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 چکیده
بار که عالیترین معارف انسانی را بازتاب داده و نیز  رسرزمین ایران با دارا بودن ادبیّاتی پُ

عقلی بشر در طول تاریخ، در کنار وسعت و برکت برخورداری از گنجینۀ میراث واالترین دستاوردهای 
آب و هوا، و سنّتهایی که همواره سرخطّ فراگیری برای دیگرِ ملّتها بوده، گوناگونی اقوام ع ّنوخاک و ت

در همزیستی داخلی، ظهور ادیان استخواندار با انبوهی از پیروان، زنده بودن روح جمعی که عقربۀ 
و، نقیّتهای نوبهّامش هماره در حال کوشش بوده است، کانون خالآن در جهت بالندگی و گسترش آر

یست زنهای دوران کهنّزیستی، قرار داشتن در چهارراه پیوند با مهمترین تمدشاد آفرینی ومرکز امید
مند بودن از خط و زبانی که و در قلّۀ این ارزشها، بهره -قارّه و بیزانس و مصرشبه  از چین تا  -انسان 
و موسیقی آن گوشنواز و تاب و توان آن برای بر دوش کشیدن ظریفترین معرفتهای بشری از آهنگ 

دور  هایفلسفه و عرفان تا نجوم و علوم طبیعی و دانشهای نقلی و عقلی فراوان، بدیهی است که از گذشته
 ادبی و فرهنگی.هدفِ بسیاری از نخبگان از کران تا کران جهان قرار گیرد برای پژوهشهای تاریخی، علمی، 

یکی از همین پژوهشگران و  -آشنای روم و تبریززادۀ رمزاین برهمن -«اقبال الهوریدکتر محمّد»   
های ها و دقیقهست که با طبع خالصانه و فراست مؤمنانۀ خویش، رقیقها از مردان فحلِ روزگار ما

 عطر بهاریش مانایی داد.ایرانِ لبالب از دانش و کوشش را دریافت و دل و دیدۀ خود را با 
رخاسته نِ بّ، بررسی نگاه این دانشمند و فیلسوف معاصرِ پاکستانی به فرهنگ و تمدالهمقهدف این   

دهد  زمین و ارزیابی و تأثیرگذاری آن بر آثار وی است. این پژوهش سرِ آن دارد که نشاناز ایران
متأثّر از سنّتهای ملّی ایران و آثار فخیم و ها و روش زندگی علمی خود، براستی اقبال در همۀ پویه

 روش دانشمدارانۀ بزرگان فهیم آن بوده است.
 ن ایرانی، ایرانیگری اقبال، علم، حکمت و عرفان.ّ: ایران، فرهنگ و تمدکلیدیکلمات 
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 درآمد
اقبال الهوری فیلسوف، شاعر و روشنفکر دینی معاصر با چهار فرهنگ اسالم، ایران، هند و غرب 
آشنا بوده است و آنها را در مهمترین آثارش )سیر حکمت در ایران، بازسازی اندیشۀ دینی در اسالم، 

ها، توجّه هایش( به چالش کشیده است، امّا از میان این چهارگانهدیوان اشعار فارسی و اردو، و نامه
ظ کمّی و چه از لحا ن ایرانی که نسبت به سه فرهنگ دیگر چه از دیدگاهّعمیق به فرهنگ، هنر و تمد

شناسی انایر مند به حوزۀ کیفی بازتابِ بمراتب وسیعتر و ژرفاتری در آثارش یافته، پژوهشگران عالقه
 را به تحقیق واداشته تا چندوچون گرایشِ اقبال به ایران و آداب و رسوم ایرانیان را بازیابند.

پژوهشی، طرحها و پژوهشها  -علمیهای ای و براساس کتب، مجلّهاین پژوهش با روش کتابخانه
ورت صرسانی و ...( العمندی از منابع اینترنتی)سایتها، پایگاههای علمی اطّهای مرتبط، و بهرهو رساله

 ه است، که سعی گردیده تمامی آنها از منابع دست اوّل، پُر کاربرد و تخصّصی برگزیده شوند.گرفت
نجی سایرانی نیست، امّا هنگامی که با مناط نسبتضرورت انجام این تحقیق از آنجا است که وی 

از چهار فرهنگ اسالم، ایران، هند و غرب میپردازد، برای ایرانیها احترام  هریکبه توصیف و نقد 
ای قائل میشود و به آداب و رسوم و اساطیر و سنن و رفتار و اندیشۀ ایشان، در سنجش با ویژه

تری میدهد، امّا بدیهی است که در قیاس فرهنگ اسالمی با فرهنگهای هندیان و غربیها امتیاز بیش
فرهنگ ایرانی، ضمن برشماری رفتار دوستانه و مشتاقانۀ این دو فرهنگ با یکدیگر، معتقد است که 

عیار به فرهنگ اسالمی، بزرگترین و بیشترین و بهترین خدمت را به ایرانیان ضمن شیفتگی تمام
 اند.فرهنگ اسالمی روا داشته

یشینۀ پژوهشهای انجام شده در خصوص موضوع اقبال و ایران به ما نشان میدهد که تمرکز پ
اشعار اقبال الهوری بوده است،  محدودۀ های ایرانیگری عمدتاً درتمامی آنها بر برجسته کردن مؤلّفه

، ه باشددر تمامی آثار ایشان انجام شد یگریهای ایرانمؤلّفه   امّا اینکه پژوهشی جداسر در خصوص 
 ای است که براحتی بدان نمیتوان دست یافت، و این مقاله بر سرِ آن است که این مهم را برشکافد.نادره

 زندگینامه
ایران )م4711نهم نوامبر سال  برابر با .ش(ه )4521 هجدهم آبان سالاقبال الهوری در محمّد

، «محمّد نور»( در شهر سیالکوت ایالت پنجاب چشم به جهان گشود. 59 ص :رفیع، از دیدگاه اقبال
فروشی او، محلّ تجمع دوستداران علم و ادب بود. پدر اقبال مردی متدیّن بود و دکّان کوچک پارچه

نام داشت، زنی پرهیزکار بود که به قرائت قرآن مجید اهتمامی ویژه « بیبی امام»مادر اقبال نیز که
 .(52 ص خسروی:، های شعر اقبالونمایهردنقد داشت)
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مینامیدند. این  4«سِپرو»نیاکان اقبال از خاندان قدیمی هند و از کسانی هستند که آنان را 
اد سان در واقع سپروها از نژواژۀ سپرو با پادشاه باستانی ایران، یعنی شاپور، پیوند میگیرد و بدین

در دویست و  امّا ،)همان(کنندایران به کشمیر مهاجرت میایرانیند که در روزگار پیش از اسالم، از 
 (.2 ص :، بقاییاقبال دیوانمسلمان میشوند)به مکتب اسالم روی آورده و پنجاه سال پیش 

اش او را برای تعلیم و تربیت به دوران کودکی اقبال در شهر سیالکوت گذشت و خانواده
سپردند، که در آن عالوه بر دروس اسالمی و الهیّات، ادبیّات فارسی و  «سیّد میرحسن»مکتبخانۀ 

ل اقبا عربی نیز آموزش داده میشد. سیّد میرحسن از هوش سرشار اقبال آگاهی یافت و هنگامی که
آموخته شد، وی به پدر اقبال پیشنهاد داد .ش( از مدرسۀ اسکاتلندیها دانش ه4514م)4735در سال 

