برهان شر  ب

« به وضعیتی  که باوری دارای   ناسازگاری درونی است. در این وضعیت معلوم است که »شر 

رنج  می  اطالق و  به  شود که در آن درد  ویرانی مشهود است )چنانچه خدا هم  و جنایت و 

دارد و می  خالق هستی گفته دارد و خالقی  اصالت  به خودی خود  رنج  و  این درد  شود(. 

گویند  می  یان هم ندارد. مدعیان برهان شر  ذهنی نیست و البته اختصاص به آدمای  پدیده

تواند محصول کار خداوندی خیرخواه و قادر و دانا باشد و با استناد نمی این حجم از شرور

شود انکار کرد می کنند. آیا وجود چنین »شروری« در عالم رامی به آن خداناباوری را موجه

  گفت؟   یا نادیده گرفت و از خدای خیرخواه و دانای مطلق سخن

در زیست جهان انسان واقعیت دارد و جای انکار ندارد و هدف نیز   وجود شر    اشکوری:

پاک کردن صورت مسئله نیست بلکه مسئله مهم و اختالف نظر در تبیین و منشاء شرور در  

ام  . من مدعیو این که ربطی به خدای قادر مطلق و حکیم و خیرخواه دارد یا نه عالم است

در واقع صورت  انم اساسا نادرست طرح شده است.  که به گمایم  که ما  مغلوب گفتمانی شده

 نماید.  می مسئله مخدوش

آن را  توان  می  از منظر حامالن برهان شر  تأمل کنیم.    حال اندکی در استدالل برهان شر  

 چنین تقریر کرد: 

 . )وفق جهان بینی خداباوران موحد( جهان را خالقی باشد خدا نام. الف
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و علیم و عادل و خبیر و خیرخواه بشر و اصوال آفرینش  این خداوند یگانه حکیم است    ب.

 جهان خیر مطلق است. 

  طبیعی هست )مانند سیل و زلزله و بیماری و . . .( و هم شر    . در این جهان هم شر  ج

 . . .(. ظلم  اخالقی و بشری )مانند فقر و جنگ و 

د. زیرا اگر تواند وجود داشته باشنمی  نتیجه منطقی چنین مقدماتی این است که خدا

ادعا او  برای  که  نقشی  و  اوصاف  با  بایست  نمی  شود هست، دیگر چنین شروریمی  خدا 

ی پدید آید، بر خداوند است که مانع شود  وجود داشته باشد و حتی اگر، به هر دلیلی، شر  

 کند؛ حال که چنین نیست، باید نتیجه گرفت که پس خدا نیست.  و از عالم و آدم دفع شر  

اما همان گونه که پیش از این گفتم، مهم نقطه عزیمت مبحث خداشناسی و نوع الهیات  

ماست؛ در تعریف و تفسیر متعارف و به تعبیری تصور و تصویر عامیانه ما از خداوند، همین  

دیگر از خداوند و اوصاف او داشته باشیم،    نماید ولی اگر تصوریمی  برهان معقول و منطقی

بنیاد باشد و ناپذیرفتنی. در کالم سنتی و تشبیهی رایج، البته  تواند بیمی  چنین برهانی

و یا   چون عدمی بودن شر  هایی برای گریز از معضل و دفاع از عقاید خداباورانه، به استدالل

که به گمانم هیچ یک نه چندان اند  قلیل در ازای خیر کثیر و مانند آنها متوسل شده  شر  

با پرسشاند  معقول ااند  زیادی مواجههای  و حداقل  نه  به چنین توال ضرور صو  ی دارد که 

متمسک شویم. همین طور نیازی ندارد که از تعبیر نه چندان قابل دفاعی   یسستابزارهای  

وست عزیزمان چون »هزینه دادن« برای نقض و نفی برهان شر کمک بگیریم )تعبیری که د

    144اند(. آقایاسر میردامادی به کار برده

 
از عبارت »هزینه  ،. برخی دوستان از جمله آقایان یاسر میردامادی و سروش دباغ در مواجهه با برهان شر  مطرح 144

گویند، برای این که بتوانیم از خداباوری در برابر برهان شر ارائه شده از سوی می   کنند. این دوستان می   دادن« استفاده

خداناباوران دفاع کنیم، ناگزیر باید از برخی دعاوی خداباوری مانند علم مطلق و قدرت مطلق چشم بپوشیم و نام این  

  نشینی تر این مدعا آن است که کمی عقبگذارند. مفهوم روشنمی  اقدام و در واقع عقب نشینی را »هزینه دادن«

تاکتیک، افزون بر آن که الزم نیست، در متن خود حاوی قبول  کنیم تا همچنان از سنگر خداباوری دفاع کنیم. این می

منطق طرف مقابل و پذیرش شکست است. سخن من آن است که، اگر منطق حامالن برهان شر درست و معقول و 

موظف به قبول آن هستیم ولی اگر چنین نیست و در برابر نظریه رقیب استدالل داریم،   اپذیرفتنی است، عقال و اخالق

 تعبیر هزینه دادن تهی از محتواست و حاوی نوعی اعتراف به شکست البته همراه با تخفبف هم هست.     دیگر 
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و  حکمت  و  علم  و  خیرخواهی  چون  صفاتی  واجد  خداوند  من  الهیات  هست    ...وفق 

)هرچند صفات متالئم با الهیات تنزیهی( ولی از نگاه عمودی )بخوانید نگاه الهی و ربوبی(  

شر   نام  به  مفهومی  و   اساسا  ندارد  وجود  هستی  باشد.  نمی  در  داشته  وجود    تکرار تواند 

به نام شر و شرور در زیست جهان نیست بلکه تبیین شرور است.  ای  کنم این انکار پدیدهمی

باور  برآمده از ذهنیت دوگانه ساز آدمی است و آن هم محصول منطقی    انه خیر / شر  زیرا دوگ

با  به   انسانی  اساسا  کنید  فرض  است.  انسان  انتخابگری  قدرت  و  اختیار  اراده،  آزادی، 

مطرح بود؟ هر   باز دوگانه خیر و شر   ،شناسیم در طبیعت وجود نداشتمی خصوصیاتی که

تلف ادب بشری، لزوما برآمده از ذهن و زبان مختارانه آدمی  مخهای  در گفتمان ای  دو گانه 

 لغو و بالموضوع خواهند بود.  هایی ن دوگانهیاست و گرنه چن

بگذریم پرمناقشه  دوگانه  این  از  از    و  اگر  منفک  آیا  کنیم؛  یاد  بدی   / خوبی  دوگانه  از 

و  می  انسان، خوبی و بدی معنای محصلی دارد و نور  یا  توانست خلق شود؟ خیر و شر و 

زیر مجموعه مفهوم عام    ،ظلمت )البته نه به معنای فیزیکی آن( و مفاهیمی از این دست 

 خوبی و بدی هستند.        

توانست انسانی خلق کند که قادر به خلق  می  حال ممکن است کسی بگوید خداوند 

ی نباشد و یکسره بر خیر عمل کند؛ این البته مدعای دیگری است ولی حداقل چیزی  شر  

شناسیم و  می  دیگر انسان ممتازی که اکنون   ،توان گفت آن است که در آن صورتمی  که

 داشت.  نمی کنیم، وجودمی  بدان افتخار

درست برهان  مقدمه  سه  ترتیب  نتیجه  بدین  و  مقبول  و  معقول  و  در  است  آن  گیری 

نماید ولی در خداشناسی من نادرست است. چرا می  چهارچوب الهیات مرسوم نیز منطقی

طبیعی، صانع جهان و هستی را آفریده و آنچه او آفریده خیر است ولی  از    در قلمرو شر     که

این انسان است که هر چیزی که ی ذاتی و طبیعی وجود ندارد.  نگاه عمودی خداوند شر  

در مورد شرور اخالقی  داند.  می  زند و به طور کلی برای او نامطلوب است، شر  می  به او آسیب

است. زیرا چنین شروری کامال برآمده از اراده و قدرت انتخاب تر  نیز صورت مسئله روشن

زیست جهان    گمان فاجعه بارترین رخداد درانسان است و کمترین ربطی به خالق ندارد. بی

