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 چکیده

پردازان وحدت اسالمی در جهان اسالم، تمام تالش خویش را در جهت ترین نظریهیکی از بزرگموالنا اقبال الهوری به عنوان 
بازشناسی و ارائه تعریف نوینی از مفهوم وحدت به کار بسته است که بخش بزرگی از آثار این اندیشممند بمه معر می مبمانی و     

سازی اصول ایدئولوژیک در پی القاء وئی با برجستهاصول این مفهوم اختصاص یا ته است. مفهوم وحدت مورد نظر اقبال از س
و از سوی دیگر با معر ی نمودِ انسانی و عام وجمه  « ملیه اسالمی»گیری سرانجامی ملل اسالمی در راستای شکلهمانندی و هم

تممدن بشمری   زندگی بشر، با شناختی تجربی که از دنیای غرب دارد در پی ایجاد پیوندی پویا و  عمال بمین تممدن اسمالمی و     
است. تئوری اقبال برای بشر امروز با محور قرار دادن مدارا و تساهل در بُعدی ایجابی به معر ی اصول و اشمتراکات انسمانی و   

ای سعی دارد وجمه انسمانی و بشمری    نگری و نگاه  رقهپردازد و در وجهی سلبی با پرهیز از جزئیسازی این اصول میبرجسته
-های این دین آسمانی را که کمال و آرامش بشر است دستامروز باز تعریف کند تا هدف غائی آموزهدین اسالم را برای بشر 

ای تنها مرهم اوضاع  اجعه بار و اسفناک امروز کشورهای های متعالی و مترقیتر سازد. بازشناسی و معر ی چنین دیدگاهیا تنی
 اسالمی و جهان امروز است.

 
 مدارا، مردم، اشعار  ارسی، اقبال الهوری اسالم، وحدت، :واژگان کلیدی

 
 مقدمه. 1

یکی از کارکردهای ادبیات بازاندیشی به زبان هنر است، در حقیقت ادبیات، وجهی از اندیشمه را از رریمپ پیونمد بما     
اندیشمه  بخشد البته از آنجا که درک و دریا ت ایمن سمنا از   سازد و جاودانگی میی هنر متجلی میزیبایی در نگارینه

آیمد و بمه هممین    کار چندان سهل و آسانی نیست معموال در قیاس با زیبایی متجلی در آثار ادبی چندان به چشم نمی
شود؛ اما اگر با نگاهی موجز آثار ادبی را از دلیل در بررسی آثار ادبی، این وجه از کارکرد ادبیات مورد غفلت واقع می

اند ی ادبی ملل مختلف عموما  از جنس اندیشهیا ت این نکته که آثار جاودانهنظر نسبتشان با اندیشه واکاوی کنیم در
 ی هنر به تن دارند کار چندان دشواری نخواهد بود.که پوشینه

همای ایمن حموزه بمه نشمریات      شود یا برای آگاهی از چند و چون یا تههرگاه از پژوهش در آثار ادبی سخن گفته می
ی اندیشمه بسمیار انمدک اسمت و مما جوینمدگان و       هما بهمره  یابیم که در این پژوهشمیکنیم در مورد نظر مراجعه می

ور باشمیم و بما   های بیرونی و سطحی این آثار غورهپژوهندگان آثار ادبی دوست داریم با زحمتی کم و بیشتر در الیه
که ما گان داشته باشیم در حالیهای هنری، زبانی و سبکی گویندها، نقشی در بازشناسی توانمندیپرداختن به این الیه

باید بین شاعران و گویندگان هر زبانی در پرداختن سخن به کسوت شعر حتما تمایزهایی قائل باشمیم زیمرا همانمان    
انمد و  های شماعرانه های زبانی و هنرپردازیکه بدیهی است گروهی از گویندگان در آ رینش هنری بیشتر درگیر بازی

هنری، اثبات این نوع توانمندی و شکو ا ساختن این قریحمه اسمت و در مقابمل، گروهمی      شان از خلپهدف بنیادین
ی ادبی، اندیشمندانی هستند که غلیان اندیشه و ضرورت آگاهی بخشی در جوامع، آنهما  دیگر از صاحبان آثار جاودانه
نیازمندان ارزانمی دارنمد، در واقمع    های خویش را آراسته و به جویندگان و ی هنر اندیشهرا بر آن داشته که در پوشینه

همایی اسمت کمه ممردم     هما و التیمام کاسمتی   گویی به پرسمش های نابی است که هدف بنیادی آن پاساآثارشان اندیشه
عصرشان با آن روبرو هستند و اوج هنرمندی آ رینندگان این آثار خلپ اندیشه در کسوت هنر بوده است؛ البته ربیعتما  
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های این دوگروه در سیر و سمیالن هسمتند بنمابراین    که نه آننند به کمال و نه این و در میانه کسان  راوانی هم هستند
گون نباید یکسان باشد و هر اثر را با عنایت به چنمد و چمون   چگونگی برخورد پژوهندگان آثار ادبی با این آثار گونه

هشگران این عرصه در تمامی این آثار در پی پدیدآورنده آن باید نگریست ولی متأسفانه این گونه نیست و عموما پژو
 دستیابی به عناوینی مشخص و ثابت هستند.     