اقبال که از همان دورۀ نوجوانی شروع  ندش به تحصیل خود در دانشگاه ادامه دهد.تا اجازه دهد فرز
ه ک -متخلّص به داغ  - «نوّاب میرزاخان»به سرودن شعر کرده بود و شعرهایش را برای تصحیح به 

ه طوری که خود داغ ب شاعری توانا بود، میسپرد، خیلی زود توانست نظر استادش را به دست آورد، به
 فت که شعرهای اقبال دیگر نیازی به تصحیح ندارد.او گ
 آثار

انگلیسی و اردو از خود به جای گذاشته که  -اقبال آثار بسیار گرانبهایی به سه زبان فارسی 
عار دیوان اش، سیر حکمت در ایران، تاریخ هند، علم اقتصاد ترین آنها عبارتند از:مهمترین و اثربخش

، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، سرود رفته، بانگ درا، بال جبرئیلدیوان اشعار اردو، شامل: ، فارسی
-نگاهی به آثار زنده)ها و ویرایشهامقاله ،هاسخنرانیها و مصاحبه ،هاها و نگاشتهخاطرات پراکنده، نامه

از بین این آثار،  آثار نیمه تمام. و ،(41)دیوان اقبال، بقایی: صهاترجمه (،19-17، پوروالی: ص رود
 سه اثر که هم ایران در آنها بهتر معرّفی شده و هم ایرانیان با آنها بیشتر آشنا هستند، بدین قرارند:

 دیوان اشعار فارسی
اند، که ابتدا به صورت انفرادی چاپ و منتشر اشعار فارسی اقبال در هشت دفتر سروده شده

دفاتر به ترتیب حضور در دیوان عبارتند از : اسرار اند. این میشدند و سپس در دیوان وی جمع گشته
شعرهای: اللۀ طور، افکار، می باقی، نقش فرنگ؛ خودی؛ پیام مشرق شامل مجموعهخودی؛ رموز بی

نامه؛ جاویدنامه؛ پس چه باید کرد ای اقوام : گلشن راز جدید، بندگیزبور عجم در برگیرندۀ دفاترِ
آخر، مشترک بین دیوان فارسی و اردوی اقبال است و  ین عنوانِشرق؛ مسافر؛ و ارمغان حجاز، که ا

را در برمیگیرد که دو سوّمش به فارسی و فقط یک سوّم آن به زبان اردو سروده  های دوبیتی اوسروده
از بین این مجموعه، مثنوی اسرار خودی که به ارائۀ دیدگاه فلسفۀ خودی اقبال میپردازد  شده است.

کنندۀ نقش فرد در جامعه است، از اهمّیّت افزونتری برخوردار خودی که بیانبیو نیز مثنوی رموز 

                                                           
 خوانده میباشد.به معنی درس« سپرو. » 1
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گونه ای معراجامه که بلندترین مثنوی دیوان فارسی اشعار اقبال است، سفرنامهدناست. همچنین جاوی
 شعارا که تعداد مثنویاست که با راهنمایی مولوی و پس از سیر در آسمانها صورت گرفته است. این 

تماعی اج -های مرکزی تفکّر فلسفی ترین هستهزدیک به دو هزار بیت است، مروری است بر زبدهآن ن
 که البتّه یکی از بهترین آثار وی نیز میباشد و در واقع شاهکار شعری او است. ،اقبال

سیری کوتاه در دیوان فارسی اقبال به خواننده نشان میدهد که شاعر از ظرفیّت جادویی شعر 
های اجتماعی و سیاسیش به نیکی بهره برده و آنچه در درجۀ بیان افکار فلسفی و دینی و دغدغهبرای 

اوّل برای وی مهم بوده، پروراندن مغز مطلب و ارائۀ حرفی پُر مضمون بوده است. البتّه هوش و استعداد 
نسته و این، اقبال آن چنان بوده که در کنار حرف خوب، هنرِ خوب حرف زدن را نیز به نیکی میدا

های ظریف و صنایع ادبی که در کالمش به کار برده یا اوزان متناسبی که از آنها در جا از آرایهجابه
 سرایش شعرش بهره گرفته، بخوبی دانسته میشود.  

 سیر حکمت در ایران
برای گرفتن مدرک دکترای فلسفه از .ش(  ه4571م )4321در سال را این کتاب اقبال 
ردم ایران از مفلسفی نکات عمدۀ تفکّر در واقع دربردارندۀ  که به زبان انگلیسی نوشت دانشگاه مونیخ

قدر برای محافل علمی انگلستان و ایران مفید بوده است است و از زمان چاپ، آناهلل بهاء زرتشت تا
در خصوص روش خویش  اقبالنیز در مرکز توجّه و مراجعۀ اهل مطالعه و متفکّران قرار دارد. هنوز که 

ام تسلسل منطقی تفکّر ایرانی را ترسیم نموده و به الف( من کوشش کرده مینویسد:در این کتاب 
( ب زبان فلسفۀ جدید تفسیر نمایم و تا آنجایی که میدانم تا به حال چنین کاری انجام نگرفته است.

حاالت معنوی که یک چنین  ام موضوع صوفیگری را به روش کامالً علمی بحث کرده و سعی نموده
بکنم  بیان امکردهای مستلزم آن است، استخراج بکنم و برخالف نظریّۀ مورد قبول عموم، سعی پدیده

که صوفیگری محصول طبیعی عملکرد نیروهای مختلف معنوی و اخالقی است که لزوماً روحهای به 
ت اوّل کتاب، بر روی فلسفۀ قبل از ال برتری متوجّه میسازد. قسمخواب رفته را به طرف زندگی ایده

 :اسالم ایران، تعالیم دو گانگی زرتشت، مانی و مزدک متمرکز شده است. قسمت دوّم دارای عناوینِ
و همچنین بحث مختصری راجع صوفیگری ثنویّت یونان، بحث در بارۀ فلسفۀ اسالمی ایران: شامل 

کتاب شامل فلسفۀ نوافالطونی ارسطو در ایران، عقلگرایی اسالمی،  .به بابیگری و بهاییگری میباشد
 و تفکّر اخیر ایرانیان بوده و شرح مختصری راجع به عقایدصوفیگری آلیسم، بینی و ایدهبحث بین واقع

هادی سبزواری داده ّالدّین سهروردی، و مالمعتزله، اشاعره، شیخ عبدالکریم جیالنی، شهاب
 (.95-99 ص پوروالی: رود،زندهنگاهی به آثار است)

ارسی ف به« سیر فلسفه در ایران»پور با عنوان این کتاب را اوّلین بار دکتر امیرحسین آریان
در سال « سیرحکمت در ایران»(. و بار دیگر با عنوان 51 : صاحمدپورستارۀ شرق، ترجمه کرد )

لسفۀ ف»الدّینی نیز آن را با عنوان به همّت دکتر محمّد بقایی)ماکان( ترجمه شد. آقای میرحسن 4977
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ثار نگاهی به آنسه نیز ترجمه شد)به زبان اردو برگردانده است. ضمناً  این رساله، بعدها به فرا« عجم
 (.95 ص :پوروالی رود،زنده

