
 

 

  
  

  

  اقبال الهوري در نگاهفلسفه شرقي و حكمت خودي 
  

  ∗عزيزاهللا ساالري
  

  چكيده
پرداز فلسفه و حكمت خودي است كه حكمت   نظريهعالمه اقبال الهوري

درآميخته با درد و عشق و نيز عشق همراه با حكمت و خردورزي و خودباوري 
پيامدهاي . ددار كه از ژرفاي فطرت، خلقت و حقيقت برخاسته، بيان ميرا 

حركت، حرارت، تپش، كوشش، مقاومت، پويايي، : ند ازا چنين حكمتي عبارت
  :رهايي و تعالي

 و اندر آن آيينه عالم را شناخت  اي خوش آن كو از خودي آيينه ساخت
  )428: ، ص16(

  زير خاك ما شرار زندگي است   نوري كه نام او خودي استي هنقط
  )14: ، ص9(

  :يا
  مشت خاك خويش را اكسير كن    تعمير كنتو خودي اندر بدن 

  )419: ، ص16(
اي خرد و عرفان نوراني شرقي است كه افزون بر   گونهنظام ديدگاهي اقبال

سكوالريزم، فمنيسم، ماركسيسم، اپيكوريسم، نيهيليسم، (نفي خرد غربي 
بر ابعاد گوناگون شخصيتي يك انسان آرماني ...) ناسيوناليسم، آمپرياليسم و 

دل، پرتپش، پويا  بخرد رحماني و هم صاحداراي ورزد؛ انساني كه هم  ميتأكيد 
  .سوز است و ستم

  . شرقيفلسفه -4 ،اقبال الهوري -3 ،خوديحكمت  -2 ،خدا -1:ي كليديها ژهوا
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  مقدمه. 1

  ، عارف فرزانه و شاعر بيدارگر معاصر، در )1938 -1873(اقبال الهوري  محمد عالمه
 برجسته به نام هايش به زبان پارسي، از يك نظام فكري و فلسفيِ رودهويژه س آثار و به

، مشايي، اشراقي(هاي فكري  كدام از روش گويد كه به هيچ سخن مي» كمت خوديح«
هاي  چنان به حكمت اقبال نه آن. نيستبه اشكامالً م )سلوكي عرفاني، استداللي كالمي

وي در برخورد با حكمت و . تابد را برميهاي مغرب زمين  نهد و نه فلسفه يوناني ارج مي
حكمت «تر از حكمت اشراقي سهروردي و نيز   اسالمي، ساحتي فراتر و گستردهي هفلسف

در اين .  قائل است_  كه توفيق و مجال شرح و تدوين آن را نيافت_ »مشرقي ابن سينا
 ي هربردارند بيت و د9000اش كه   برآنيم تا با استناد به كليات اشعار پارسي،نوشتار

 مثنوي، زبور عجم، گلشن راز جديد، ي هخودي، خالص خودي، رموز بي اسرار«هاي  مجموعه
نامه، پيام مشرق، افكار، مي باقي، پيام مشرق، نقش فرنگ، جاويدنامه، پس چه بايد  بندگي

  . وي را بيان كنيم خوديِي ه است، حكمت و انديش»كرد؟، مسافر و ارمغان حجاز
 جمال هاي سيد تر از خودباوري تر و گسترده  خودي وي فراتر، ژرفهمچنين ديدگاه

هاي اينچنيني   دكتر علي شريعتي و انديشهالدين اسدآبادي و بازگشت به خويشتنِ 
جالل آل احمد است؛ زيرا حكمت خودي او نه يك سياست و يا اخالق صرف، كه يك 

 هم به ،اقبال. ش استبخ بيني و ايدئولوژي رهايي نظام فكري و يك دستگاه جهان
. ها ها و ملت  انسانها و هم چه بايد كرد ها؛ هم داشته ها نظر دارد و هم بايستي هستي

خدا، فطرت، خرد شرقي و رحماني، فرهنگ قرآني، عرفان، خودآگاهي پيامبرانه، تپيدن، 
 ،جويي و نظر، خط اختياري سرنوشت و خالصه رفتن و نياسودن، همت و غيرت، تعالي

هايي از اين دست، ژرفا و وسعت حكمت   با الحاد غرب و غفلت شرق و آموزهستيز
  . دهند خودي و شرقي اقبال را شكل مي

حكمت خودي در دو ساحت دروني و بيروني يا نظري و عيني، تجلياتي دارد كه 
  .ها پرداخته است  اقبال به تفصيل در آثار و اشعارش به آن جلوه هعالم

  
  ديهاي نظري خو جلوه. 2
هاي مرسوم دنياي مغرب و حتي مشرق زمين، به سبب فقر و  عالمه اقبال با نقد فلسفه

بهره  اي هم به سبب بي  درد و شور و عشق و اشتياق و پارهي ه جنبدر ها  هاي آن كاستي
اي از حكمت درآميخته با درد و عشق و نيز عشق  بودن از نظر و نگاه فراسويي، به گونه

ت و حقيقت برخاسته قدورزي اعتقاد داشت كه از ژرفاي فطرت و خلهمراه با حكمت و خر
اين ديدگاه فراگير و . بود و پيامدش حركت، جرأت، تپش، كوشش، پويايي و رهايي است
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نام برده شده است؛ ديدگاهي كه از » خودي «ي هنگر در انديشه و آثار اقبال با واژ جامع

چنين نگاهي به عالم و آدم، از بنياد با . دگير خودآگاهي، دردمندي، عشق و تعالي شكل مي
 و علوم و فنون غربي ناسازگار است،ها   فلسفهي هگرايان گرايانه، سودجويانه و لذت نگاه ماده

  :گويد چنان كه مي آن
 بيني از اسرار خودي است  هر چه مي   پيكر هستي ز آثار خودي است

 ندار كردآشكارا عالم پ   خويشتن را چون خودي بيدار كرد

  )11: ، ص9(
  

قراري است  انگيزه، آرزو و بيفزايي، تعالي، شكوفايي، استواريِ  هستيرهاورد خودي:  
 پس به قدر استواري زندگي است   چون حيات عالم از زور خودي است
 مايه را از بر كند هستي بي   قطره چون حرف خودي از بر كند