دهد.  می  مختلف رخ داده وهای  که متأسفانه در طول تاریخ همواره با انگیزهجنگ است  

و فاجعه، چه ربطی به خدا دارد؟ مثال چرا اما راستی این همه جنگ و خونریزی و ویرانی  
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باید در هولوکاست بگوییم خدا کجاست؟ امروز تخریب محیط زیست موضوع بسیار مهمی  

 است. آیا خداوند مسئول آن است؟ 

این دوگانه سازیمی  در هرحال تکرار که  و  ها  کنم  انسان است  کامال مخلوق ذهنیت 

است. یک بار دوستمان جناب  ا مورد استفاده  و برای تبیین رخدادهبالضروره تولید شده  

دکتر نیکفر پرسیده بود: مسئولیت این خدا با کیست؟ پاسخ من آن است که مسئولیت او  

با خود اوست ولی باید دید حوزه اراده و مشیت او کجاست تا پاسخ دانسته شود. آیا مفهوم  

هان  ج  قواعد حاکم بربه معنای نقض  )که در قرآن پر بسامد است(  قدیر«    ء»علی کل شی

خیر و شر هیچ مسئولیتی متوجه خداوند حکیم    یاست؟ فتأمل! در هرحال در مقوله دوگانه

و چون    نمایدمی   بالموضوعو علیم و قادر مطلق نیست. در شرور طبیعی اساسا اصطالح شر  

هنجاری و    است و در قلمرو شر    برای او شر    ،زند و یا از آن راضی نیست می  به بشر آسیب 

        است.      یعنی انسان اخالقی نیز یکسره با مسئولیت با مخلوق شرآفرین مختار 

همان گونه که گفته شد، مهم آن است که نوع رابطه خالق و مخلوق را تعریف و تبیین   

تر شود. به دیگر سخن، بحث باید از تصور و تصویرمان از  روشن  کنیم تا سستی برهان شر  

 د تا به تفسیر دقیق تر و سازگار با آن دست یافت. شوخداوند آغاز 

  

پارسا: نظر  طاها  به  اشکوری!  خداوند  می  جناب  از  متفاوتی  تقریر  حال  در  رسد شما 

ان شر  را منحل کنید.  هستید تا متناسب با آن مفهوم شر  را بازخوانی، حل یا بهتر بگوییم بره

ن پرسش بازخواهیم گشت، اما پیش از آن اجازه دهید یک بار تقریر به توضیحات شما در ای 

عامه  باور  در  رایج  خدای  با  نسبتی  چه  و  است  کدام  خدا  این  بشنویم.  خدا  از  را  ی  شما 

و   »اراده«  از  منظور  دارد؟  مقدس  کتاب  از  برآمده  و  ایجابی  الهیات  و  »مشیت  مسلمانان 

  گیرد؟  نمی الهی« چیست و به کدام امور تعلق

الهیات من اساسا سلبی است و نه ایجابی و در واقع بعد ایجابی فرع بر سلبی    اشکوری:

این دیدگاه را کوشم در حد وافی به مقصود  می  شود.می  است و در حول آن تفسیر و تعلیل

 تقریر کنم.  

باب  می از گذشته در  سختی  های  »تشبیه« و »تنزیه« خداوند بحث و جدالدانید که 

پدید آمده است. متکلمان  ای  کالمی گستردههای  آرای مختلف و حتی نحلهحول آن  بوده و  
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م متالئم کنند و از این رو دو عنوان »صفات ثبوتیه« به نوعی آن دو را با هاند  البته کوشیده

شود و در ثبوتیه می  یاد  ،که خداوند ندارد  اند. در سلبیه از صفاتیو »صفات سلبیه« برساخته

رود. واقعیت این است که در قرآن از هردو نوع بینش  می  از صفاتی که خداوند دارد سخن

دیده آیاتی  »خدای  می  الهیاتی  و  متشخص«  »خدای  عنوان  تحت  دو  این  از  شود. 

 صورت« و »خدای با صورت«.  شود و نیز »خدای بیمی غیرمتشخص« نیز یاد

البالغه نیز هر نوع صفات شخصانی و ثبوتی و یا ایجابی از ذات باری در خطبه اول نهج

کند که هر نوع صفاتی و  می  استداللنحو منطقی    و بهشود و امام علی به درستی  می  دور

خداوند از  محدود  ، توصیفی  را  محدود  کندمی  او  خدای  نیست  ،و  علیخدا  گوید  می  . 

جدا باشد و با اشیاء است نه آن ها  خداوند از هستی خارج است اما نه آن گونه که از پدیده 

نماید که اگر هر دو تعبیر را واقعی و عینی  می چنین 145گونه که با آنها یکی و ممزوج باشد. 

 بدانیم، تناقض پیدا شده و طبعا »جمع نقیضین را نشاید«.   

شود یعنی ذات  می  که خداوند اساسا با امور سلبی شناختهدر این میان من بر این نظرم  

توان با هیچ قیدی محدود و مقید کرد و این همان الهیات تنزیهی است. شاید نمی  باری را

 
. مالحظه بخشی از متن بلند کالم امام علی خالی از لطف نیست: ». . . و کمال االخالص له نفی الصفات عنه،  145

فه ه غیرالص   موصوف ان 
 

ها غیر موصوف، و شهاده کل  صفه ان 
 

. فمن وصف الله سبحانه، فقد قرنه، و من قرنه لشهاده کل

ه فقد  ه، و من حد  اه فقد جهله. و من جهله اشار الیه، و من اشار الیه فقد حد  اء. و من جز  اه فقد جز  اه. و من ثن  فقد ثن 

 
 

 شی ء البمقارنه، و غیر کل
 

ه. و من قال فیما فقد اخلی منه. کائن العن حدث، و موجود العن عدم. مع کل شی ء    عد 

حد اذ السکن یستأنس به، و ال یستوحش   البمزایله. فاعل البمعنی الحرکات واآلله. بصیر اذ المنظور الیه من خلقه. متو 

 لفقده ...«.

ترجمه: و کمال اخالص عقیده برای او نفی صفات از اوست، به دلیل شهادت هر صفتی که غیر از موصوف است. و  

که خدای سبحان را وصف کند، برای او جفت [همتا[ ساخته و    است. پس، هرشهادت هر موصوفی که غیر از صفت  

چیز انگاشته و هرکه او را دو چیز بینگارد، برای او جزء انگاشته و هرکه برای او جزء  هرکه برای او جفت ساخته، او را  دو

اشاره کند، او را محدود ساخته و    بینگارد، جاهل به اوست و کسی که جاهل به او باشد، به او اشاره کرده و هرکه به او

هرکه او را محدود بداند، او را شمردنی انگاشته و هرکه بگوید »در چیست؟« او را در مکان انگاشته و هرکه بگوید »بر 

چیست؟« مکانی را خالی انگاشته است. هست نه از حادث شدن ]و[ موجود است نه از عدم. با همه چیز هست نه به  

جز همه چیز است نه به معنای جدا بودن. فعال است نه به معنای ]استفاده[ از حرکت و ابزار. معنای جفت بودن و  

بیناست حتی زمانی که چیز قابل رؤیتی وجود نداشته باشد. تنهاست، چون همدمی که با او مأنوس شود و با فقدان 

   (ترجمه ابراهیم منهاج دشتی)او احساس وحشت کند برای او وجود ندارد ...«.   
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موالنا گویا باشد: »آنچه در اندیشه ناید آن خداست«! این بیت فردوسی هم به    مصراعاین  

 قدر کفایت روشنگر است: 

بلندی   را  تویی   جهان  پستی   و 
 

چه  توییای  ندانم  هستی   هرچه 
 

الدین آشتیانی دیدم که به خوبی  در آغاز یکی از آثار مهندس جاللای  سالها پیش جمله 

در این اندیشه تنها صفتی که برای ذات   نام  پر نشان«.کند: »به نام  بیمی  ضمیر مرا بیان

   باری واقعی است همان نفی هر صفتی از اوست. 

است چنین  بارهمی  ،اگر  در  پرسید  کمابیش   توان  و  شخصانی  شده  تصویر  خدایی 

  مجازات گیرد و  می  ورزد و خشممی  بیند و مهرمی  شنود ومی  وار که قادر مطلق است وانسان 

توان گفت؟ این  می  کند و ...، چهمی  لحظه که بخواهد دخالت  در امور عالم هرکند و  می

مع کرد؟ اگر این نوع  جتوان با تنزیه الهی  می  گونه آیات و به تعبیر دینی »نصوص« را چگونه

پرسش با  باشد،  واقعی  باری  ذات  به  آنها  انتساب  و  شخصانی  چالشها  صفات  های  و 

پرشماری مواجه خواهیم شد که در نهایت راه گریزی نیست و دوگانه سلبیه و ثبوتیه ناساز 

 خواهد ماند.  