 بازسازی اندیشة دینی در اسالم
اقبال  ،رسْم با دعوت انجمن مسلمانان شهر مَد4353و ژانویۀ  م4357در دسامبر 

م در 4392رس، حیدرآبادی و علیگره، انجام داد که در سال ْسخنرانیهایی را با موضوع اسالم در مَد
به چاپ رسید. بعدها هم با همین « اسالمشش سخنرانی در باب احیای فکر دینی در »الهور با عنوان 

دوباره چاپ شد. در این مباحث « پذیر است؟آیا دین امکان»عنوان و شامل یک سخنرانی دیگر به نام 
ری و روشنفک ّای که مناسب حال جوگونهاقبال وظیفۀ بازسازی بنیان عقالنی فلسفۀ اسالمی را به

ای که بر پایۀ قوانین الهی استوار راساس اصول فلسفیغیرمادّی قرن جدید باشد به عهده گرفته و ب
ۀ ّممقداقبال در . است ت مادّی شدهّشدببه اعتقاد او که  میپردازد است، به مبارزه علیه افکار غرب

ام تا به این من سعی کرده» د:ویسمیندر خصوص نیّتش از بازسازی اندیشۀ دینی  کتابهمین 
با بازسازی فلسفۀ دینی اسالم با توجّه به سنّت و روشهای طور ناقص  درخواست مبرم هرچند به

 ...« های مختلف علم بشری، پاسخ گویمفلسفی اسالم و جدیدترین پیشرفتها در زمینه
دهنده کوششهایی است که در جهت تببین عقاید احیاء، کار بزرگ و مؤثّری است و نشان

، ته و مباحث به شکلی زیبا و نافذ و تأثیرگذارفلسفی اسالمی در قالب افکار و عقاید غربی انجام گرف
معیار  ؛(. هفت عنوان این کتاب عبارتند از: شناخت تجربۀ دینی13-22 ص بیان شده است)همان:

روح  ؛آزادی و جاودانگی آن ،من بشری ؛مفهوم خدا و مقصود از نیایش ؛فلسفی مکاشفات تجربۀ دینی
این کتاب به زبان ابتدا پذیر است؟ آیا دین امکان ؛اصل حرکت در ساختار اسالم ؛فرهنگ اسالمی

احیای فکر دینی در »احمد آرام و با عنوان  ۀترجم بادر ایران  که اوّلین بارانگلیسی منتشر شد، 
و آنگاه برای بار دوّم دکتر محمّد بقایی)ماکان( ترجمۀ جدیدی از آن را با عنوان  راه یافت نشر به بازار «اسالم

  به دوستداران کتاب و اهالی اندیشه تقدیم کرد. 4977در سال « بازسازی اندیشۀ دینی در اسالم»
 * فرهنگ و تمدّن قوم پارس

ان ن ایرانیّو تمد اقبال در سخنی، تمام مسلمانان را مدیون بخشی از مسلمانان، یعنی فرهنگ
و « !ن اسالمی ناقص میماندّاگر اعراب نمیتوانستند ایران را تسخیر کنند، تمد»میداند و مینویسد: 

ش سون«)مسلمانان با فتح ایران به همان اندازه سیراب شدند که رومیان از فتح یونان!»ادامه میدهد: 
 ایزمین نیز معترف است. او در نامهایران ( و همین استغنا را حتّی برای ادبیّات441 ص بقایی:دینار، 

از اینکه میبیند بخشی از مردم زرتشتی بمبئی به قول خودش به دیدۀ حقارت به زبان فارسی مینگرند 
اطّالعند که میپندارند ادبیّات فارسی بر شالودۀ زبان عربی بنا شده است، و حتّی آنقدر نسبت به آن بی

 خبرند. اگر باخبر شوند، میفهمند که ادبیّاتز غنای ادبیّات فارسی بیمایۀ تأسّف است که ا»مینویسد: 
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اش به فرهنگ و ادب زرتشتی میرسد، فارسی بر فرهنگ و ادب زبان عربی استوار نیست، بلکه ریشه
 (.54 ص جعفری:، های اقبالنامه«)و لطافت و حالوت آن از همان سرچشمه آب خورده است.

 * امور سیاسی
مه اقبال الهوری بسیار گسترده است؛ از سفر به ّالمللی عالفعّالیّتهای سیاسی و امور بیندایرۀ 

رب و روشها های سیاسی غافغانستان تا سفر به فلسطین و ایتالیا و دیدار با موسولینی، شناخت اندیشه
و ای نارائۀ ایدهرهای پیچیدۀ آنان، و نیز تالش سیاسی در داخل کشورش و غدو  انهراهای مکّو شیوه

او مسلمانِ آگاه و هوشیاری بوده که در تمام آثارش  برای بنیان نهادن کشوری مستقل برای مسلمانان.
و از پیام مشرق تا جاویدنامه و همۀ دفاتر شعری و آثار قلمی و  ،خودیاز اسرار خودی تا رموز بی

 روز داشته باشد.سیاسی به فعّالیّتهای دیگرش، معتقد بوده که انسانِ مسلمان باید آگاهی
پس از آشنایی با زندگی، افکار و آثار اقبال الهوری، اینک الزم است هدفی را که اقبال در 

ها و خصوصیّات آن آشنا شویم، و آن جایی نیست اش نشانه رفته، بشناسیم و با ویژگیطول زندگی
 جز کشور بزرگ و تاریخی ایران.

 ایرانجوییِ سنّت ادبی اقبال و پی
زمین، اینک برآنیم ن مردم ایرانّپس از برشماری بخش اندکی از خصوصیّات فرهنگ و تمد

صرفِ قلبی و باطنی نبوده است، بلکه وی این ویژگیها  اقبال به ایران، عالقۀ تا نشان دهیم که عالقۀ
 را در آثارش نمایانده است:

 اقبال و نور. 5
های روشنایی از خود نشان داده خورشید و صفات و پدیدهای که اقبال به نور و عشق و عالقه

ه یکی ای کگونه؛ بجای تمامی آثار ادبی و فلسفی و دینی و عرفانیش تجلّی یافته استاست، در جای
 نوشته است:از پژوهشگران در این باره 

از  تشیفتگی اقبال را به خورشید در آثار او میتوان حس کرد؛ مهر که منبع نور و اشراق اس»
شرق سر میزند و انوار و حرارتش را به یکسان در شرق و غرب میپراکند؛ او از آدمیان نیز میخواهد 

 -که چنین باشند. اقبال در اوایل کار شاعریش شعری در بارۀ خورشید سرود که بنا به گفتۀ خودش 
مهر به ذهن احساس سرودهای ودایی را در ستایش از  - م4325نشریۀ مخزن به تاریخ بیستم اوت 

ست و ابیات آغازین آن که نقل میشود، دارای همان روح و ا متبادر میسازد. این اشعار به زبان اردو
بند دفتر کون و شیرازه/  ای آفتاب! روح و روان جانی تو است که در ابیات ودایی وجود دارد:جوهری 
آن خورشیدی که /  حیات است سوز و ساز تو، سراپا/  گری توستثبات هر چیزی از جلوه/  مکانی تو

 .(12 - 11 ص :احمددار، چه باید کرد).«قلب و خرد و روح و شعور است/  روشنایی به همۀ جهان میپراکند
فه ّیکی از راههای شناخت حقیقت غایی از منظر متصو «سیر حکمت در ایران» اقبال در کتاب 

صل ف فصل پنجم که آن را در را جالب این است که این موضوع و فی میکندو عرفا را نور و اشراق معرّ
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ان ایرانی تنگاتنگ عرفاین نزدیکی، به نوعی ارتباط  خودِ تشریح میکند، که نام نهاده« ف ایرانیّتصو»
رحی و نیز شدر این کتاب . توضیح مفصّل و عمیق اقبال از پدیدۀ نور با نور را به ذهن متبادر میکند

ر این فلسفه، یعنی شیخ اشراق، آورده کامالً عالقۀ قلبی و حسّی وی را بدین که در خصوص مبتک
 موضوع نمایان ساخته است. 