  گلشن شكافتي ههمت او سين    از خويش يافت]ن[سبزه چون تاب دميد
 گشايد قلزمي از جوي زيستمي   چون خودي آرد به هم نيروي زيست
 اصل او در آرزو پوشيده است   زندگي در جست و جو پوشيده است

 حق ميرد چون او گيرد حياتمير   سوز آرزو گيرد حياتدل ز
 درياي خوديتابي ز موج بي   آراي خوديآرزو هنگامه

  )13 – 12: همان، صص(
با . دشو ميخودي از عشق و مهرورزي و محبت قوام و استواري پذيرفته و بالنده 

  :كشد  از فرود به فراز پرمي،دل و نيرومند شده نيروي خودي، آدمي قوي
 زير خاك ما شرار زندگي است    نوري كه نام او خودي استي هنقط

 تر تر، تابنده وزندهتر، س زنده   تر شود پاينده از محبت مي
 عالم افروزي بياموزد ز عشق  فطرت او آتش اندوزد ز عشق
 چشم نوحي، قلب ايوبي طلب   عاشقي آموز و محبوبي طلب

 شود خاك همدوش ثريا مي   شود عشق او توانا مي دل ز
  )15 – 14: همان، صص(

  :يا
 قوتش فرمانده عالم شود   از محبت چون خودي محكم شود

 شود ماه از انگشت او شق مي  شود حق مييه او پنجي هپنج
  )19: همان، ص(
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و خودشناسي و خودآگاهي است كه در » معرفة النفس «ي هخودي در نگرش وي، دربردارند

، حديث شماره 19(» أنفع المعارف النفسمعرفةُ«: ها تعبير شده است روايات به سودمندترين معرفت
12203(.  

بر . پيوندد راهي به خداآگاهي مي ون شاهگردد و چ جا آغاز مي  از اينجريان خودي
كسي : )12223همان، (»من عرَف نَفسه، عرَف ربه «،)ع( امام عليي اين بنياد، به فرموده

  .كه خويشتن را بشناسد، پروردگارش را شناخته است
  :گويد اقبال در اين باره مي

  ه ناخن سينه كاويدنب   خويش پيچيدن بياموز بيا بر
ا   تر ديدن بياموز خودي را فاش   اگر خواهي خدا را فاش بيني

  خريدي از پي يك دل غمي چند   أال اي كشته نامحرمي چند

  نشستن با خودآگاهي دمي چند   ز تأويالت ماليان نكوتر

  )473: ، ص8(
اين گونه كه  .آيد سان پديد مياي ميان خدا و ان از اين بابت است كه شناخت دوسويه

همچنين از خودفراموشي،  .گردد از خودآگاهي، خداآگاهي و از خداآگاهي، خودآگاهي حاصل مي
 :آيد خدافراموشي، و از خدافراموشي، خودفراموشي به دست مي

  )151: ، ص14(
 

يابد، از اسرار و آثار خودي است؛ گويي  اقبال به هر كجا مي نگرد و هر چه را درمي
  :بيند راز خودي را راز اصلي و بنيادي هستي مي

 بيني زاسرار خودي است هر چه مي   پيكر هستي زآثار خودي است

 آشكارا عالم پندار كرد   چون خودي بيدار كردخويشتن را 

  )11: ، ص9(
ستيز است كه سفر از خود به خود را به   باورمندانه و بيگانهبا توجه به اين ابيات

  :كند ميگشا توصيه وران چشم ديده
  

   زخدا خودي طلب، هم زخودي خداطلبهم  گير صحبت آشناطلب ز همه كس كنارها

  ت جهان گشا طلبجام جهان نما مجو، دس  ي كاينات را شهبه سركشيدن است شيعشق 
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  درون سينه بيني منزل خويش  اگر چشمي گشايي بر دل خويش
ود به خود كردن همين سفر از خ سفر اندر حضر كردن چنين است

  سفر ما را حيات جاوداني است  پايان نارسيدن زندگاني استبه 
 مكان و هم زمان گرد ره ما زماهي تا به مه جوالنگه ما

  )172: ، ص15(
 خودي ي هشان حكمت را كه عالم را از راه آيين و او اهالي پرزالل معرفت و آيينه

  :گويد  مي،بينند، ستايش كرده مي
  واندر آن آيينه عالم را شناخت  اي خوش آن كو از خودي آيينه ساخت

  )419: ، ص16(
گردد و به  از منظر خودي است كه جهان هستي و زندگاني آدميان ديگرگون مي

  :نمايد زايي مي سان اكسيري تحول
  

 از نگاهي خاك را اكسير كرد   پور آذر كعبه را تعمير كرد

 مشت خاك خويش را اكسير كن   ير كنتو خودي اندر بدن تعم

)419همان، ص (  
آور است كه از اكسير و كيميا بسي ارجمندتر   خودي چنان حيرتي هنگرش از زاوي

  :كند آورتر جلوه مي و شگفت
  

اي آشنا چه  ز خود گريخته  به آدمي نرسيدي، خدا چه 
 جويي نگاه طلب كيميا چه ميز ما    قلندريم و كرامات ما جهان بيني است

  )375:، ص12(
باني خودي و  آل و آرماني را از برج ديده  ايدهچيز و از جمله انسانِ از اين رو، همه

  :جويد هاي نهفته در آن مي خودباوري و فطرت خدايي و توانمندي
د در نهاد او به وديعه انسان اگر خودش را باور كند و به استعدادهايي كه خداون«

تواند جهان را دگرگون سازد و سرنوشت خودش را تعيين   واقف گردد، ميده استنها
عنوان اشرف مخلوقات، وظيفه دارد بار امانتي را كه خداوند بر دوش او  انسان به. كند

  منزلت واقعي خود دست يابد و ايننهاده است به نحو احسن به انجام رساند و به مقام و
آن تصوفي . تواند عملي باشد نمي» توانم من هستم و مي«كه  و اين» باور خودي«جز با 
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گيري از دنيا  رهاراده گشتن و كنا كه كشتن خودي به معني سست و ضعيف شدن و بي

 هر انسان قائم و تنها خوديِ خواهد نه اسالم مي.  خالف اسالم استدهد را ترويج مي
مقام و منزلتي برسد كه در محفوظ باشد، بلكه مدارج ارتقا را هم طي كند و سرانجام به 