گیرم. تفصیل آن را باید در  می  برای تبیین مدعای خود از بینش تحلیلی اقبال کمک

گزاره دارد که البته هر یک را در   او پنج  146او دید.   دینی در اسالمبازسازی اندیشه  کتاب  

 کنم:می جایی و به مناسبتی گفته ولی من آنها را در یک منظومه معرفتی و الهیاتی تحلیل

 جهان خطی است در حال کشیده شدن

 جهان فعل است و نه شیء 

ی اوست 
 
 حیات خدا در تجل

ی خدا در طبیعت است 
 
 تجل

 و طبیعت رفتار خداست 

قی، هستی  
 
کند که حتی  می  ن آغازی دارد اما پایانی ندارد و اقبال تصریحمتعی  در این تل

خدواند نیز از پایان این خط و نقطه فرجامین آن خبر ندارد )در این صورت حادث و قدیم 

 
همین مجموعه مالحظه فصل سوم در    که در این گفتگو آمده است را  اقبالل  او دیگر اقو ها  . مستندات این گزاره 146

  کنید.
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سوره    28کند(. شاید مفهوم »صیرورت« و »الی الله المصیر« )آیه  می  معنایی متفاوت پیدا 

ش معنای  به  معنا  بقره(  همین  به  اگردن  اما  مقبول  های  هگزار   باشد.  و  معقول  را  بعدی 

بشماریم، منطقا خداوند نه در خارج از جهان )مثال جایی در مکانی به نام عرش و یا فراز 

کند، بلکه،  می  آسمان( چون پادشاهی خودمختار نشسته و هر گونه که بخواهد اعمال اراده

 
 
 حیات الهی در تجل

 
یعت است و الجرم طبیعت یعنی قوانین  یات او نیز در طبیات اوست و تجل

حاکم بر طبیعت یعنی عالم و آدم همان مشیت و اراده و خواست و به عبارت دیگر صفات و 

افعال خداوند است. شاید این دیدگاه نوعی وحدت وجود و یا همه خدایی را تداعی کند اما  

 بود.  بالموضوع خواهد ای چنین شبهه ،دیگر اقبالهای با توجه به اندیشه

داند و نه قطره و دریا. می  اقبال در جایی رابطه انسان با خداوند را رابطه صدف و دریا

  ن(، رابطه عالم و عالم با خداوند در تلقی وحدت وجودی )به ویژه از نوع افراطی و رادیکال آ

ذی و  ظل  ماسویرابطه  یعنی  است  سایه(  صاحب  و  )سایه  هیچظل  واقع  به  و  اند  الله 

و وهمی دارند و در واقع چون قطره از جنس آب و به محض پیوند با ای  موجودیتی عاریه

رسد. اما در تمثیل و  می  الله«شود و به اصطالح به »فناء فیمی  دریا کامال در آن مستهلک 

اما در نهایت،   از دریاست و محصول فیضان الهی،  و دریا، هرچند صدف  استعاره صدف 

 ست. آزادی و اختیار نیز با این اندشیه مالزمه دارد.  دارای شخصیتی مستقل ا

بیفزایم اندیشه وحدت وجودی گرچه جذاب است و به ویژه در ذهن و عاطفه مؤمنان و  

عارف خوشموحدان  در  می  مسلک  کنیم،  توجه  آن  منطقی  الزامات  به  اگر  ولی  نشیند، 

آن خواهد  های  تمام مؤلفهخطرناک است چرا که به انحالل انسانیت با  ای  فرجام اندیشه

انجامید. از جمله اراده آزاد، قدرت انتخاب، مسئولیت و آزادی به معنای دقیق و جامع آن  

ه شریعتی نیز( تشناسی اقبال )و البدر انسان که  منتفی خواهد بود. آزادی و اختیار چنان  

  30)آیات    قرآن برجسته است که اصوال انسانیت آدمی با »عصیان« در اسطوره آفرینش در  

سوره مؤمنون(    14شود و دیگر مقام »احسن الخالقین« )آیه  می  سوره بقره( متعین  38تا  

   برای خداوند نیز بالموضوع خواهد شد.

 

در این صورت این همه صفات ثبوتی چرا و به چه دلیل به خداوند نسبت  طاها پارسا:  

 شود؟ می  نماید. این تناقض چگونه رفعمی شود؟ ظاهرا متناقضمی داده
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خداواشکوری:   به  ثبوتی  صفات  چرا  که  این  است  نداما  شده  داده  توان  می  ،نسبت 

 چنین تقریر کرد: 

نخست باید مشخص کنیم که الهیات ما سلبی است و یا ایجابی؟ اگر این دو را ناسازه  

  بدانیم، ناگزیر باید یکی را اصل و مبنا بگیریم و دیگری را حول آن تفسیر کنیم. الهیات من 

که به روشنی از خدای    قرآن شمار  ایجابی یعنی آیات پر های  و گزاره سلبی است و از این ر 

یاد این  می  متشخص  به  و مفاهمه ما آدمیان  برای تفهیم  بالضروره  ندارند و  کنند، اصالت 

 اند. ادبیات نازل شده

مجال این  در  کافی  استدالل  و  اختصارنمی  تحلیل  به  ولی  که  می  گنجد  اصوال  گویم 

کنند و از این رو همواره مفاهیم انتزاعی به  نمی  آدمیان امور انتزاعی محض را مطلقا درک

شود. این قاعده مطلق است و تاریخ اندیشه و ادب می  شکل انضمامی به بشر القاء و تفهیم

شود.  می  سازی متحول شده وسازی و تمدن بشری همواره چنین شکل گرفته و به فرهنگ

اند.  متنوع در تمام موضوعات انسانی در این روند و بالضروره پدید آمدههای  هاساطیر و قص

کهن است و این  های  »یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا، هیچ کس نبود« مطلع اغلب قصه

   از سر تفنن گفته نشده است.

برای ز استدالل کرد که »عالم معقول« بدون »عالم محسوس« مطلقا  توان این گونه نیمی

انی و شخصانی مفاهیم معقول و یا  آدمیزاد نامفهوم است. از این رو همیشه برای فهم حس 

انی و قابل فهم و درک و تفسیر استفاده   کنیم. مثال عشق را چگونه می  انتزاعی از بیان حس 

پذیر کرد؟ خشم و کینه و نفرت و دوستی و دشمنی و عذاب و ثواب و عقاب و...  توان فهممی

ناپذیر از فلسفه و شعر و  ها، که جزئی جداییو استعارهها  جازات و تمثیلاند. م  چنیننیز  

اند.  اند، برای پاسخ به چنین نیاز و ضرورتی پدید آمدهمعارف بشری  ادبیات و به نوعی در کل

گیرد  می  اما تمامی این رخدادها زیرمجموعه انسان و تاریخ و فرهنگ آدمی شکل گرفته و

 نه در ماورای آن.  

یا  دین و ادبیات دینی نیز کامال تابع این قاعده است. اگر الهیات خاص خداباوران و 

شناختی داران را نادیده بگیریم و دین را صرفا یک پدیده کامال مادی و تاریخی و جامعهدین

 بدانیم، باز ادبیات دینی تابع همین قاعده است. 
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سند نقلی اسالم یعنی قرآن رجوع کنیم و از منظر خالص دینی  ترین  مهماما اگر صرفا به  

کند. تنها تفاوت این است  نمی  به صفات ایجابی خداوند تکیه کنیم، باز صورت مسئله تغییر

شناختی، ادبیات دینی برآمده از الزامات زبانی  صرفا تاریخی و مادی و جامعه  که در نگاه

دیگرهای  )بازی منشاء  هیچ  و  است  این  زبانی(  مذهبی  و  دینی  بینش  در  ولی  ندارد  ی 

کند و بالضروره پیام )وحی( خود را با استفاده از  می که همان قاعده را جاریخداوند است 

به نام »نبی« آن را به ب مادبیات انض شر امی رایج بشری از طریق »القاء« پیام به شخصی 

 ی حسی شود.  پذیر و حن د تا فهمکنمی منتقل

ابراهیمی، های  کلیدواژه بنیادین و به هم پیوسته »القاء«، »وحی« و »نبوت« در دینسه  

  کنند. حال این خدا چگونه پذیرفته می  این گونه زاده شده و معنای مشخص و قابل فهم پیدا

کند، صد  می  شود و این که این خداوند چگونه پیغام خود را به نبی و او به دیگران منتقلمی

البته داستان دیگری است و الجرم باید در جایی دیگر به بحث گذاشت و در آن چون و چرا  

 کرد. 