اه از نگای کوتاهی به موضوع نور و ذرّه اشاره نیز «بازسازی اندیشۀ دینی در اسالم»در کتاب 
روزگار معاصر ارتباط پیدا ، امّا موضوع مهمّی که تا حدودی بدان پرداخته و به و معتزله دارد هعرااش

  .میکند، نوع نگاه اسالم و مسیحیّت نخستین به معنویّت است که اقبال از آن به نور تعبیر کرده است
از تمامی استعداد هنری و دانش خویش با  هم شای حضور این پدیده در آثار ادبیاقبال بر

مۀ سرچشمستقیماً که خود در اشعارش هایی صددرصدِ توانش بهره گرفته و عالوه بر جایگزینی واژه
نور یا آتش میباشند، از تمامی افعال، ترکیبها، صفات، اسامی و حتّی واژگان متضاد و یا در پیوندی 

ا و بارها در اشعارش سود جسته، اند، بارهکه به ذهنش رسیده و آنها به نوعی یادآور نور و آتش بوده
و یا پدیدۀ نور و وابستگان آنها  توان برشمرد که خالی از واژهای که شاید ورقی از دیوان وی را نگونهب

 میبرد:اقبال حتّی وقتی میخواهد فلسفۀ خودی را تشریح کند، از نور و واژگان مرتبط با آن بهره  .نباشد
خودی اسۀۀۀۀت        نوری کۀۀه نۀۀام او  قطۀۀۀ   ن
 تۀۀراز مۀۀحۀۀبۀۀّت مۀۀیشۀۀۀۀود پۀۀایۀۀنۀۀده    

 از مۀۀحۀۀبۀۀّت اشۀۀۀۀۀتۀۀعۀۀال جۀۀوهۀۀرش     
 فۀۀطۀۀرت او آتۀۀش انۀۀدوزد ز عشۀۀۀۀۀق   

 

گی اسۀۀۀۀت       یر خۀۀاک مۀۀا شۀۀۀۀرار زنۀۀد  ز
 تۀۀرتۀۀر، تۀۀابۀۀنۀۀده تۀۀر، سۀۀۀۀوزنۀۀده زنۀۀده

 ارتۀۀقۀۀای مۀۀمۀۀکۀۀنۀۀات مضۀۀۀۀۀمۀۀرش      
 عۀۀالۀۀم افۀۀروزی بۀۀیۀۀامۀۀوزد ز عشۀۀۀۀۀق   

 

 (99 ص :دیوان اقبال، بقایی)
و  ای درازدامنه است که مفهوم ذرّه و خورشیدیکی از موضوعهای رایج در ادب کالسیک ایرانی،   

  :در ادبیّات کهنسال ایران دارد گسترده
 ذرّه را تۀۀا نۀۀبۀۀود هۀۀمۀۀّت عۀۀالۀۀی، حۀۀافۀۀ  

 
 طالب چشۀۀمه خورشۀۀید درخشۀۀان نشۀۀود    

 (7)حاف : بیت                                     
 بند معروفش:تا این بیتِ زبانزد هاتف در ترجیع

 دل هۀۀۀر ذرّه را کۀۀۀه بشۀۀۀۀۀکۀۀۀافۀۀۀی
 

 آفۀۀۀتۀۀۀابۀۀۀیۀۀۀش در مۀۀۀیۀۀۀان بۀۀۀیۀۀۀنۀۀۀی 
نقل از: فرهنگ اشۀۀارات، هاتف اصۀۀفهانی )به 

 (994شمیسا: ص 
 و تا اشعار مولوی:

 آفۀۀۀتۀۀۀابۀۀۀی در یۀۀۀکۀۀۀی ذرّه نۀۀۀهۀۀۀان 
 

 نۀۀاگۀۀهۀۀان آن ذرّه بۀۀگشۀۀۀۀایۀۀد دهۀۀان     
 (1272)مولوی: بیت                              

 دهندۀو استقبال اقبال از این مضمون نشانذرّه و خورشید، در دیوان اقبال نیز رخ نمایانده 
 :کامل وی بر ادب کهن ایرانی استو پیروی آشنایی و تسلّط 
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 ذرّه از خۀۀاک بۀۀیۀۀابۀۀان رخۀۀت بسۀۀۀۀت   
 

 تۀۀابامۀۀّتۀۀی از گۀۀرمۀۀی حۀۀق سۀۀۀۀیۀۀنۀۀه  
 

شتم از مه و مهر      ضرت یزدان گذ  شدم به ح
 

 تۀۀا شۀۀۀۀعۀۀاع آفۀۀتۀۀاب آرد بۀۀه دسۀۀۀۀت    
 (                            51)دیوان اقبال، بقایی: ص                     

 اش شۀۀۀۀۀمۀۀع حۀۀریۀۀم آفۀۀتۀۀاب     ذرّه
 (32خودی: ص )همان، رموز بی                 

 که در جهان تو یک ذرّه آشۀۀۀنایم نیسۀۀۀت      
 (                                             477)همان، پیام مشرق: ص                   

 . اقبال؛ و فلسفه و عرفان2
اقبال به ایران، برازندگی ایرانیان باشد به دارا بودن به نظر میرسد بخش قابل توجّهی از شیفتگی 

گوهر فلسفه و کالم و عرفان؛ و اینکه او رشد علوم عقلی را در ایران میدیده، و نه در یونان. و بیراه 
نیست اگر بپنداریم که همین نگاه و نیز عالقۀ ذاتی او به سرزمین ایران، وی را به سمتی کشاند که 

ش اتریش را به بررسی فلسفه و عرفان ایرانی اختصاص دهد و در اوّلین سطر از نوشتهنامۀ دورۀ دکپایان
کمت در سیر ح«)ترین ویژگی مَنِش ایرانیان عالقه به تفکّر فلسفی است.برجسته»اعتراف کند که: 
یز ن های ذهنیش(. با این دید و با توجّه به اینکه وی غیر از فلسفه، یکی از دغدغه49ایران، اقبال: ص 
افته، یف اسالمی بوده، میتوانیم ببینیم که همین نگره در تمامی آثارش به گستردگی راه ّعرفان و تصو

طوری که بدون هیچگونه تردیدی میتوان گفت که با عارف و فیلسوفی شاعر روبرو هستیم که اگر بخواهیم ب
 شیم روح را از بدنی جدا کنیم!عرفان و فلسفه را از آثارش بیرون بکشیم، مانند این است که خواسته با

یادآوری این نکتۀ مهم در دگردیسی تفکّر اقبال ضروری است که وی قبل از رفتن به اروپا و حتّی 
 «ابن عربی»و از ارادتمندان « وحدت وجود»اش را مینوشت، معتقد به هنگامی که در آنجا بود و رساله