اي كه در تصور و تفكر كسي  تر، مقام و مرتبه قدرت و تقدير اوست و از آن بزرگ
   ).160: ، ص3(»آيد نمي

  

  هاي عيني خودي  جلوه.3
ناپذيري، همت، مواجي،  هايي چون قدرت، پايندگي، منت ها و فرآورده  ارمغانخودي

  :قراري و رهايي دارد بي
  

 پس به قدر استواري زندگي است   از زور خودي استچون حيات عالم 
 مايه را گوهر كند هستي بي   قطره چون حرف خودي از بر كند

 پذير ساغر است پيكرش منت   پيكر است باده از ضعف خودي بي
 سنج جوشش دريا شود شكوه   كوه چون از خود رود صحرا شود
  را سوار دوش بحركند خود مي   موج تا موج است در آغوش بحر
  گلشن شكافتي همت او سينه  سبزه چون تاب دميد از خويش يافت
 ها تعمير كرد خويش را از ذره   شمع هم خود را به خود زنجير كرد
 چشم خود چكيد هم چو اشك آخر ز   خودگدازي پيشه كرد از خود رميد

 م استماه پابند طواف پيه هستي خود محكمچون زمين بر
 پس زمين مسحور چشم خاور است   تر است هستي مهر از زمين محكم

 گشايد قلزمي از جوي زيست مي   چون خودي آرد به هم نيروي زيست
  )13 – 12: ، صص9(

 جوهر نوري است با پرتوها و ، دگرگوني و چه بايد كرد و در حقيقتي خودي مايه
  :گون هاي گونه جلوه

 خويش را اندر گمان انداختي   نشناختيخودي  تو خودي از بي
  ادراك توي هيك شعاعش جلو   جوهر نوري است اندر خاك تو
 اي از انقالب هر دمش زنده   عيشت از عيشش، غم تو از غمش

 من زتاب او من استم تو تويي   تابد دويي واحد است و بر نمي
  )59 :، ص13(
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  )171-172: ، صص15(
شرار عشق و نيز حيات منهاي حكمت خودي را  وي زندگي بدون اين نور جاودانه و بي

  .داند مرگ و خود را با دست خود كفن كردن و به خاك سپردن مي
ها و  ها و چيرگي گشايي  كه اگر از امكانات و ساز و كار خودي بهره بگيريم، گرهپيدا است

هاي  ها اين خودي را دريابند و به جلوه اگر انسان. توفيقات پرشگفتي را در پي خواهد داشت
خواهي، خودباوري و خالصه سير از آنچه هست به  بخشي، تعالي گوناگون معنوي، رهايي
هاي زندگي و  برند و بسازند و بپردازند، توان رسيدن به باالترين قلهسوي آنچه بايد باشد، ب
  :گويد از اين نظر است كه اقبال مي. هستي را خواهند داشت

 زندگي در صدف خويش گهر ساختن است
  

 در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است
  

 عشق از اين گنبد در بسته برون تاختن است
  

 ن است ماه زطاق فلك انداختي هشيش
  

 مذهب زنده دالن خواب پريشاني نيست
  

 از همين خاك جهان دگري ساختن است
  

  )147 – 146: ، صص14(
هايي چون   اقبال با مركزيت خودآگاهي و عشق، فراتر از فلسفه خوديِي هفلسف

 آلبر كامو ي  و انديشه)52، ص 5 (»انديشم پس هستم مي«: كاجيتوي دكارت كه گفت
 و )همان (»من عصيان مي كنم پس هستم«: گويد نازد و مي سان ميكه به آشوبگري ان

 »كنم پس هستم من احساس مي«: گويد ورزد و مي آندره ژيد كه بر احساس تكيه مي
ورزم پس   كاجيتوي اقبال در فروزاني آتش عشق است؛ يعني عشق مي.است) همان(

  :هستم
  

  رون خود گشايدگره از اند  خودي تا ممكناتش وا نمايد

  تو او را فاني و آني شماري  از آن نوري كه وابيند نداري
  خودي چون پخته شد از مرگ پاك است  است؟آيد چه باك  از آن مرگي كه مي

  دل من جان من آب و گل من  زمرگ ديگري لرزد دل من
  شرار خود به خاشاكي ندادن  زكار عشق و هستي برفتادن
  به چشم خويش مرگ خويش ديدن   بريدنبه دست خود كفن برخود

  بترس از ما كه مرگ ما همين است  تو را اين مرگ هر دم در كمين است
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  ا شد اين نكته كه هستم منشق هويداز ع ها داشتد و نبود من انديشه گماندر بو

  )246 :، ص17(
  :كند همچنين در تپيدن و رفتن و نرسيدن است كه بودن معني پيدا مي

 هيچ نه معلوم گشت آه كه من چيستم   گرچه بسي زيستم: ساحل افتاده گفت

 روم، گر نروم نيستم هستم اگر مي   اي تيز خواهيد و گفت موج زخود رفته

  )236-235: همان، صص(
 خوشا كسي كه به دنبال محمل است هنوز  تپيدن و نرسيدن چه عالمي 

  )126: ، ص14(
تنها در رهايي، پيراستن،  حكمت خودي، نتايج و آثار پرارج و درخشاني دارد؛ آثاري كه نه

گيري را در بر  سروري و سرفرازي افراد، سخت تأثيرگذار است، كه بركات و ثمرات اجتماعي چشم
  :زدايد د و ننگ و حقارت و ذلّت را از دامان مردمان ميگير مي

  
   كه بنشين و پا به دامان كشترا كه گفت  ج مست خودي باش و سر به طوفان كشچو مو

  كوه رخت گشا، خيمه در بيابان كش؟به   سرا برخيز ه قصد صيد پلنگ از چمنب
  يبان كشستاره را زفلك گير و درگر به مهر و ماه كمند گلوفشار انداز

  به درد خويش نگر، زهر ما به درمان كش  تن اين كه شراب خودي بسي تلخ استگرف
  )137: ، صهمان(

غير  و اين انديشه و جرأت دانستن، دريافتن و توانستن و كوچك ديدن هر آنچه
نهادن، و در  ها پا ها و ناهمواري خداست، و آستين همت باالكشيدن و به آستان دشواري

هاي نظام فكري و سلوكي اقبال  ي و تعالي، دمي نياسودن، از ويژگيمسير پوياي
هايش از  سنگي است كه مايه  ميراث گران حكمي و ايمانيي ه اين سامان.است) خودي(=