استدالل و  گفتار  این  در  ما  اگر   ،هرچند مدعای  ولی  است  پیشادینی  و  اساسا عقلی 

به   برای ما حجت باشد،  قرآن بخواهیم  ادله نقلی  از دو نص  می  ارجاع دهیم و صرفا    توان 

 رد. یکی کلیدواژه »تنزیل« است و دیگر تنزیل به »لسان قوم«.  استفاده ک

واقعیت این است که وحی و نبوت و زبان قرآن و ادبیات اسالمی بدون اصطالح و مفهوم  

ر و چندالیه یبنیادین »تنز ل مکر  ل« قابل فهم نیست. تنزیل به کوتاهی عبارت است از تنز 

قال آن در سطح مادی و زیرین به آدمیزاد. در این  پیام برخاسته از اراده و مشیت الهی و انت

گیری زبانی در زبان نبی و  شود: مشیت، القاء به قلب نبی، شکلمی روند چند مرحله طی 

 در فرجام القای آن بر آدمیان )قرائت وحی(.  

 ما البته هنوز از مکانیسم طی مراحل مشیت و القای پیام به نبی چیزی معقول و علمی

همینمی به  )و  اثبات   ندانیم  ایمانی  محدوده  در  فعال  اساس می  ناپذیردلیل  بر  اما  ماند( 

فیلتر(   )بخوانید  از چند مرحله  الهی  معقول  عالم  که  تنزیل، مطمئن هستیم  قاعده مهم 

البته  ادبیات قرآن  ماها منتقل شده است. زبان و  به  بر زبان نبی جاری شده و  گذشته و 

فلسفی )ادبی،  است  زبان  متنوع  از  موضوعات  تمامی  در  ولی   )... و  علمی  حقوقی،   ،

که ناگزیر   ،استعاری و ایجابی استفاده شده تا پیام یعنی »مقاصدالشریعه« برای ما آدمیان 
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بند زبان و زمان و حتی مکان هستیم، معقول و مقبول باشد. جز این راهی برای  در تخته

به اعتبار »علل الشرایع« و »مقاصدالشریعه«  افاده مقصود وجود نداشتته و ندارد. احکام نیز  

 معقول است و هیچ اصالت موضوعی ندارند.   

سوره ابراهیم بدان تصریح شده است. این    4کلیدواژه دیگر »لسان قوم« است که در آیه  

سخن بدان معناست که زبان وحی به خودی خود اصالتی ندارد بلکه برای افاده مقصود 

ی او نیز زیسته و وحمی  ر حجاز قرن هفتم میالدی عرب زبان بوده و هست. نبی اسالم د

ناگزیر عربی بوده است. از این رو برخی )و البته عرب زبانان( نزول قرآن به زبان عربی را  

ها من سالهیچ پایه و بنیادی ندارد.    که  دانند می  تقدیس کرده و آن را ذاتی وحی و اسالم

عنوان   با  گفتار/نوشتاری  در  نبوت  »تاریخقبل  و  وحی  رخداد   –مندی  یک  مثابه  به  قرآن 

  147م. اتاریخی« در این باب سخن گفته

دست  شود که وقتی خداوند از تعابیری چون  می  از مجموع این توضیحات چنین نتیجه

ها و ده ی ب و قیامت و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و دوری و نزدیکاو عرش و خشم و عذ

صورت    گوید، صرفا بدان معناست که مفاهیم انتزاعی بهمی  شخصانی سخنتعبیر مشابه و  

بند زمان و مکان و زبان و فرهنگ مفهوم باشد  در تخته  انضمامی برای هاضمه ذهنی آدمیان  

 و الغیر. این تعابیر را نباید به معنای واقعی خود حمل کرد.  

 اد ـد گشـبایی ـودک ـ ان کـس زب ـپ  و کارت فتاد ون که با کودک سرچ

با استفاده از تعبیر فلسفی مشهور »کثرت در عین وحدت و   از این منظر شاید بتوان 

از  هایی  بالعکس« بین تنزیه و تشبیه جمع کرد. عموم متون دینی )به ویژه انجیل و بخش

 اند.    تورات و اوپانیشادها و اوستا( همین گونه

متون دینی مرسوم از خدای شخصانی  بدین ترتیب پاسخ پرسش از آیاتی که در قرآن و  

شود. از این منظر تمامی  می روشن  ،گوید می  و الهیات ایجابی )حداقل از منظر من( سخن

افاده های  گزاره برای  تمثیل و صرفا  جاز است و استعاره و  اولوهی م  ایجابی در باب مقام 

انگشت به ماه اشاره  دارد که بسیار بلیغ است: با  ای  . بودا جملهستمقصود به کار رفته ا

کنم به همین دلیل  می  بینند. فکرمی  را   کن، ابلهان به جای آن که ماه را ببینند، انگشت تو 

 
 قابل دسترسی است. ام . این نوشتار تحت همین عنوان در وبسایت شخصی 147
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اند. زیرا  ستفاده کردهبوده است که عارفان ما در قدیم برای اشاره به خداوند از کلمه »او« ا

 ه باشد، نارساتر از یک ضمیر اشاره است.   کهرچه  جز این

برگر  اگر  همان  حال  عالم،  در  شرور  مسئله  یعنی  گفتگو  این  محوری  موضوع  به  دیم 

کنم که انتساب هر فعلی به خداوند به دلیل محدودیت زبانی و به می  مدعای اصلی را تکرار

مقتضای رعایت فرهنگ و ادب زمانه است و هیچ اعتبار ذاتی ندارد. در باب جبر و اختیار  

. در یک سلسله آیات از اراده آزاد و این که هر فرد شودمی  در قرآن دو صدای متفاوت شنیده

سوره اسراء( و در آیات پرشمار دیگر    7انسان مسئول نیکی و بدی خود است )از جمله آیه  

 د.  ده می  سوره انفال( را به خداوند نسبت  17همه امور و حتی اعمالی چون تیراندازی )آیه  

د کسی  الهیات سلبی، در واقع خداون  ند ولی در چهارچوبظاهرا این دو نوع آیات ناساز 

به هیچ فعلی مجبور  از ذهنیت  نمی  را  برآمده  و اختیار  آزادی  و  کند و اصوال نیکی و بدی 

آفریده و بدان  دوگانه انسانی  نیز چنین  بالضروره خلق کرده و خداوند  و  انسان است  ساز 

اراده و مشیت آدمیزاد در این مؤمنون( و این هر دو مخلوق    14افتخار هم کرده است )آیه  

کرانه است. شاید نظریه »امر بین االمرین« چنین تفسیری داشته باشد. بدین  طبیعت بی

ر است.  تترتیب، شرور انسانی هیچ ربطی به خداوند ندارد. شرور طبیعی که از این هم روشن

االت جهان تابع به تعبیر قرآن »عالم امر« بر »عالم خلق« قواعدی نهاده است و فعل و انفع

 احزاب(.  62همان قواعد است و »وال تجد لسنه الله تبدیال« )آیه  

بی الله ان یجری االمور اال باسبابها«.  ااگر جهان به قاعده است، پس راست است که »

چنین اقتضا و اصل تکامل حیات  ی رخ نداده بلکه تطور اجزای عالم  در این دیدگاه، شر  

نیافرید که مثال زلزله نباشد و  ای  بپرسیم خداوند چرا جهان را به گونهکند. اگر  می  کرده و

شاید بتوان گفت در  سیل نیاید و بیماری و ... وجود نداشته باشد، پاسخی درخور ندارم.  