احمد سرهندی، خطّ بطالنی بر اندیشۀ پیشین  (، امّا پس از آشنایی بیشتر با شیخ44بود)همان: ص 
شد و با همین نظریّه به این باور « منِ عالی»در برابر « منِ دانی»خود کشید و معتقد به استقالل 

ف ایرانی، روح تالش را از انسان میگیرد و او را دچار سستی میکند. او با همین اندیشه ّرسید که تصو
آورد که به دلیل مخالفت شدید مردم نج بیت در ذمّ حاف  میسی و پ« اسرار خودی»در چاپ اوّل 

(. در نامۀ ذیل، اقبال در جواب 514آن را در چاپهای بعدی حذف میکند )شرار زندگی، بقایی: ص 
ف خبر میدهد، مروری است ّخواجه حسن نظامی مطالبی نوشته که ضمن آنکه از عالقۀ اقبال به تصو

که اهلل، فراق، ترجیح صحو بر سُکر و ایننی او، از جمله نفیِ فناء   فیبر بخشی از عقاید فلسفی و عرفا
 چرا اقبالی به حاف  و ابن عربی ندارد:

ایلم ین تمزمف میباشد و پس از مطالعۀ فلسفۀ مغربّمطّلع هستید که طبعاً و اصالتاً میلم به تصو»
ی پس الوجود سوق میکند، ولوحدتطور کلّی فلسفۀ اروپا به طرف فلسفۀ به آن بیشتر گردیده، زیرا ب

ار اهلل افکاز غور در مطالب قرآن و مطالعۀ تاریخ اسالم متوجّه اشتباه خود شدم و به خاطر حرمت کالم
قدیم خود را ترک گفتم ... حضرت امام ربّانی، شیخ احمد سرهندی معروف به مجدّد الف ثانی، در 

ظر من به ن«. پیوستن»بهتر است یا « گسیختن»مکاتیب خود یک جا این موضوع را مطرح نموده که 
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ف ایرانی است و اعتراض من به همین ّرهبانیّت یا تصو« پیوستن»عین اسالم است؛ « گسیختن»
اعطا نمودید، من همان « سرّالوصال»مطالب میباشد ... شاید یادتان باشد وقتی که شما به من لقب 

؛ زیرا در آن وقت من همان فرق را داشتم که در نظر ملقّب گردم« سرّالفراق»موقع نوشتم که باید به 
م، ف دارید اظهار نمایّمجدّد الف ثانی بوده است. اگر عقیدۀ خود را طبق نظری که شما نسبت به تصو

یست و ای نباید بگویم منتهای عبودیّت، نقطۀ اوج کمال روح انسانی است و باالتر از این مقام و رتبه
است. این مطلب را بدین صورت هم میتوان « عدم محض»عربی، از آن به بعد نابالدّینیا به قول محی

اصول دین مبین و قوانین حیات است و حالت صحو و بیداری که اسالم ّ بیان نمود که حالت سُکر ضد
بر آن صحّه گذاشته، کامالً مطابق قانون حیات انسانی است و مقصود رسول مقبول حضرت محمّد 

ه که افرادی به وجود بیایند که همیشه به حالت صحو بمانند. این خصوصیّت مصطفی)ص( این بود
 های اقبال،نامه«)حاف  شیرازی چنین حالتی نداشته. کهدرحالیدر میان صحابۀ آن حضرت ... بوده، 

 (445 -441جعفری: ص 
ر د بدیهی است همین افکار در اشعارش نیز راه یافته است و گفتگوی رود گنگ و کوه هیمالیا

 و صحو است:« خودی»اسرار خودی شاهد خوبی بر ردّ نظریّۀ فنا، تأکید بر تکاپو، استقالل 
 ایۀۀن خۀۀرام نۀۀاز سۀۀۀۀامۀۀان فۀۀنۀۀاسۀۀۀۀت   
تی              خ لزم سۀۀۀۀا ق خود نۀۀذر  تی   هسۀۀۀۀ

 نشۀۀۀۀان در قلزم اسۀۀۀۀت   هسۀۀۀتی تو بی    
طره    یز        ق مر خود  خود را بۀۀه پۀۀای   ای؟ 

 

ناسۀۀۀۀت         یان ف فت شۀۀۀۀا که از خود ر  هر 
 پۀۀیۀۀش رهۀۀزن نۀۀقۀۀد جۀۀان انۀۀداخۀۀتۀۀی   

 گۀۀاه انۀۀجۀۀم اسۀۀۀۀت مۀۀن سۀۀۀۀجۀۀده ذروۀ 
 در تۀالطۀم کۀوش و بۀۀا قۀلۀزم سۀۀۀۀتۀیۀز       

 

 (27)دیوان اقبال، بقایی: ص  
 اقبال و زبان فارسی. 9

اینکه چرا اقبال با آنکه به زبانهای پنجابی و اردو سخن میگفت، به انگلیسی مینوشت و تکلّم 
حال آنکه شاعر هموطن  -میکرد، با آلمانی و عربی آشنا بود، زبان فارسی را برای شعر انتخاب کرد 

ای که ونهگو بیشترین حجم ابیاتش را با این زبان بیان کرد، به -او، تاگور، به انگلیسی شعر میسرود! 
قلندر شهر از حدود پانزده هزار بیت شعری که از وی به جای مانده، نُه هزار بیت آن به فارسی است)

ها و اشعار فارسی بهره گرفته، جا از واژهجابه  ( و حتّی در دیوان اردوی خود نیز11 ص بقایی:عشق، 
ن اقبال و گزینش زبااند که زبان اردوی اقبال متأثر از زبان فارسی است)تا جایی که از قول او گفته
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ست؛ یعنی در آهنگ، موسیقی، (، در درجۀ اوّل باید رازش را در این زبان ج4125ُ ص مصلح:فارسی، 
 گنجایش وسیع زبان فارسی.نرمی، تواناییهای باال و 

 رایش اشعارشهایش، دالیل انتخاب زبان فارسی برای سُاقبال در برخی از سخنرانیها یا نامه
دلم نمیخواهد به اردو شعر بگویم، هر روز رغبتم به گفتن شعر فارسی »را توضیح داده، از جمله اینکه: 

مه ّعال غزل فارسی«)بان اردو بیان کنم.بیشتر میشود؛ دلیلش این است که حرف دلم را نمیتوانم به ز
های خود هم ضعیف و هم کوچک (، زیرا اردو را برای ادای معانی و اندیشه17 ص منوّر:اقبال، 

( و بنابراین ابایی نداشت از اینکه اعالم کند که 7 ص مینوی:اقبال شاعر پاکستان، تشخیص میداد )
ش سون«)را که میخواهم بگویم درست ادا کنم. هنگامی که به اردو صحبت میکنم، نمیتوانم آنچه»

  .(923 ص بقایی:دینار، 
 امهۀۀنۀۀدیۀۀم از پۀۀارسۀۀۀۀۀی بۀۀیۀۀگۀۀانۀۀه     

بت شۀۀۀّکر اسۀۀۀۀت         عذو ندی در  چه ه  گر
لوه        ج من از  کر  حور گشۀۀۀۀت  ف  اش مسۀۀۀ