 بخش آنان سرچشمه  بيدارگر و نجاتي هباورهاي قرآني، محمدي و علوي و سير
  .گيرد مي

ظُم الخالقُ في أنفسهِم فَصغُرَت ما ع« :فرمايد   متقين ميي هدر خطب) ع(مولي علي
 بزرگ است؛ پس ،آفريدگار در دل و جان پارسايان. )225، خطبه 2(»دونَه في أعينهِم

  . نمايد هر چه غير خداست، در ديدگانشان كوچك مي
  :چنين آمده است) ع(همچنين در ديوان منسوب به علي
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 أتَزعم أنّك جرم صغيرٌ

  
  العالم االكبرو فيك انطَوي   

 )175: ، ص2(
تر در درونت  كني كه همين جسم كوچكي؟ حال آن كه جهان بزرگ آيا تو گمان مي

  اكنون جاي پرسش است كه اين جهان اكبر چيست؟ .نهفته است
  :دمساز بوده، جمالت يادشده را چنين بيان نموده است) ع( كه با كالم مولي ،مولوي

  اين جهان در چشم او مردار شد    هر كه از ديدار برخوردار شد
  )279، دفتر اول، ص 20(

  :يا
 اين جهان خانه است دل شهري عجاب اين جهان خُم است، دل چون نهر آب
 چيست اندرخانه كاندر شهر نيست چيست اندر خم كاندر نهر نيست

  )11 _ 810همان، دفتر چهارم، ابيات، (
 نش باشد محيط هفت چرخباط   اي آرد به چرخظاهرش را پشه:يا

  )3767همان، دفتر چهارم، بيت (
هاي غني است كه آن گونه اشعار   الهوري با اين مايهي هشود كه عالم روشن مي
  :گويد سرايد و مي  باورمندان حكمت خودي ميي هارجمند را دربار

 كشستاره را زفلك گير و در گريبان   به مهر و ماه كمند گلوفشار انداز

   )137، ص 14(
 سوزد، افروزد، كشد، ميرد، دمد خيزد، انگيزد، پرد، تابد، رمد

  )12: ، ص9(
  :يا

 از خود انديش و از اين باديه ترسان مگذر
  

  كه توهستي و وجود دو جهان چيزي نيست  
  )153، ص 14(

 انگاري جهان در ارتباط با حق تعالي و نيز انديشيدن و پر زدن در با اين كوچك
  :گويد گونه مي وار و مولوي حال و هواي خودي است كه علي

 خرد هر جا كه پرزد آسمان بود   زانجم تا به انجم صدجهان بود

 كران بي كران در من نهان بود   وليكن چون به خود نگريستم من

  )202: ص، 11(
 آور مقام هاي و هو را به دست   منه از كف چراغ آرزو را
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 به خود بازآ و بشكن چارسو را   اين جهان گممشو در چارسوي 

  )473: ، ص8(
  .هاي بسياري كه از نظر گذشت و نمونه

اي خرد و عرفان نوراني شرقي است كه افزون بر نفي  نظام ديدگاهي اقبال، گونه
سكوالريزم، فمنيسم، ماركسيسم، ليبراليسم، اپيكوريسم، نيهليسم، (خرد غربي 
، بر ابعاد گوناگون شخصيتي يك انسان آرماني تأكيد ...) و مپرياليسماناسيوناليسم، 

سوز  دل، پرتپش، پويا و ستم ورزد؛ انساني كه هم صاحب خرد رحماني و هم صاحب مي
  .است
  

  نظر و خبر. 4
اقبال آن علوم صرفاً ابزاري و عقالنيت معيشتي را كه اوج دستاوردهايش، كسب 

ي از فناوري براي چيرگي بر طبيعت است، فقط ها و برخوردار اطالعات و افزايش دانسته
ها بيشتر در آفاق تقويت،  گونه دانش اين. پذيرد در حد تأمين آسايش و رفاه آدميان مي

عقالنيت خشك و بدون ژرفاي معمول كه هيچ شور . درخشند تسريع و تسهيل كارها مي
اقبال را مفتون  ي هانگيزد هرگز عالم و اشتياق و عشق و اشراق و معنويتي را برنمي
 خودي ي هبيني كه وي در ساحت فلسف خويش نساخت و آن معرفت، نگاه، نظر و جهان

ها و عقالنيت ندارد و شايد چنين خرد ابزاري و  زد تطابقي با آن دانش از آن دم مي
  :داند  از خود بيگانگي هم ميي هو ماي» نگاه«و » نظر«مدارانه را رهزن  قدرت

 آيي خود بيگانه مي  مغرب زي هتو از ميخان ستان خودي دركشبيا اقبال جامي از خم

)17(  
اش  هاي معنوي هاي روحاني و سرمايه او جهان را جداي از انسان و تجليات و بارقه

بيند؛ چراكه نيرو و كرامت خودي با يك تار نظر و نگاهي، جهاني را  ارزشمند نمي
  :بندد مي

  ماي هزاد و هم وابستما آ ز    ماي هجهان رنگ و بو گلدست

 زمين و آسمان و مهر و مه بست   خودي او را به يك تار نگه بست

  نور و صدا نيستي هكه بي ما جلو   هاي ما نيست جهان غير از تجلي

  )164:، ص15(
الدين، مشتاق دانش آميخته با كشف و بصيرت   نوا با موالنا جالل سو و هم عالمه، هم

  :گفت الدين مي جالل. افت قلبي بودو شور روحاني و دري
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 هاي اهل تن اَحمالشان علم   هاي اهل دل حمالشان علم

 علم چون بر تن زند باري شود  علم چون بر دل زند ياري شود
 هو بار باشد علم كان نبود ز   يحملُ اَسفاره: گفت ايزد

پس بايد . خود حقيقتداند، نه  او علوم ظاهري را اسمي و حكايتي از حقيقت مي
  :دنبال مسمي و خود حقيقت رفت

 اي؟ يا زگاف و الم گل، گل چيده   اي حقيقت ديده هيچ نامي بي
 مه به باالدان، نه اندر آب جو  اسم خواندي رو مسمي را بجو
 پاك كن خود را زخود هين يكسري   گرز نام و حرف خواهي بگذري