به گونه باره آن بحث و مناقشهمی  که االن ای  آن صورت، عالم و آدم   شناسیم و داریم در 

، شد. به هرحالنمی  نتیجه پرسشی از این دست مطرحداشت و در  نمی  دوجوکنیم،  می

 خارج است و جهان همین است که هست. هرچه هست، فعال از موضوع بحث ما 

دهد؟ به گمانم دو دلیل می  د این گونه امور را گاه به خود نسبتاما این که چرا خداون

بدانیم( معتبر  را  علیت  برهان  اگر  )البته  که  این  یکی  است.  مراد  تومی  محتمل  گفت  ان 

العلل هستی و بیان توانایی مطلق )علی کل شیئ قدیر( خالق است و این  یادآوری علت
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گیرد و تیراندازی تو از آن خداوند است.  می  بدان معنا نیست که خداوند مثال دست شما را

تمثیل است و مجاز و داستان، همان تمثیل ماه و انگشت بوداست. دلیل دیگر )که به گمانم  

خواهد به بشر هشدار دهد که درست است  می  نماید( آن است که او می  ترتر و پذیرفتنیمهم

 آدمی در محدوده قواعد جاری اختیاراتی دارد ولی در نهایت  

 هرچ آن ترا به وهم و به حس مبدع خدای 
 

شا   ر محاط و مدرک و معلوم و مبصر است و م 
 

ادب  می پیامبران در  تتمیم  دانیم که هدف غایی  و  تحکیم  و  »تعالی روحانی«  قرآنی، 

بر و  است  اخالقی(  رذائل  برابر  در  اخالقی  )فضایل  حسنه«  نفس   »اخالق  که  است  آن 

به بدی که همواره  اماره  )نفس  یوسف(    53آیه    -دهد  می  و شرور فرمان ها  سرکش  سوره 

هشت و جهنم  بهای  و وعدهها  آدمی را کنترل و مهار کند و در این صورت انذارها و عذاب

جملگی بدین منظور است و نه لزوما به معنای تحقق عینی آنها در جایی در فیزیک این  

 و بدین جهت معاد جسمانی به کلی بالموضوع است.    جهان مادی

به خود نسبت  این که خداوند خلق شر   )آیه  می  را  یا  2دهد  گوید ما می  سوره فلق( و 

  دانیم که نه شر  می  سوره بلد(، معنایی جز این ندارد و گرنه  4آدمی را در رنج آفریدیم )آیه  

مخلوق الهی است و نه این که خداوند از رنج بردن بندگان خرسند خواهد بود. تمامی اینها  

تا مقام  اند  دههستند که به دالیل گفته شده به خداوند نسبت داده شهایی  بیان واقعیت

     طر مؤمنان نرود.    ااولوهی از یاد و خ

در پایان برای تکمیل مبحث الزم است بیفزایم که این همه بدان معنا نیست که خالق  

هستی منعزل است و عالم و به ویژه آدم  را به حال خود وانهاده است )تفویض(. وفق دیدگاه  

مضمونی   –  نهان که پیدا کنم تراای  اقبال خدا جدای از طبیعت و هستی نیست )کی بوده

ساز هم نیست و حتی خدای  ( خدای ساعتامام حسین به کار رفته است  که در دعای عرفه 

بینای هستی« و هر  تعبیر مولوی »جان جهان است« و »چشم  به  او  نیست،  فالسفه هم 

ترین بیان همان است  سوره الرحمان( و در واقع مناسب  29لحظه در کار »خلق مدام« )آیه 

»هواالول واالخر والظاهر والباطن«. اگر چنین تصور  گوید:  می  سوره حدید(   3که قرآن )آیه 

محدودیت علم و   ،خود بر قوانین خود ملتزم است و در این صورت ،شود، خداوند قانونگزار 

 نماید.                                             می اراده و قدرت مقام اولوهی معقول و مقبول و حتی طبیعی
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پارسا:    اشکوطاها  برجناب  شما  پاسخ  به  اکنون  شمامی   ری!  که  می  گردیم.  گویید 

»وجود شر  در زیست جهان انسان واقعیت دارد و جای انکار ندارد«. بر مبنای همین گزاره،  

اینجا کهمی  در  گفت  برهان/استداللی سخن  از  را  می  شود  خداناباوری  کم  دست  کوشد 

چنا یعنی  سازد.  )برهان  نموجه  استدالل  درستی  بپذیریم،  چه  انسان  سوی  از  را   ) شر 

او نگاه او به شر  و خیر ی  أرادهشود و دیگر سخن گفتن از خدا،  می  خداناباوری او موجه

ی شرور )نه لزوما برای ال این است که شما برای فردی که با مشاهدهؤ شود. سمی  منحل

ه عبارت دیگر  شود، چه توضیحی دارید؟ بمی  انسان بلکه حتی برای حیوانات(، خداناباور

«می  چگونه نامد، الزاما شر  نیست و یا استدالل در می  توانید او را قانع کنید که آنچه او »شر 

            برهان شر  نادرست است )و خدایی وجود دارد(؟    

من اصوال در مقام دفاع از گزاره »خدا وجود دارد« و یا    ،اگر توجه کرده باشید  اشکوری:

ارائه استدالل و اقامه برهان به سود خداباوری نبوده و نیستم، بلکه در مقام تحریر محل نزاع  

ور مطلق  تواند وجود خدا را حداقل به طنمی  خواهم بگویم برهان معروف شر  می  هستم و

با نوعی از الهیات متناقض است و نه با هر   شر  برهان    نقض و نفی کند. در نهایت حداکثر،

ل ئبایست بین انواع خداباوری تفکیک قامی  حداکثر  نوع خداباوری. مدافعان برهان شر  

 شوند.  

در جهان )به عنوان    توان چنین گفت که اثبات وقوع و وجود شر  می  برای تدقیق بیشتر 

باید  این صورت  تعارض است و در  الهیات در  با نوعی  نه عدمی(  ایجابی  امری وجودی و 

طبیعی( ناقض خدای قادر علیم و حکیم و    )به ویژه شر    پذیرفت که تحقق عینی انواع شر  

  خیرخواه است و این تحلیل به سود خداناباواران خواهد بود و یک خداباور ناگزیر باید یکی 

دیگر است. ناگزیر باید ای  از دو سوی نقیضین را انتخاب کند. اما الهیات مختار من به گونه

امری    شناسی من شرور در عالم وجود دارند ولی دوگانه خیر/شر  تکرار کنم که در هستی

انسان و انسانیت ندارد تا بتوان از آن برای     انسانی است و هیچ واقعیت ذاتی در خارج از

 نفی و نقض خدای خالق سود جست.  

اگر مفهومی و یا وجودی به نام خدا )یهوه، اهورامزدا،    ،کنممی  برای تقریب ذهن عرض

 شر    ، اند(، در آن صورتکه منکران مدعیای  الله و...( را مطلقا از هستی برداریم )به گونه

)که قطعا دارد(، چه تبیینی در چرایی این شرور داریم؟ به ویژه اگر به    وجود ندارد؟ اگر دارد

مند« بدانیم، چگونگی و چرایی هر دلیل جهان و طبیعت را »معنادار« و »هدفدار« و »قاعده
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پدیده شر   برای  باز  این صورت،  در  تبیینی خواهد داشت؟  و  تفسیر  بایست  می  شرور چه 

   تفسیر و تعلیلی ارائه شود.

در این    در عالم، مختص خداباوران نیست.  واهم بگویم پرسش از تعیین منشاء شر  خمی

میان، در مقام قیاس، شاید خداباوری هم برای شرور در عالم )اعم از طبیعی و احالقی(  

، رنجتوجیه موجه و  ها  تری ارائه دهد و هم حداقل با تفاسیری از خدا و انسان و خیر و شر 

وجود شرور در عالم کر و کور و فاقد معنا، قاعدتا کمتر قابل را تحمل پذیرتر سازد. ها بآسی

 تحمل خواهد بود.   

 دیدگاه من همان است که پیش از این به تفصیل گفته شد.  

 

اجازه دهید برای    ،ساز بودن مفهوم شر  ذهنی بودن یا انسان   خصوصدر  طاها پارسا:  

یعنی »درد و   شر   مصادیق  از یکی  از آن  جایبه احتمالی تفاهمسوء  و لفظی  تشابه از  پرهیز

ای ذهنی نیست. اصال پای انسان خود اصالت دارد و پدیده رنج« کمک بگیریم که به خودی

آید و نصیبش از بدو تولد  را بیرون بکشیم. حیوانی را در نظر بگیرید که کور و کر به دنیا می

  را   جهان   اگر تا پایانی کوتاه، فقط زمین خوردن و زخمی شدن و درد و رنج کشیدن است.