 امپۀۀارسۀۀۀۀۀی از رفۀۀعۀۀت انۀۀدیشۀۀۀۀۀه    
 

 اممۀۀاه نۀۀو بۀۀاشۀۀۀۀم تۀۀهۀۀی پۀۀیۀۀمۀۀانۀۀه      
تر اسۀۀۀۀت              ن ی یر فتۀۀار دری شۀۀۀۀ گ  طرز 
 جۀۀامعۀۀۀ من شۀۀۀۀاخ نخۀۀل طور گشۀۀۀۀت 

 امبۀۀۀا فۀۀۀطۀۀۀرت انۀۀۀدیشۀۀۀۀۀهدرخۀۀۀورد 
 

 (53 ص ی:بقای اقبال،دیوان )                                                                  
 بیت)ع(. اقبال و اهل4

بیت نگرِ از اهل تسنّن ایران به اهلاظهار ارادت برخی از بزرگان علمی منصف و جامع
 های اسالمییکپارچه تلقّی کردن دین بر اساس آموزهپیامبر)ص(، نشان از اخالص پاک ایرانیان و 

 های کوچک، اشتراکهای فراوان مسلمانان را نابود کند.اند که بهانهاست؛ و اینکه هیچگاه نخواسته
اقبال در این موضوع، روال ادبی و خُلق نیک جامعۀ بزرگ ایرانی را پی گرفته و با آنکه از 

اینکه بخواهد از احکام مذهب خود دست بکشد یا به تبلیغ  مذهب حنفی است، بدونمتدیّنان سنّی
های مذهبی و گرایشِ به تشیّع اظهار وجود نماید، و با همۀ ادب و احترامی که به سایر فرق و شاخه

آید، به ائمّۀ بزرگوار شیعه احترام خالصانۀ خود را بیان قائل است و این از اشعار و آثارش به دست می
 بیت پیامبر)ص(، شیواترین ورین اظهار محبّت اقبال نسبت به خاندان ائمّه و اهلداشته است که بهت

 ترین ابیاتی است که در توصیف حضرت زهرا )س( سروده:روان
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یز         عز عیسۀۀۀۀی  یم از یۀۀک نسۀۀۀۀبۀۀت   مر
 نۀۀور چشۀۀۀۀم رحۀۀمۀۀه لۀۀلۀۀعۀۀالۀۀمۀۀیۀۀن     
میۀۀد                 تی  د ی گ کر  ی پ نکۀۀه جۀۀان در   آ
 بۀۀۀانۀۀۀوی آن تۀۀۀاجۀۀۀدار هۀۀۀل اتۀۀۀی  

 ای ایۀۀۀوان اوپۀۀۀادشۀۀۀۀۀاه و کۀۀۀلۀۀۀبۀۀۀه
 در آن مۀۀرکۀۀز پۀۀرگۀۀار عشۀۀۀۀۀق    مۀۀا 

حرم          مع شۀۀۀۀبسۀۀۀۀتۀۀان  کی شۀۀۀۀ ی  آن 
 تۀۀا نشۀۀۀۀیۀۀنۀۀد آتۀۀش پۀۀیۀۀکۀۀار و کۀۀیۀۀن   
 وان دگۀۀۀر مۀۀۀوالی ابۀۀۀرار جۀۀۀهۀۀۀان  
 در نۀۀوای زنۀۀدگۀۀی سۀۀۀۀوز از حسۀۀۀۀیۀۀن  

 

یز        عز  از سۀۀۀۀه نسۀۀۀبۀۀت حضۀۀۀرت زهرا 
 آن امۀۀۀام اوّلۀۀۀیۀۀۀن و آخۀۀۀریۀۀۀن   
 روزگۀۀۀار تۀۀۀازه آئۀۀۀیۀۀۀن آفۀۀۀریۀۀۀد    

 گشۀۀۀۀا، شۀۀۀیرخۀۀدا  مرتضۀۀۀی، مشۀۀۀکۀۀل  
 یۀۀک حسۀۀۀۀام و یۀۀک زره سۀۀۀۀامۀۀان او  

 سۀۀۀۀۀاالر عشۀۀۀۀۀق کۀۀۀاروانمۀۀۀادر آن 
 حۀۀافۀۀ  جۀۀمۀۀعۀۀیۀۀت خۀۀیۀۀراالمۀۀم        
ین         گ ن بر سۀۀۀۀِر تۀۀاج و   پشۀۀۀۀت پۀۀا زد 
 قۀۀۀوّت بۀۀۀازوی احۀۀۀرار جۀۀۀهۀۀۀان    
 اهۀۀل حۀۀق حۀۀریۀۀت آمۀۀوز از حسۀۀۀۀیۀۀن  

 (447 -443)دیوان اقبال، بقایی: ص           

 و یا آنجا که به حضرت علی)ع( ارادت خود را نشان داده است:
 مسۀۀۀۀۀلۀۀم اوّل شۀۀۀۀۀه مۀۀردان عۀۀلۀۀی   
 اماز والی دودمۀۀۀۀانۀۀۀۀش زنۀۀۀۀده  

 

 عشۀۀۀۀق را سۀۀۀۀرمۀۀایۀۀۀ ایۀۀمۀۀان عۀۀلۀۀی    
 امدر جۀۀهۀۀان مۀۀثۀۀل گۀۀهۀۀر تۀۀابۀۀنۀۀده     

 (24)همان: ص                                     
 اقبال و تلفیق. 1

رنگ و بویم. اقبال، خویشتن را آدمی بدون تعلّق و رها و آزاد معرّفی میکند: من اوّل آدمی بی
است، اذعان دارد که جسمش برآیندی است از دو امّا از آنجا که هر انسانی برآمده از آب و خاکی 

سرزمین؛ ایران و هندوستان: از آن پس هندی و تورانیم من. بنابراین، وی همواره خویشتن را تلفیقی 
 از دو سرزمین دانسته است:

تان دیگر نمیبینی     که در هندوسۀۀۀ  مرا بنگر 
 

 اگرچه زادۀ هندم، فروغ چشۀۀۀم من اسۀۀۀت   
 

شنای  زادهبرهمن  ست ای درد آ  روم و تبریز ا
 (514)همان: ص                                   

یز         بر ت بخۀۀارا و کۀۀابۀۀل و   ز خۀۀاک پۀۀاک 
 (542)همان: ص                                   

امّا عنصر دیگری که در وجود همۀ ما انسانها هست و اتّفاقاً مهمتر از آب و خاک میباشد، همان ایده 
ی ذهنی و فرهنگی و دینی است که جهت حرکت فکری و رفتاری هر انسانی هاو مَنِش و خمیرمایه

گری یا گمنامی، و زندگیش تعیین میکند و در سعادت و شقاوت، آوازه   را در طول پیمایش مسیر 
فهیمی و ای بسا نادانی وی بسیار مؤثّر است، که اقبال به این بزنگاه که میرسد، به آفتاب مکتب اسالم 

 یازد:دست می  - تعبیر میشود« حرم»م او به که در کال -
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 گرچه به بتخانه پرورش دادندامرا 
 

 چکید از لب من آنچه در دل حرم است 
 (513)همان، زبور عجم:                          