 تا ببيني ذات پاك صاف خود    خويش را صافي كن از اوصاف خود
  )3460 تا 3446، دفتر اول، گزيدة ابيات 20(
وي . پردازد  تا حدودي به اين حقيقت مي،1موالنا در داستان نقاشان رومي و چيني

نقاشان چيني را نماد جويندگان علوم ظاهري و رسمي و نقاشان رومي را نماد مشتاقان 
چينيان اهل رنگ آميزي . اليقين ترسيم كرده است  علوم باطني، اصلي و همان عين

  .بودند
  ه باز كرد آن ارجمندپس خزين    چينيان صد رنگ از شه خواستند

  :خانه رو آوردند هيچ رنگ و روغن و لعابي، به زنگارزدايي و صيقل اما روميان، بي
  در خور آيد كار را جز دفع زنگ    روميان گفتند نه نقش و نه رنگ

  همچو گردون صافي و ساده شدند    زدند  و صيقل ميدر فروبستند
ر آنان كه پادشاه كا ها وقتي كه از كار نقاشي فارغ شدند، از سر شادماني و اين چيني

پادشاه به هر گروه از نقاشان چيني و رومي، اتاقي را تحويل . زدند پسندد، دهل مي را مي
گونه در عمل، برتري   كنند و اين آن را پيراسته و آراسته،داد تا با هنر نقاشي خويش

   .خود را اثبات كنند
نقاشي چينيان را كه ديد، واقعاً . هاي آنان آمد هنگامي كه شاه براي تماشاي نقاشي

  :ربا بود نواز و دل چشم
  ربود آن عقل را وقت لقا مي    ها جا نقش  درآمد ديد آنهش

  :سپس براي ديدار از نقاشي روميان آمد
  پرده را برداشت رومي از ميان    ه سوي روميانبعد از آن آمد ب
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اي كه ميان دو اتاق كشيده شده بود، به كنار زدند، تصاوير نقاشي  آنان چون پرده

انگيزتر  چينيان روي ديوارهاي صيقلي شده روميان منعكس گشته و بسيار زيباتر و دل
  :نمود هاي چينيان مي از نقش

  ربود ده را از ديده خانه ميدي    جا به نمود جا ديد، اين هر چه آن
  .پادشاه كار روميان را برگزيد

اي است به  نقاشان چيني كنايه از عالمان علوم ظاهري و نقاشان رومي اشاره
دالني كه با صفاي  هاي كشفي و شهودي؛ صاحب صاحبان اشراق و عرفان و دريافت

  :يابند  دل و جان خويش، حقايق را در ميي هآين
 ها پاك از آز و حرص و بخل و كينه   ها د آن سينهان ليك صيقل كرده

 كو نقوش بي عدد را قابل است   آن صفاي آينه الشك دل است

  دل دارد آن موسي به جيبي هز آين   حد غيب صورت بي صورت بي

آنان قشر و سطح ظاهري علم را فرو نهادند و به حقيقت آن يعني عين اليقين 
  :دست يافتند

 رايت علم اليقين افراشتند  لم را بگذاشتندنقش و قشر ع
 بر صدف آيد ضرر، ني برگهر  كس نيايد بر دل ايشان ظفر
 ليك محو و فقر را برداشتند  گرچه نحو و فقه را بگذاشتند

  )35 _ 33: ، صص7(
 كه در حكايات يادشده، تصوف را بر _ تر از موالنا تر و جامع اقبال شايد ظريف

او .  خودي پرداخته استي هبه طرح فلسف _ م قشري و ظاهري برتر دانستهفلسفه و علو
هي، خودآگاهي پيامبرانه، كه حكمت نوراني االاست اي  بيني و انديشه جهانصاحب 

گرايي عرفاني، خودباوري و كوچك  معرفت و تعهد اجتماعي، تپش و جنبش، شور، درون
از . دارد ز غيرت و همت انسان را در بر و نين مادي در برابر غنا و بزرگي روحديدن جها

 ي هتر از نگرش مولوي است؛ زيرا فلسف  اقبال فراتر و گسترده خوديِي ه انديش،اين رو
 اشراقي بوده كه دل و ديده و برهان و عرفان را ي هاي فلسف كم گونه خودي، دست

  .كند  با هم طرح ميي هدرآميخت
شود  بر و گزارش از واقعيت خالصه ميهايي را كه ارزششان فقط در خ  دانشعالمه
گونه كه  همان _ تابد و پروري و رشد معنوي و شهود توجهي نداشته، برنمي و به جان
  :داند  آن را مولد حجاب و از خودبيگانگي هم مي- گفته شد
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  اين قدر هست كه چشم نگراني دارد  دل بيدار ندادند به داناي فرنگ

  )144: ، ص14(
 ز كه داناي فرنگآمو از كليمي سبق

  
  جگر بحر شكافيد و به سينا نرسيد

  )همان(
گويد، رويارويي خبر و نظر  كه در وصف آزادمرد داناي راز سخن مي جا اقبال، در آن

او حكمت . خبر را به شيوايي طرح كرده است هاي نظر بر ها و برجستگي و نيز برتري
شهود را در قلمرو نظر و سرانجام  خبر آورده و عرفان و ي هرا در حوز) فلسفه(مرسوم 

  :صاحبان نگاه و نظر را خداوندان دل خوانده است
  سلطان و ميري هنگردد بند مي    روشن ضميري همرد حر از الل

 مرد حر باري بود خاري خورد   مرد حر چون اشتران، باري بود
 جهد نبض ره از نور او بر مي   پاي خود را آن چنان محكم نهد

 او درون خانه ما بيرون در   دين ما را خبر او را نظرسرّ 
 ما تهي پيمانه او مست الست   ني مغان را بنده، ني ساغر به دست

 او نگنجد در جهان رنگ و بو   هو ما همه عبد فرنگ او عبد
 آب گير از بحر و ني از ناودان   كران مرد حر درياي ژرف و بي

 نگاهي از خداوندان دل بي   لمي نرويد تخم دل از آب و گ
  )400 - 401: صص، 10(

الرئيس ابوعلي سينا را با ابوسعيد ابوالخير در ياد   چنين رويارويي، رويداد ديدار شيخ
 چهارم و يا پنجم هجري در شهر ي  ديداري كه در سده؛كند  تاريخ زنده ميي هو خاطر