  برای  رنجی  و  درد  چنین  رسدمی  نظر  به  بدانیم،  مطلق  توانای  و  خیرخواه  و  دانا  خالقی  دارای

 گرنه وجود چنین خالقی ممکن نیست )برهان شر(.  و  باشد داشته وجود نباید مخلوق این

سخن گفتن از    - ی این حیوان با مشاهده  - نام خدا را از هستی برداریماگر وجودی به

شود و درد و رنجش صرفا تبیینی علمی و طبیعی خواهد داشت.  معنی میبی«  »خالق  شر  

شر   پدیده  تبیین  با  مشکلی  خداناباور  شبکه  یعنی  و  ندارد  آن  با  مواجهه  و و  باور  ی 

  فرد  باور  یشبکه  در  دهد کهشود. مشکل جایی رخ میدار نمیاش خدشهشناسیهستی

  به  پدیده  این  و  شودمی  پرستش  قابل  اشویژه   گانهسه  صفات  خاطر   به  که  دارد  وجود  خدایی

صرفا خدا را نشانه    شر    برهان   پس .  کندمی  وارد  بنیادی  یخدشه  شناسی هستی  نظام  این

ر با  علیه آن نیست. یعنی فردخداناباو  کند ویت و موجه میتقو  را  خداناباوری  رفته است و

یابد و فرد خداباور با دیدن چنین  یای، شاهدی بر خداناباوری خود مدیدن چنین پدیده

  آیا غیر از این است؟ یابد.تناقض مید/در خداباوری خود تردی ای پدیده
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رسید در مقام تبیین  می  حقیقت این است که من آنچه الزم بود و به ذهنم  اشکوری:

گفته برداشتم  و  قانع ام  نظریه  اگر  حال  بحث نمی  کنندهو  کردن  رها  جز  گریزی  نماید، 

ها را بار دیگر  همان ام  در واقع من همان مبانی را که پیش از این به چالش کشیدهنیست.  

ارائه شده را باطل کند.  های  کنید. اکنون توپ در زمین رقیب است تا استداللمی  مطرح 

 ایم.  ادله رسیده ویشاید به تکاف

نافی خداباوری نیست. حداکثر این    مشهور شر  حرف اساسی من این است که برهان  

را نقض از خداباوری  نوعی  برهان  به اصطالح  این  که  آن  می  است  رو اطالق  این  از  کند. 

دارد وجود  شر  »چون  گزاره  یعنی  نیست.  معقول  و  ندارد«    پس  ، منصفانه  وجود  خداوند 

ند: خدایی که برخی  توانند به صورت شرطی بگویمی  اطالق ندارد. باورمندان به برهان شر  

ته باشد. اصوال دعوی بطالن  تواند وجود داشنمی  کنند، با وجود شرور در جهان،می  ادعا

دا امروز دیگر جایی ندارد. به ویژه که از گذشته تا کنون متکلمان یهودی و مسیحی  وجود خ

اند هو مسلمان براهین مختلفی برای مدلل و موجه کردن گزاره »خدا وجود دارد« ارائه داد

 
 
به ضرر رقیب اقامه کرده است. چنان  ای هو البته طرف مقابل نیز به مواجهه برخاسته و ادل

انگار )الادری( بود. اگر وجود خداوند  که کارل پوپر به درستی گفته است، حداکثر باید ندانم

 از نظر علمی قابل اثبات نیست، بطالن آن نیز قابل اثبات نیست. 

رسد، به گمانم چنین نیست. زیرا، اگر نمی  گویید آسیبی به خداناباوریمی  اما این که

ل باشیم، خداناباوران نیز باید برای منشاء شرور طبیعی توجیهی معقول  ئبه حیات معقول قا

 شمشیر دو لبه است.   داشته باشند. در واقع، برهان شر  

هایی پندارم که دوگانهمی  ن، چنیاز آن گذشته، به رغم اذعان به واقعیتی به نام رنج و شر  

... هیچ یک امری ذاتی  و چون خیر/شر؛ حق/باطل؛ زشت/زیبا؛ نیکی/بدی؛ عدل/ظلم 

و  معلول    ندستهاعتباری و برساخته ذهنیت آدمی    نها را نیافریده بلکه اموریآنیست و خدا  

دینی، هر امری به  مندی جهان و نیز معلول اراده و قدرت آدمی. اگر هم در ادبیات  قاعده

ام. اشتباه نشود، رنج  شود، به دالیلی است که قبال گفتهمی  خداوند مستقیما ارجاع داده

زبانی بشر است.  از این رو نه  های  ذهنی نیست، بلکه عنوان و تبیین آن معلول زبان و بازی

 کند و نه به طبیعت و نه به هیچ منشاء بیرون از انسان.  می به خدا ربط پیدا
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بودیسم، داستانی است  و  ادیانی چون هندوئیسم  در  که اصوال مفهوم »رنج«  بگذریم 

در تفکر عرفان اسالمی )که   پیچیده و دارای ابعاد و اضالع فلسفی و تئولوژیک مهمی است.

مسیحی و هندی است، شعار »البالء للوالء« اصلی شناخته  های  تردید تحت تأثیر اندیشهبی

شود هر »گنج«ی برآمده از »رنج«ی است. در این دیدگاه، برای می شده و رایج است. ادعا

رنج الزامی است. یعنی رنج در عین سختی و نامطلوبی، منشاء خیر است و    ،تحقق گنج

 گوید:  می  شود. این همان است که مولوینمی  خیر از این طریق حاصل

جد  به  مهرش  بر  و  قهر  بر   عاشقم 
 

 

دو  ای   هر  بر  عاشقم  من   ضد عجب 
 

حیوان  تمثیل  باره  در  چنینمی  فقط  ،اما  بگویم  شر  می  توانم  برهان  که  بر   نماید 

نظرپیش به  اما  استوار شده است.  آدم  و  عالم  برای  ثابت  بنیادین ذات  که می  فرض  رسد 

عالم  اساسا ذات داده داست. در  از دست  را  اعتبار خود  که  ارسطویی دیری است  گرایی 

در  سال قبل و در روزگار ماقبل ظهور انسان در زمین،  ها  لیون یبرگردیم به مفرض و تخیل  

تصور و تصویری داشت؟ در آن زمان هم    ،شر    توان از مفهومی به ناممی  چنان وضعیتی آیا

یا در تمثیل دیگر در جنگل آتش گرفتهمی  البته حیوانی که درد   سوزد و نابود می  کشد و 

و یا ظلم و مانند آنها برای آن حیوان    اما آیا در آن زمان تعبیر شر  کشد،  می  شود، درد و رنجمی

ی که در باره    توانست وجود داشته باشد؟می و  هوجود داشت اگر رنج را همان شر  بدانیم، شر 

کنیم، برساخته ذهن و زبان آدمیان است و خود حیوان مفهومی  می  حیوان مفروض لحاظ 

                  شناسد. نمی به نام شر  

  

شما از خداباوری متفاوت خود سخن گفتید. اجازه دهید به این موضوع    طاها پارسا: 

شر   مسئله  به  شما  رویکرد  در  چون  بپردازیم  مؤهم  س  است.  اینؤ ثر  نخست  شما ال  که: 

صف  گوییدمی  البالغهنهج  به  استناد   با نوع  محدود   ت»هر  را  او  خداوند  از  توصیفی    و 

نیست؟می مقدس  کتاب  متن  و  پیامبران  مشی  خالف  این  آیا  س کند«،  )و  ؤ و  دوم  ال 

او     :تر(بنیادی  به  و من  باشم  نظر داشته  فرزندم اختالف  با  کنید من در موضوعی  فرض 

جا  ینفارغ از درستی یا نادرستی، در ا  ،های من را بفهمی«بگویم باید »پدر شوی تا حرف

ای  ی شناخته شدهمغالطه ،بستن راه استدالل  این    ام ومن امکان استدالل را از او گرفته

  نطق است.در علم م
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رسند، از تعابیری رسد مؤمنانی مانند شما هرگاه به نقد مفهوم خدا مینظر میحال به

  از   دالنههم  نقل  به  شما  مثال .  بنددمی  ناقد  بر  را  استدالل  راه  که  گیرند می  کمک

خداست« گوییدمی   مولوی آن  ناید  اندیشه  در  خداباوری    ، »آنچه  مدل  این  شما  نظر  به 

با برهان شر   و  ) را دارد )که استداللی کامال منطقی است  امکان مواجهه  از درستی  فارغ 

 نادرستی دارد؟  

دهم.  می  در مورد پرسش نخست شما ناگزیر به همان توضیحات قبلی ارجاع    اشکوری:

کنیم و هر نوعش را که انتخاب ی مشخص  بگفتم باید نظریه مختار را در الهیات سلبی و ایجا

به پرسش باید  ناگزیر  ازو  ها  کردیم،  تناقضات مطرح  احیانا  و  پاسخ   ابهامات  مقابل  سوی 

وار برایم  ند تشبیهی و انسان اودهیم. نظریه مختار من اساسا خدای تنزیهی است و گرنه خد

و سلبیه و به طور   این را هم بگویم که صفات ثبوتیه قابل فهم و در نتیجه قابل قبول نیست.