با این اوصاف، اگر بخواهیم بدرستی و در مجموع از جسم و جان اقبال سخن بگوییم، باید 
شمول را تلفیقی از اسالم، ایران و سرنوشت، وجود مادّی و معنوی این شاعر جهانبنویسیم که دست 
 ای دقیق که خود شاعر بدان زبان گشوده: هند قرار داده؛ نکته

لی        گ نم  یر        ت م جنۀّۀت کشۀۀۀۀ  خیۀۀابۀۀان 
 

جاز و نوا ز شۀۀۀیراز اسۀۀۀۀت     دل از حریم ح
 (541)همان، پیام مشرق:                        

ترتیب استعاره از هندوستان، اسالم و ایران هستند،  کشمیر، حجاز و شیراز، بهکه در این بیت، 
ل االصهای کشمیری ایرانیاز خانواده»ست؛ زیرا وی ا که خود گویای پیشینۀ زندگی اقبال و اقوام او

ر قلندر شه)«ین برهمن به دین اسالم روی آوردند.حدود دویست و پنجاه سال پیش از آئاست که در 
 (.45 -49 ص بقایی:عشق، 

ت ای اسفلسفۀ خودی اقبال آمیزه»اقبال با همین روش فلسفۀ خودی را بنیان گذارده است: 
احمد شیخ ، عقاید مک تاگارت و « من»آلیزم، نظریّات فیخته در مورد از عقاید هگل در مورد ایده

عقیدۀ نیچه در مورد اَبَر انسان، بینش هندی در زمینۀ استقالل من دانی در برابر من عالی، سر
نگر مولوی، و باالخره دیدگاهی که قرآن در هندوئیزم در خصوص تحرّی حقیقت، عرفان پویا و واقع

 (.3 ص بقایی:،  شرار زندگی«)آدمی بیان داشته است.« من»مورد جاودانگی 
 اقبال و تأثیرپذیری از شخصیّتهای بزرگ ایرانی

دهندۀ آن است که وی سالها با آثار شعری شعری اقبال الهوری نشان سبک زندگی و آثار هنر
و حکمی و علمی دانشمندان بزرگی از ایران مأنوس بوده و جدای از حکمت و فلسفه که رشتۀ 
تخصّصی وی بوده است، در موضوع شعر و شاعری از تأثیرپذیری شکلی و ساختاری تا الهامگیری 

عر و شاعران برتر ایران روشها و درسها آموخته است، که اگر بخواهیم های شمحتوایی و مضمونی از قلّه
 این تأثیرپذیری را نشان دهیم، میتوانیم به چهار موضوع بپردازیم:

 بایزید و چگونه زیستن الف(
اقبال از برخی از عرفای ایرانی، روش چگونه زیستن را آموخته است. یکی از این شخصیّتهای 

شگی پیپیرایه و نیز قناعتو اسالمی، بایزید بسطامی است که زندگی بیعمیق در عرفان ایرانی 
و   -اقبال نیز که مضمون فقر را در دیوانش  .مانند او، بدون شک تعریف عملی فقر معنوی استبی

پرورانده، در زندگی شخصی خود و در صحنۀ  -« پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟»بویژه در مثنوی 
خواهی روزگارش را به آالیش و کامالً به دور از هر نوع زیادهایزید بسیار ساده و بیعمل هم به مانند ب

 ای و تواناییهای فراوانی که داشته، به وی این امکان را میدادکه موقعیّت حرفهسر رسانده و درحالی
هر ها قناعت کرد تا در ظاکه از یک زندگی مرفّه برخوردار باشد، آگاهانه و داوطلبانه به کمترین داشته
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و باطن بایزیدگونه فقر مادّی و معنوی را هم در درون وجود خویش و هم در برون، یعنی در عرصۀ 
 حیات، تجربه کرده باشد.

 حالّج و چگونه اندیشیدن ب(
« انا الحق»عارف نامداری که همۀ طول و عرض و عمق ادبیّات عرفانی ایران را از واگویی رمز 

رین تام خونینش پُر ساخت، برای اقبال که همیشه از آنات زندگی به دنبال دریافت تازهخود و سرانج
ای شد که بعدها در اسرار خودی ها بوده است، سرآغاز نقطۀ رهایی و تعالی او  به سوی اندیشهاندیشه

 را به نام او در جهان فلسفه و عرفان ثبت کرد.« خودی»به طور بارز نمود یافت و فلسفۀ 
م رسالۀ دکتری خود را مینوشت، نگاهش به حالّج همان 4321بال هنگامی که در سال اق

م و آشنایی با 4327نگاه معتاد عرفا و فقها به وی بود، امّا پس از بازگشت به کشورش در سال 
هندی )معروف به الف مجدّد ثانی( و نیز خواندن آثار ماسینیون )پژوهشگر سراحمد شیخ های اندیشه
عرفان ایرانی و اسالمی( و معرفت افزونتر با افکار او، و نیز اندیشیدن و رسیدن به تفکّرات  فرانسوی

تفسیر کرد، بلکه از نظر « وحدت وجود»تازه، دریافت که حرف و حرکت حالّج را نمیتوان با نظریّۀ 
ریّۀ ن نظاقبال آنچه حسین منصور انجام داد، حرکت بزرگی بود؛ یعنی ارائۀ یک نظریّۀ جدید که ای

منِ »در برابر « منِ متناهی»جدید، بر خالف وحدت وجود، از توانایی و ایستایی و اظهار وجود 
سخن میگوید، تا آنجا که اگر در برابر آن قرار گیرد، موجودیّت خود را از دست نداده و منِ « نامتناهی

در آثار و  محوریاندیشۀ         کم شد یک محدود در برابر منِ نامحدود محو نمیگردد؛ و این، کم
اگر اقبال بارها و بارها از عظمت و بزرگی انسان در آثارش سخن گفته است و بر رشد افکار اقبال. 

تأکید فراوان داشته است، بر همین باور بوده که میتوان در برابر انسان و خودباوری « خودی»
 با آن مبارزه کرد: ایستاد و ی زمانه نامالیمتها
یث     نه بسۀۀۀۀاز     حد ما با ز  بیخبران اسۀۀۀۀت 

 
نه سۀۀۀتیز            ما با ز با تو نسۀۀۀازد، تو  نه  ما  4ز

 (921)دیوان اردو، اقبال: ص                   
 از حالّج ستانده است. اقبال آن را ای بوده کهو اندیشهو این نیز روش 

 سعدی و حافظ و جامی و ... چگونه سرودن ج(
بیشتر متأثّر از سعدی، حاف ، عراقی، بابا فغانی، در ساختار و شکل هنر شعری خود،  اقبال

عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری از شاعران ایرانی و امیر خسرو دهلوی، غالب و چه بسا بیدل از 
ی در ساختار و از کدام شاعر، و در چه ّشعرای هندی است. البتّه تعیین مرز اینکه اقبال در چه حد

شی کگویندگان تأثیر پذیرفته، کاری سخت و ناممکن است و واقعاً خطی در مضامین و از کدامین ّحد

                                                           
 در دیوان اردوی او آمده است: ،. این بیت در دیوان فارسی اقبال نیست و فقط با اندکی تغییر در مصرع اوّل1