: ، شاگردان بوعلي از او پرسيدندوگو روز گفت نيشابور رخ داد و پس از گذشت سه شبانه
بيند و مريدان از شيخ سؤال   او ميدانم چه من مي هر:شيخ را چگونه يافتي؟ گفت«

  ».نددا ، او ميبينيم  چه ما ميهر: خ بوعلي را چگونه يافتي؟ گفتكه اي شي: كردند
  )210 – 209: ، صص18(

از حكمت و يا عرفان  اقبال فراتر كه بيان شد، حكمت و ديدگاه خوديِ البته چنان
بهره بودن عقالنيت  اي پي در پي از بي  به گونه، آثارشي هوي در گستر .صرف است

  :دهد غربي و دانش محروم از نگاه و نظر و معرفت كشفي و شهودي داد سخن مي
 كند تالفي ذوق آن چنان حكيم فرنگ

  
 فروغ باده فزون تر كند به جام عقيق
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 صريب هزار بار نكوتر متاع بي

  
 كند تصديق زدانشي كه دل او را نمي

 
 به پيچ و تاب خرد گرچه لذت دگر است

  
 هاي دقيق يقين زنده دالن به ز نكته

 
  )150: همان، ص(

نصيب از  هاي بي وردشان گزاره  كه رها،كند تا از اهل خبر  سفارش مي،از اين رو
  :بصيرت و لذت نظر است، بگذريد و به فراسوي آن بنگريد

  سخن دراز كند، لذت نظر ندهد     از آن كه نديدست و جز خبر ندهدرگذ
  )154همان، ص (

هاي فيلسوفان غربي، كه از دل و  عالمه به اين حقيقت كه نگاه و نظر نه از آموزه
پس از ديدگاه او، نظر و نگاه . فشارد تراود، پاي مي نظران مي ور صاحب  شعلهي هسين

  :درسي نبود؛ بلكه در سينه بود
 گران نخرد باده كس از كارگه شيشه اي كه در مدرسه جويي ادب و دانش و ذوق

 نظران سينه افروخت مرا صحبت صاحب خرد افزود مرا درس حكيمان فرنگ

 خود رفته، تهي شود ز نواي دگران اي ز  آب و گل توستي هبركش آن نغمه كه سرماي

  عم كه شود دست زد بي بصرانآن متا كس ندانست كه من نيز بهايي دارم
)17(

اي را تراشيده، و غافل از  هاي تازه هاي غربي با اين رويكرد عصر نوين، بت فلسفه
 خرد بسنده كرده و از حكايت شوق ي هخويشتن خويش، چه پردريغ به خواندن صحيف

  :اند و اشتياق و نگاه نابرخوردار مانده
 !اي دريغ از تو ن خويش نكاويدهدرو !اي دريغ از تو بتان تازه تراشيده

 !اي دريغ از تو زچشم خويش تراويده اي از حرارت افرنگ چنان گداخته

 اي دريغ از تو حديث شوق نفهميده گرفتم اين كه كتاب خرد فروخواندي

  !اي دريغ از تو نگه به خويش نپيچيده طواف كعبه زدي گرد ديو گرديدي

  )257:، ص17(
  :پس

 پيش چشم ما حجاب اكبر است   گر كج فطرت و بدگوهر استعلم ا
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 شود هم جاده و هم راهبر مي   علم را مقصود اگر باشد نظر

  )376: ، ص12(
  

   خودي اقبال در نگاه دكتر شريعتيي فلسفه. 5
 مسلمانان در ي هياد دكتر علي شريعتي، اقبال يكي از الگوهاي برجست در نگاه زنده

. مانند است آور و بي  شگفتاش هاي خورشيد شخصيت  جلوهاست كهعصر نوين 
فيلسوفي، شاعري، پژوهشگري، نويسندگي، اصالحي و انقالبي، بيدارگري، دليري، 
آگاهي ژرف سياسي، روح بلند اشراقي و عرفاني، سوز و گداز، شوريدگي و دردمندي، 

از آن آفتاب آسمان هركدام پرتوي ... پاكي و پااليش درون، انديشناكي و خودباوري و 
 ي وي همه.  مسلماني است علي وار،اسالم در دوران معاصر است؛ كسي كه در يك كالم

ها و  با اين وصف، ديگر بدبيني. داند سار خودي مي نكات يادشده را تراوش چشمه
اشكاالت دكتر شريعتي به فلسفه و فيلسوفان رايج، مبني بر سترون بودن نسبت به 

 ي هگشت ق و بيداري رخت بربسته و حكمت گمسه، مبارزه، عششور، دردمندي، حما
  :يابد ويژه اقبال مي الدين اسدآبادي و به  جمال خويش را در افكار سيد

 ديني، در مقايسه با - كه آگاهي عرفاني جز اين. و سرِّ خودي اقبال اين است«
ن است كه سازد اي  علمي، از نوعي ديگر است؛ آنچه آن را مشخص مي- آگاهي فلسفي

 ي هسه عنصري كه فلسفه عنصر درد، عشق و عمل سرشته است؛ آن آگاهي با س
اند و تمدن مقتدر   هگل و چشم خشك علمي فرانسيس بيكن از آن محرومي هپيچيد

 معاصر را سرد و سنگ و در ي هروح و انسان پيشرفت عصر جديد را اين چنين خشن و بي
انساني كه به تعبير آقاي پل . اخته استپذير س عين حال، اين همه ضعيف و آسيب

نژاد با  آگاهي همزاد و هم! ديگر در انتظار هيچ چيز نيست، جز رسيدن تاكسي: سيمون
وجوي رفاه و انسان در تكاپوي كمال   در جستدرد مرز ميان انسانِ. درد، عشق و عمل

دگي و باالخره سازد و نيز دو عقل، دو تمدن، دو فرهنگ، دو هنر، دو نوع زن را معين مي
علمي كه به تعبير بيكن، در طلب حقيقت بود و اكنون در كسب : دو علم متضاد را

 ي هبخشد، علمي كه زايند دهد و علمي كه جان مي قدرت است؛ علمي كه كوپن نان مي
شناسي و سود و سيطره و توسعه و   نور، علم واقعيتي هزور است و علمي كه تابند
ين و اشباع غريزه و خوشبختي در بودن بشري و علم برخورداري و تيمار و تسك