نکرده ابداع  را من  سلبی  یا  و  تنزیهی  الهیات  و  ام  کلی  الهیات مسیحی  در  طور  همین  و 

ن به  نمی  گفتن ندارد که طرف مقابل  148همواره مطرح بوده و هست.   زییهودی  تواند مرا 

     مشخص و حتی مشهور بکند تا احیانا مدعیات خود را موجه نشان دهد. ای التزام به نظریه

گوید، گفتم که چنین می  اما در برابر انبوه آیاتی که در قرآن از خدای تشبیهی سخن

محدودیت و  قوم«  »لسان  و  »تنزیل«  باب  از  خداوند  از  است. های  تصویری  بشری  زبانی 

که به ضرورت زبان اسطوره برای بیان حقایق بنیادین زیست جهان بشری خلق  همان گونه  

جمله همان  واقع،  در  است.  مایعقلها    شده  و  للناس  نضربها  االمثال  تلک  »و  قرآنی 

سوره عنکبوت( درست است و گریزی از آن نبوده و نیست.  البته باید    43االالعالمون« )آیه  

 در باره زبان قرآن بیندیشیم که آیا زبان علم است یا نه.  

خارج(   بگذارید شفاف بگویم اگر قرار بر باور به واقعیت علمی و عینی )ماوقع در عالم 

در قصص قرآن )مانند زاییدن عیسی از مادر باکره و یا سخن گفتن نوزاد در گاهواره و به  

« که  دعوی  این  ...  اویژه  و  نبیا«  جعلنی  و  الکتاب  باشد،    –تانی  مریم(  در سوره  داستانی 

توانم گفت این است که برای من قابل فهم نیست و هیچ توجیه علمی  می  حداقل چیزی که

 
. در این مورد بنگرید به مقاله »فلسفه زبان دین از منظر متکلمان نوافالطونی« به قلم احمد علوی در شماره دوم   148

 .  1399»فصلنامه نقد دینی« شماره تابستان 
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آنها نیز در بهترین حالتنمی   برای  به معجزات  باور  می  شناسم. توسل سنتی  تواند نوعی 

 گشاید. نمی ایمانی باشد و از منظر عقلی و علمی گرهی

اما در مورد دوم. واقعیت این است که در نیافتم چرا مغالطه است. من راه استدالل را  

را عیان کنم و در    طرف مقابلهای  در حدی سستی استداللام  و فقط کوشیدهام  نبسته

فکر دهم.  ارائه  مختارم  نظریه  برای  را  خودم  موجهات  استدالل نمی  مقابل  من  های  کنم 

 مصداق تمثیل شما و مغالطه باشد.  

 منطقا باید شش ویژگی داشته باشد: ای اند، هر نظریه در هرحال چنان که گفته 

 مدعا و یا مدعیاتش روشن باشد، -1

 مبانی خود را بگوید،   -2

3-  
 
)عقلی و یا در صورت لزوم نقلی( ارائه  وافی به مقصود  ه  برای اثبات مدعیاتش ادل

 کند )تناسب مدعا با دلیل(، 

 دارای سازگاری و انسجام درونی باشد،   -4

5-  
 
 .ه رقیب را به چالش بکشد و در صورت لزوم بطالنشان را عیان کندادل

 احتمالی پاسخ دهد. و تناقضات ها در آخر به پرسش -6

چنین کنم و حال بر منتقدان است که به تعبیر  ام  کوشیده  (البته نه چندان منظم)من  

 
 
مرا روشن کنند و بگویند کدام یک از این شش قاعده  های ه و استداللقدما خلل و فرج ادل

اندیشه که  نیستم  بیفزایم مدعی  است.  باطل  یا  و  بر غایب  چرا  و  چون  به نمیهایم  دارند. 

دین الهیات  )مانند  اسالمی  الهیات  و  های  هرحال  است  مبهم  و  پیچیده  بسیار  دیگر( 

به   کنم.می  دن یالزم است و من فقط تمرین اندیشای  علمی و نظری بایستههای  کوشش

های  ویژه آگاهم که در مقام اقامه دلیل و برهان برای دعاوی سلبی، ناگزیر گرفتار محدودیت

آن   شویم می  زبانی از  که  چیزی  از  نهایت  در  ایجابی می  و  تعابیر  و  ادبیات  یعنی  گریزیم 

آید و نمی  افزاید. خداوند اندر وهم و خیال آدمی درمی  کنیم و این بر ابهاماتمی  استفاده

  سازی ناچار خداوند در قالب الفاظ در از این رو در مقام مفهومگنجد و  نمی  حتی در الفاظ

 آید.  می
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 که به  آیدمیان می به ی الهیاتی ســلبی و نســبتا رادیکالدر نظریه شــما پا  پارســا: طاها  

ت. مثال وقتی   ازگاری درونی« اـس ود »آنچه در  به نقل از مولوی گفته می نظر دارای »ناـس ـش

چون   و البته ی خدا هســتید )ای دربارهاندیشــه ناید آن خداســت«، در حال طرح اندیشــه

چه   کسو پاراد این با گیرید(ناید، امکان اســـتدالل را از مخاطب میدر اندیشـــه    گوییدمی

را  مــی او  روزانــه  عــبــادت  در  چــگــونــه  الــهــیــات  ایــن  بــا  ایــن،  بــر  عــالوه  کــرد؟  ــود  شــ

احب ،رحیم رحمان، بارها احب قیامت، روز ـص احب و نعمت ـص آیا   خوانید؟می غـضب ـص

ــان   نشــ را  ــمــا  شــ نـظـریــه  »نــاکــارآمــدی«  فـقــدان  نـوعـی  الـفــاظ  و  عـبــادت  نـوع  ایـن 

ــمــی ــوال دهــد؟  ن ــه اصــ ــه کــه خــدایــی ب ــکــل ب ــ شــ ــجــاب ــخــن  ای ســ او  از  ــتــوان  ن ی 

  بست؟ توان می «ی»امید چه گفت،

 دهم. می اید. به هریک جداگانه پاسخسه پرسش مطرح کرده اشکوری: 

شود  می  »الهیات سلبی« است. وقتی گفتهمشکل اساسی در همان مفهوم و یا معنای  

نداشته  از  زیرا  است؟  تبیین  و  توضیح  قابل  چگونه  ناید«،  اندیشه  در   صحبتها  »آنچه 

کند در باره خدا  نمی  منطقا و با الفاظ قابل تبیین نیستند. فرقی همها  شود و نداشتهمی

ا این حال پارادوکس  باشد و یا هر چیز دیگری. در واقع داستان »گنگ  خوابدیده« است. ب

شود.  می  ها با عنوان »صفات« یادوجود دارند لذا از همان ها  این است که همان نداشته

باره خداوند، همان عدم صفت است.   واقعی در  تنها صفت  از  گفته شده  غیر  این دعوی 

توان گفت  می  امری عدمی است پس وجود ندارد و فقط  گفتند شر  می  حرف قدماست که

با این همه   عدم خیر )از باب تمثیل کوری فقط عدم بینایی است و امر وجودی نیست(. 