 ...               هی تو با زمانه بساز  بیخبرانحدیث                         



216 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی34-زمستان95

14 
 

شناسی شعر اقبال به ما میگوید که وی بهترین و خاصّی نمیتوان در این باره انجام داد، امّا زیبایی
زیباترین روشها و اشکال بیانی و گفتاری را به کار گرفته تا مضمونش را بتواند شیرین و جذّاب و 

 ننده منتقل کند؛ یعنی اقبال ضمن آنکه همۀ همّت و توانش در درجۀ اوّل در بیانِراحت به خوا
ابد، ها زینت یترین آرایهمضمون خالصه میگردد، هیچگاه از محمول شعرش که میتوانسته به برازنده

 ست و اگر صنایع بدیعی در اشعار او یافتا براستی اقبال شاعری معناگرا کهدرحالی، غافل نبوده است
پروری دست به چنین کاری زده است، بلکه میشود، نمیتوان آن را دلیل بر آن گرفت که به قصد آرایه

ا هکه چون شاعر بوده، الزم میدانسته که الزامات شاعری را نیز رعایت کند، و این آرایه میتوان گفت
 اند.نیز از پس همین الزام در شعرش جایگیر شده

 و ... چه گفتنسنایی و مولوی و سهروردی  د(
سینا، غزّالی، رازی، سهروردی، سنایی، پورتأثیر اندیشمندان و متفکّران پُر مغز و ژرفی چون 

و ... از ایران، و برخی از فالسفه و عالمان اروپایی مانند مارکس، فیخته، نیچه     مولوی، حاف ، عراقی 
اح، علی جنهندی، محمّدسراحمد شیخ و ... ، و نیز تعدادی از رهبران فکری و شعرای هموطنش چون 

یی او أویژه اشعار اقبال کامالً مشهود است، امّا بیشترین و عمیقترین همرحسن نظامی و ... در آثار و ب
با دانشمندان، شعرا، فالسفه و حکمای ایرانی است. اقبال ضمن آنکه استقالل فکری خود را در برابر 

 طور مثال با برخی که بههمچنان –فلسفی ایران حف  میکند های بزرگان هنر ادبی و آراء و اندیشه
در بسیاری از مواقف فکری با ایشان همداستان است، که  -از دیدگاههای حاف  مخالفت کرده است 

بیشترین نمود آن را میتوانیم همراهی و هماهنگی اقبال بدانیم با افکار سنایی، سهروردی، حالّج، و 
ار اقبال و هم خاصّه در پرورش و باالندن مضامین اشعهم در ساختار هنری مولوی، که سهم مولوی 

 .فکری او بیش و پیش از دیگران است

 گیرینتیجه
رف و نیز سرشار از منابع ژایران کشوری بزرگ و تاریخی، مقاوم و جسور، با آداب و سنّتهایی 

دنبال شناخت مفاهیم معنوی و ، مردمانی دارد که همواره به ترمادّی و کانی است. و از همه مهم
-با کیفیّت چه در میدان علم و دانش،چه در عرصۀ زندگی روزانه و  کهاند معنایی در عالم خلقت بوده

اند و همیشه مؤثّری پایدار بر کشورهای اطراف و دانشمندان های حضور خود را ثابت کردهترین نشانه
بسیار بدیهی است که همواره در تیررس نگاه اندیشمندان سایر کشورها قرار بنابراین،  اند.ایشان بوده
که  ،یکی از فیلسوفان و شاعران بنام روزگار معاصرایشان است و  اقبال الهوری از جملۀگیرند، که 

جنس فرهنگ و  خیلی زود دریافت که حقیقت و رسیدن به معلوم بود وهماره به دنبال شناخت 
ق و نوآور است، و یا اگر به ضرورت از ّزمین از لونی دیگر است؛ این فرهنگ یا خود خالایرانن برآمده از ّتمد

 فرهنگ دیگری مفهوم یا معنا و آدابی را ستانده، آن را پُر بارتر یا کامل کرده و به جامعه عرضه داشته است. 



توجه به فرهنگ ایرانی یکی از ویژگیهای سبکی اقبال الهوری / 217

15 
 

ده دانشمندان ایشان بواقبال خصوصیّت دیگری که در فرهنگ ایرانیان دیده است، کار سترگ 
، که به همّت تفکّر ایرانیان مسلمان و ه بودکه نمونۀ بزرگ آن را در فلسفۀ وارداتی از یونان دید

-اه، از جمله شنیان در فقاهت و کارآمد کردن دینتر شد. تالشهای فکری ایرافیلسوفان ایشان پخته
 مداشت و معتقد بود که دین مُبین اسال ن دندان بدان باوراست که اقبال از بُبیتهای برجستۀ دیگری 

گر ا»و از همین رو بود که نوشت:  ؛ن ایرانی نیافتهّدر طلیعۀ ظهور خود حاملی بهتر از فرهنگ و تمد
از من بپرسند بزرگترین حادثۀ تاریخ اسالم کدام است؟ بیدرنگ به شما خواهم گفت: فتح ایران. 

ر ن و فرهنگی کهن را نیز دّنصیب عربها کرد، بلکه تمد جنگ نهاوند نه تنها کشوری آبادان و زیبا را
 ن اسالمی ناقصّاگر اعراب نمیتوانستند ایران را فتح کنند، تمد]و اینکه[  ... اختیار آنان گذاشت

 (.441سونش دینار، بقایی: ص «)میماند!
، توانایی باالی زبان فارسی است گری که اقبال در فرهنگ ایران دیدخصوصیّت برجستۀ دی

چنانش  ،انزباین باورهای حسّی و عاطفی. اُنس با مفاهیم عقلی و ظریفترین برای انتقال سنگینترین 
 مینوشت، به اردو تکلّم میکرد، به آلمانی تسلّط داشت، عربی میداشت که با آنکه به انگلیسیسرمست 

، فقط زبان فارسی را شایستۀ آن ه بودداشتنگه  پنجابی را از کودکی در سینه و را تدریس میکرد
 . اندیشه و حکایت قلبش باشد میدانست که واگوی

وری ط عاشق ایران کرد، به بیشترروز اقبال را روزبه ،ویژگیهای عمیق و بالندۀ فرهنگ ایرانی
 و ؛دکتریش را انتخاب کند، آن را به فلسفۀ ایران اختصاص داد که وقتی خواست موضوع رسالۀ 

. و در یک هنگامی که خواست مراد خودش را از عرفان اسالمی و ایرانی برگزیند، مولوی را برگزید
ه نشان داده است ک ویبارها تکرار شده و ن و آثار ایرانی در تمام آثار اقبال اایرکالن باید نوشت که 

 .نی آن از ته دل اعتقاد داردّساز تمدبه ایران و عناصر فرهنگی و هویّت
و شمار اقبال به فرهنگ و سنن و آثار  ّاین حساب، و با جمعبندی همۀ دلبستگیهای بیحد با

ا اش هندی است، امّای که شناسنامهادبی و عرفانی ایرانیان، باید وی را ایرانی به شمار آوریم؛ ایرانی
 ذهن وهای نیشابور، چشمش به دفتر مثنوی، و دستش بر دیوان حاف ، و همۀ فکر و دلش در کوچه

که نام  ؛ کسیاست آوردهای عقالنی و قلبی متفکّران و فالسفه و عرفای ایراناش متمرکز بر رهاندیشه
 و خاکش از ایران نیست، امّا دل و قلب و وجودش لبریز است از نام و یاد ایران.
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