نيازي و تقوي و تحرك و جانشيني غريزه  پرستي و ارزش و آزادي و تزكيه و بي حقيقت
باز تكنولوژي است و از  و تكامل شدن انساني، و باالخره، علمي كه پادو مزدور و مصلحت

ده به دنيا آمد؛ و علمي كه زا نزديكي نامشروع پول با وي بود كه ماشين اين چنين حرام
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پرست ايدئولوژي است و هماهنگ با عشق، دو بال طيران  گشاي روشنگر و حقيقت راه

سازند  اش به سوي عرض خداي حقيقت و خير و زيبايي مي آدميت را در معراج وجودي
تا او را در تعالي و تكامل و نجات سرشت و سرنوشت خويش ياري دهند و به مكتبي 

پرورند و بر صورت رحمان  در آن، آدمي را بر خلق و خوي خدا ميبرسانند كه 
  .آرايند مي

اي به نام  وار، انسان خبرنگار كنجكاوي است بر سر جنازه به تعبير اقبال، در آگاهي بوعلي
آوري  زن، در پي كسب خبر، جمع طبيعت ايستاده و در قبرستان وسيعي به نام جهان پرسه

 از يار و ديار ]است[قرار و عاشقي  تاب و زنداني بي بيي هر، انسان تشنوا اطالعات و در آگاهي علي
نگرد در جست و جوي   كائنات ميي هگردد و در چهر خويش مهجور افتاده و جهان را مي

باالخره، راه يافتن به نيستان خويش، در كشف حقيقت، يافتن گمشده، رسيدن به سرچشمه و 
 177: ، صص5 (»...دار با او در ميقات، حضور در ميعادي، ورود به حرم دوست، ديحريم آشناي

– 178.(  
 دكتر شريعتي انطباق  اقبال با بازگشت به خويشتنِ خوديِي ههرچند فلسف

 خودي را ي هصددرصدي ندارد، بخش وسيعي از مقصود او و نيز پيام و پيامدهاي انديش
 جمال د خيزش سيدشريعتي خيزش اقبال را امتدا .توان در همين برداشت دانست مي

الدين اسدآبادي خوانده و بر اين باور است كه تفكر خودي يك جنبش ژرف  
سازي و  خودشناسي و خودسازي و بازگشت به خويشتن اصيل انساني در راستاي زنده

  :گويد از اين رو مي. هاي پويا و مترقي است بازنگري ارزش
نهضت بازگشت به خويش جمال،   متفكري است كه پس از سيدي هاقبال يك نابغ«

 چين ي ه كه از خليج فارس تا شمال افريقا و كنار_ را در ميان اين امت عظيم اسالمي
اين بازگشت به خويش نه بدان معني است كه .  ادامه داد_ گسترده و پراكنده است

زدگي و خودزدگي و  وار، باز به اين شرق زدگي ميمون اخيراً رواج يافته و پس از آن غرب
آوري و  هاي بومي و محلي و بدوي و جمع احياي سنّت. ايم گرايي مهوع بازگشته يتجاهل

 ي هماند  انحرافي و متحجر و عقبي ههاي پوسيد تظاهر به خرافات قومي و سنّت
آويزان كردن و جل   خري هپوشي و مهر خواني و شليته برون و شبيه بله. ارتجاعي نيست

ذيرايي نصب كردن و فيلم حسن كچل ساختن كه  االغ به ديوار اطاق پي هو توبر
اين همه باز تقليد مهوع و . خويشتن سنتي و احياي فرهنگ قومي و فلكلوريك نيست

  .هاست ها و امريكايي وار از فرهنگي متمدن
بازگشت به خويش، يك نهضت عميق و دشوار خودشناسي و خودسازي است؛ 

ها و   زشتيي هناختن دنياي امروز با هماش شناختن تمدن و فرهنگ اروپا است؛ ش الزمه
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هاي انسان و  هايش و نيز شناختن تاريخ تمدن و فرهنگ و ادب و مذهب و اصالت زيبايي

با متن  مردم و تجانس ي هعوامل انحطاط و ارتقاء تمدن و اجتماع ما و تفاهم با تود
 در ميان ما نسخ چه انحطاط در ما كشت و استعمار از ما برد وجامعه و باالخره احياي آن

 يك يا دو مصاحبه از امه سزر و ي هو اين كاري نيست كه با ترجم. كرد و قلب كرد
ها از بازگشت به سنّت سخن  آن ايراني، به تقليد ي هفانون و چند تا مقاله از چند نويسند

به اروپا رفت و يك . بازگشت به خويش، چگونه؟ آنچنان كه اقبال بازگشت. يمبگوي
 غرب را محققانه ي فرهنگ و تمدن و جامعه. كر امروز در سطح جهان شدفيلسوف متف

 ي هشناخت و سپس بازگشت به اسالم و خود را با رنج و كوشش و تفكر و تعليم و مبارز
 اسالم و شناخت قرآن و عرفان و فرهنگ در سرنوشت مردم و مملكت ي همداوم و مطالع

 سياسي و ي  جهاني و شركت فعاالنه هند و استعماري ههاي اسالمي، جامع و حكومت
خواهي و ضد  طلبي و عدالت  استقاللي هادبي و هنري و فلسفي و عملي در مبارز

استعماري شناخت و باالخره با خودشناسي و خودسازي به خود بازگشت و خود را پس 
 آفاق و انفس جهان ديروز و امروز، يك شرقي مسلمان مترقي ي هاز گشت و گذار در هم

اين . شناس، ساخت خواه اشراقي فيلسوف مجاهد هنرمند اديب اسالم شمند آزادياندي
 ي هاين است در قرن بيستم بودن، اين است در جامع .است بازگشت به خويش

اين است در اين .  اسالمي شرقي، يك روشنفكر بودني ه استعمارزدي هماند عقب
ر ما، مكتب داشتن و انديشي عص بست فلسفي و پوچي و عبث فكري و پريشاني بن

... گونه شدن و  اين است يك علي. بيني بر مبناي اعتقادي استوار و اصيل داشتن جهان
باالخره اين است محمد اقبال يك مسلمان تمام عيار، معمار تجديد بناي تفكر اسالمي 