)همان گونه که گفته شد( ما در باره خداوند )مانند هر امر سلبی دیگر( با صفات و افعال  

 ن روست.  آ ویه به حداوند از گوییم و خدای ایجابی و انتساب صفات ثبتمی ایجابی سخن

گیرد، باید دید مراد از  می  اید این نظریه امکان استدالل را از طرفاما این که فرموده

دانیم که انواعی از استدالل داریم و یکی از آنها »استدالل تمثیلی«  می  استدالل چیست؟

است که من در   است که عبارت است از اقامه استداللی در برابر استدالل دیگر. حداقل آن 

استدالل دیگری به مثابه بدیل    ،برابر استدالل الهیات ایجابی با توسل به مبانی مشخص

رقیب، های  ام. در هرحال بر منتقدان است که جدای از قوت و ضعف استداللارائه داده 

استنتاج و  مقدمات  و  کنند.های  مبانی  رد  و  نقد  استدالل  مرا  و  مبانی  اگر  من  های  البته 

   کند، دیگر مشکل من نیست. می مدافعان برهان شر  را دچار مشکل



131فصل ششم  /    

   

 

ها  ترین پرسش شما البته مسئله دعا و وحی و مانند آنهاست. در مباحث قبلی بدان مهم

توان گفت: اگر در الهیات ما اصل خدای تنزیهی باشد )اصلی که در  می  ام. اجماالپرداخته

تشبیهی بر آن قاعده تفسیر شوند و این  های  باید گزارهرود(، منطقا  می  قرآن نیز بر آن اصرار

دهیم. اگر چنین کنیم، ناگزیر )حداقل در فهم  می  است که در تمام امور انجامای  قاعده

م و خبیر و مانند آنها مجاز است و برای تقریب  یمن( اتصاف صفاتی چون قادر و سمیع و عل

انی امور انتزاعیذهن و معقول کنم کسی منکر باشد که  نمی  است. فکر  سازی و تبیین حس 

ی و واقعی سخن به نحو حس  کند، و  نمی  بیند، عذابنمی  شنود،نمی  گوید،نمی  خداوند 

سوره طه( و »یدالله    5دارای جا و مکان نیست. در این صورت »علی العرش االستوی« )آیه  

مجازی و  ها  سبتسوره فتح( چه معنایی دارد؟ جز این است که این ن  11فوق ایدهم« )آیه  

 استعاری است؟ 

عینی صورت  به  قیامت  بگویم  جا  همین  در  گفته   ،بگذارید  جسمانی  معاد  بدان    که 

ی مواجه است و برای  جد  های  با ابهامات و پرسش  ،شود )به رغم وجود نصوص قرآنی(می

برخی که گفته شد، به پیروی از  ای  من تا این لحظه مفهوم و معقول نبوده و بر اساس قاعده

دانم و  می  متفکران )از جمله اقبال و شریعتی(، قیامت را به معنای »حالت« در درون آدمی

نه در جایی در فیزیک این جهان و نه جسمانی و نه حتی روحانی. اجرای عدالت و جزای  

رخ ما  حالت  در  ولی  است  درست  کامال  بد  و  نیک  مکان  می  اعمال  و  زمان  در  نه  و  دهد 

 ر من هم همان حمل بیان استعاری ایجابی است بر الهیات سلبی.  دیگری. متر و معیا

»جان جهان« و »چشم بیدار هستی« و »گوش  به نحو استعاری  با این حال خداوند را  

شنود؛ هرچند نه با چشم و گوش  می  بیند ومی  دانم و بر این گمانم کهمی  شنوای عالم«

و ظاهر و باطن است و به تعبیر مجازی قرآن وار. باور دارم که او اول و آخر جسمانی و انسان 

سوره ق(، از این رو در عالم و طبیعت نقش دارد و  16از رگ گردن به من نزدیکتر است )آیه 

است و هیچ لحظه از آدمی جدا نیست.    «در واقع طبیعت رفتار خداست. او »رفیق اعلی

مه نکته  این  به  است.  آمده  اقبال  دیدگاه  در  قبال  نیز  آن  در تبیین  که  کنم  اشاره  نیز  م 

بینی توحیدی ما )شاید بهتر باشد بگویم من( وحی و نبوت و حتی دعا مصداق »خلق  جهان 

تداوم   بنابراین  و  است  ی« 
 
التجل فی  ر  تکر  »ال  شیرازی  صدرای  سخن  مصداق  و  مدام« 

 پذیر پروژه خلقت حکیمانه است و نه دخالت در کار عالم و آدم.  اگریزن
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سخن گفتن انسانی است از پایین به باال   ،دیگر هم اشاره کنم. دعا و نیایشبه یک نکته  

بهانهای  و محتوای چنین مکالمه تعبیر درست شریعتی  و  ای  به  برای »حرف زدن«  است 

روحانی به طرف »او«. از این رو نباید تصوری عامیانه از    ررا زدن« و صیرورت و سیها  »حرف

در این چهارچوب،  بایست می مفاهمیم مرتبط نیز منطقا دعا داشت. استجابت دعا و دیگر

 تفسیری متناسب پیدا کنند.                  

 

با آقایان سروش و  ؤ و اما سطاها پارسا:   ال آخر. در گفتگوهایی که پیشتر در این باره 

 ی وجود شرور طبیعی کدیور و میردامادی داشتم، هریک از خدایی گفتند که در هنگامه

شناسند. عبدالکریم سروش گفت انتظاری از خدایش ندارد و محسن کدیور از خدای  می

کند. یاسر میردامادی هم به سکوت و غیبت نمی  گفت که سنن الهی را نقضمی  قانونمندی

به توضیحات و توصیفات شما الزم است س با توجه  تر  ال را مصداقیؤ خداوند اشاره کرد. 

برد و مادرش با دیدن  می  کشد و درد می  درزادی دارد رنجبپرسم. آنگاه که کودک معلول ما

 شود، خدای یوسفی اشکوری کجاست؟   می این صحنه دارد خداناباور

توانید عنوانی مناسب برای می  و شماام  خدای خود را اجماال معرفی کردهمن  اشکوری:  

جهان معلول قواعد و  در  ای  آن انتخاب کنید. چون، به شرحی که آمد، معتقدم هر حادثه 

ولی   ندارم  مخالفتی  سروش  دکتر  سخن  با  مضمونا  هرچند  من  است  خاص  قانونمندی 

توانم آن را  می  دکتر کدیور مناسب است و  ن، سخ149دانمنمی  تعبیرش را چندان مناسب

 تکرار کنم و بیفزایم انتظاری از خدا ندارم. اما با تعبیر دکتر میردامادی هیچ موافقتی ندارم  

بینید  می  توانم به آن مادر بگویم که آنچهمی  در باره آن کودک و مادر مفروض، فقط  اما

توانید  می  ،تردید زحمت است ولی با تغییر منظر، با حذف یک نقطهکنید، بیمی  و تجربه

 به رحمت کنید. اال ان  فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها.    آن را تبدیل

کنم. چرا که نمی  هاست که در باره وجود و عدم وجود خدا با کسی بحثضمنا من سال

 
 
ادل مقنعمعتقدم  طور  به  حداقل  قدیم(  متکلمان  و  جدید  عالمان  از  )اعم  خداباوران    ه 

کند. نمی اثبات  را  اثبات  تواند خدا  و    به گمانم خدا  و درک  نیست  اثبات شدنی  و  کردنی 

 
 خورد«.  نمی . در تیتر زیتون برای گفتگو با دکتر سروش این جمله انتخاب شده بود: »خدا به هر دردی 149
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گرچه عقل و علم و  »ایمان« به او بیشتر دیدنی و شهودی است و نه لزوما عقلی و علمی.  

حدودی تا  برسانند.  می  استدالل  مدد  ایمان  تقویت  به  خدای  توانند  با  پیامبران  خدای 

 می: به گفته فروغی بسطا عالمان و فقیهان و فیلسوفان و متکلمان یکی نیستند.

دارد فرق  خداخوان  با   خدادان 

پــم لــبر  نــیش  را  غنچه  او   ام ـــب 
 

تـیــکه ح  ب ـــوان  انـــا  ف ـسـ ه  داردـان   رق 

 دان فرق داردـ نـــه خـــا بـــدان تـــ که خن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