شگفت اين كه امروز نيز در نهضت رنسانس اسالمي و احياي روح و حركت و  .در قرن ما
گذار و پيشگام   مسلمان، نخستين بنياني هآلود هاي خواب  فكر اسالمي و جامعهبيداري
 نهضت او عالمه اقبال ي هدهند جمال اسدآبادي از ميان ما است و باالخره ادامه آن سيد

  :گويد ها كه مي بزرگ هم، خطابش به ما ايراني
  شمااي جوانان عجم جان من و جان چون چراغ الله سوزم در خيابان شما

 آتشي در سينه دارم از نياكان شما حلقه برگردم زنيد اي پيكران آب و گل

  ) با اندكي تلخيص4 - 121: ، صص12(
  
  
  
  
  
  
  



170 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
  نتيجه. 6

اعم از حكمت نظري و  _ ميدي عالمه اقبال الهوري، نظامي حكحكمت شرقي و خو
 خوديابي، نظر، عشق، شور، خدا، فطرت،: ند ازا هاي آن عبارت ها و مايه  است كه پايه_ عملي

سنگي براي فرهنگ و ايدئولوژي اسالمي  تپش، دردمندي و بيداري است؛ گويي ميراث گران
خودي، نه حكمت ي فلسفي و  انسان در سامانه. بوده كه چه هست و چه بايد را در بر دارد

را » و احساس) آشوب(انديشه، عصيان «همچون دكارت، آلبركامو و آندره ژيد، كه به ترتيب 
   :)52: ، ص5(پندارند، بلكه گوهر عشق شاخص هستي است هستي ميمالك معيار و 
  

از عشق هويدا شد اين نكته كه هستم  ها داشتدر بود و نبود من انديشه گمان
 )246: ، ص17(  
  

 ي هنگر نسبت به خدا، انسان و جهان، از دريچ بين و حقيقت نظر و معرفت ژرف حق
قراري، ستيز، آرزو،  رگي، سرفرازي، عزت نفس، بيتهذيب و خرد رحماني، در كنار بز

يابي، حماسه، مهرورزي و پركشيدن تا  دورانديشي، خودآگاهي پيامبرانه، خويشتن
  .هاي ديدگاه شرقي و خودي اقبال است فراسو، همه از جلوه

  
  
  

  ها يادداشت
مي سال  و اسكندرنامه نظا17:  ص3مأخذ اين حكايت را كتاب احياء العلوم غزالي، ج  -1

  .35 و 33: ، صص7: نك. اند  نقل كرده528:  قمري، ص1316
  
  منابع

ي مصطفي زماني،  ، ترجمهديوان امير المؤمنين علي بن ابي طالب، )1369(، )ع(امام علي . 1
  .انتشارات پيام اسالم: قم

  . ت علمي و فرهنگيانتشارا: ي دكتر سيد جعفر شهيدي، تهران ، ترجمهالبالغه ، نهج )1374(، )ع(امام علي . 2

  .انتشارات فردوس: تهران، سونش دينار ،)1380(، محمد )ماكان( بقايي -. 3

  .انتشارات الهام: ، تهرانما و اقبال، )1384(شريعتي، علي، . 4

  .سروش: تهران، هبوط، )1359(شريعتي، علي، . 5



171 حكمت خودي و فلسفه شرقي در نگاه اقبال الهوري 
  .  دار الكتب العلميه: ، بيروتاحياء علوم الدين، )1406(غزالي، امام محمد، . 6

  . انتشارات اميركبير: ، تهرانمأخذ قصص و تمثيالت مثنوي  ،)1362 (، الزمان فروزانفر، بديع. 7

: تهرانهاي احمد سروش،  ، با مقدمه و پانوشتهارمغان حجاز. كليات، )1343(الهوري، اقبال، . 8
  .ي سنائي انتشارات كتابخانه

: تهرانهاي احمد سروش، انتشارات  مه و پانوشته، با مقداسرار خودي. كليات، )1343(الهوري، اقبال، 9
  .ي سنائي كتابخانه

هاي احمد سروش،  ، با مقدمه و پانوشته پس چه بايد كرد؟.كليات ،)1343(الهوري، اقبال، . 10
  . سنائيي هانتشارات كتابخان: تهران

: تهرانوش، هاي احمد سر  با مقدمه و پانوشته پيام مشرق،.كليات ،)1343(الهوري، اقبال، . 11
  . سنائيي هانتشارات كتابخان

انتشارات : تهرانهاي احمد سروش،  ، با مقدمه و پانوشته جاويدنامه-كليات ،)1343(الهوري، اقبال، . 12
  . سنائيي هكتابخان

هاي احمد سروش،  ، با مقدمه و پانوشتهخودي  رموز بي.كليات ،)1343(الهوري، اقبال، . 13
  . سنائيي هانتشارات كتابخان: تهران

: تهرانهاي احمد سروش،  ، با مقدمه و پانوشتهزبور عجم. كليات، )1343(الهوري، اقبال، . 14
  .ي سنائي انتشارات كتابخانه

 هاي احمد سروش، ، با مقدمه و پانوشتهگلشن راز جديد. كليات، )1343(الهوري، اقبال، . 15
  .ي سنائي انتشارات كتابخانه: تهران

انتشارات : تهرانهاي احمد سروش،  ، با مقدمه و پانوشته مسافر.كليات ،)1343(ل، الهوري، اقبا. 16
  . سناييي هكتابخان

: تهرانهاي احمد سروش،  ، با مقدمه و پانوشتهمي باقي.كليات ،)1343(الهوري، اقبال، . 17
  . سنائيي هانتشارات كتابخان

، به اهتمام دكتر ذبيح يخ ابي سعيداسرار التوحيد في مقامات الش، )1360(محمد بن منور . 18
  . اهللا صفا، تهران، انتشارات اميركبير 



172 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
  حميدرضا شيخي،ه، حرف ع، ترجمميزان الحكمه ،)1379(محمدي ري شهري، محمد . 19
  . انتشارات مؤسسه فرهنگي دارالحديث :قم

ي  خه، دفتر اول و چهارم، نسمثنوي معنوي، )1363(مولوي بلخي، جالل الدين محمد، . 20
  . انتشارات اميركبير: نيكلسون، تهران

  . انتشارات نگاه: ، تصحيح وحيد دستگردي، تهرانكليات نظامي گنجوي، )1384 (، نظامي گنجوي. 21

  
  