ی اندیشه و تفکر انسانی و اسالمی بمه حمد ی زبمانزد خمواص     ی عالمه اقبال الهوری در عرصهعالمگیری نام و آوازه
دیل ایمن اندیشممند نمام آشمنای اسمالم،      ببوده است که به زبان و خارر عوام نیز راه یا ته، چنانکه همگان بر نقش بی

های ناب اسالم و ارتقاء  کری جوامع مسلمان بمه ویمژه شمبه    چونان رهبری  کری و پدری معنوی در اعتالی اندیشه
موجبات ررد استعمار از سراسر مشرق را  مراهم کمرد و بمه قماره      هند قاره شبه از ررداستعمار»داستانند قاره هند هم

های آسیایی و ا ریقمایی نیمز از بماب آزادی و    تا در راه آزادی خود مبارزه کند، بدین حساب، ملتسیاه هم مجال داد 
سمروش، مقدممه کلیمات    «)استقالل خود به نسلی که در هند برای آزادی قیام کرد و آن را به نتیجمه رسماند مدیوننمد   

-ی کا ی بمین اندیشممندان و صماح    وجوه  کری،  رهنگی، سیاسی و هنری این متفکرنامی به اندازه (.0731اشعار:

کند که با هایی در اوضاع امروزین جوامع مسلمان ایجاب میهای مرتبط، شناخته شده هست اما ضرورتنظران حوزه
همای  های اندیشگی و هنری موالنا اقبال به  ارسی زبانان و گلاین سماختن نمودهمایی از اندیشمه   مراجعه به پیشکش

اقبال نیز مانند بزرگان  رهنگ  ارسی سمر  »ها دعوت کنیم. را به بازاندیشی در این اندیشهانسانی وی، جوامع مسلمان 
-همای رهمایی  ای برای کانون ضمیر و اندیشمه شاعری نداشته و به معنی دیگر شعر هدف او نبوده بلکه شعر را وسیله

 همان(«)بخش خود قرار داده است
 
 موالنا اقبال الهوری های فکری، فرهنگی و سیاسی. دورنمای فعالیت2

ترین مدارج علمی را ری کرده است و اقامت او در اروپا سمه سمال بمه رمول     های اروپا، عالیترین دانشگاهدر بزرگ
تهیه و « الطبیعه در ایرانتوسعه و تکامل ماوراء»ای به نام ی دکتری رسالهانجامید، در دانشگاه کمبریج برای اخذ درجه

کوتاهی زبان آلمانی را  را گر ت و در همین زمان دانشمگاه ممونیا بمه مناسمبت هممین       تقدیم کرد، سپس ری مدت
ی اسمتادی از دانشمگاه کمبمریج و    ی استادی در  لسفه را اعطا کرد. اقبال پمس از دریا مت درجمه   تألیف، به او درجه

بمه   0093بازگشمت. در   به ورن خمود  0011دانشگاه مونیا، دعوت به خدمات قضائی در اروپا را رد کرد و در اوت 
مسملم  »ی حمزب  به ریاست جلسه سمالیانه  0071اصرار دوستانش به عضویت مجلس شورای ایالتی انتخاب شد، در 

 انتخاب شد.« لیگ
ی اسمالمی  لسمطین در شمهر    عالمه اقبال به نمایندگی از مسلمانان هند به اتفاق مولوی شوکت علی در اولین کنگمره 

الحسمینی  المدین رباربمایی و اممین   الغطاء مجتهد بزرگ نجف و آقای سید ضیاءم کاشفالمقدس، مرک  از مرحوبیت
مفتی  لسطین و محمد علی علویه، پاشای مصری و سایر برگزیدگان کشورهای اسالمی بمه ممدت یمک مماه شمرکت      

ی و  لسمفه  نمود و رجال بزرگ اسالمی حاضر در آن کنگره، نبوغ  کمری او را سمتودند. در الهمور ادبیمات انگلیسم     
ی علموم  کرد، در لندن مدت کوتاهی مشغول تدریس ادبیات عرب شد؛ اقبال چندین سال رئیس دانشمکده تدریس می

دولمت ا غانسمتان،    0077ها از نزدیک با کالج اسالمی الهمور ارتبماد داشمت، در    شرقی و  لسفه بود و همانین سال
 دعوت کرد.اقبال را برای مشاوره در تجدید سازمان دانشگاه کابل 

-اقبال در تمام دوران زندگی به امور تعلیم و تربیت اشتغال داشت و مشارکت او در پیشر ت امور تحصیلی شبه قماره 

همایی  ی منظوممه های تربیتی که به وسیلهآلی هند اساسی و مستمر بود البته خدمت واقعی وی را باید بر اساس ایده
دانشگاه اکسفورد از اقبمال دعموت کمرد کمه      0071نجش درآورد. در سال در دسترس  کر ما گذاشته باید به میزان س

-هایی به آنجا برود ولی در نتیجه کسالت مزاج ناگزیر شد از قبول این دعوت عذر بخواهمد. در مماه  برای ایراد خطابه

 کرد این گونه سرود:ی مرگ را به جان  خویش حس میهای آهستهکه قدم 0071های آغازین 
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 بمممماز آیممممد کممممه نایممممد    سممممرود ر تممممه 

 سمممممر آممممممد روزگمممممار ایمممممن  قیمممممری  
 نشممممان مممممرد مممممتمن بمممما تممممو گفممممتم    

 

 نسممممیمی از حجمممماز آیممممد کممممه نایممممد   
 دگممممر دانممممای راز آیممممد کممممه نایممممد...   
 چممو مممرگ آیممد تبسممم بممر لمم  اوسممت      

 

 کر مرگ از همر جهمت بمه ممن آراممش      »هر چند که خودش در مورد مرگ دیدگاهی بسیار ستودنی داشت:          
« دهد زیرا عقیده قطعی دارم که روح، موجودی است مطلقما  ناناپمذیر و  عالیمت آن جاویمد اسمت و ابمدی      کامل می

پرکشید به سرای ابدی.)تلخیص از مقدمه کلیمات اشمعار  ارسمی موالنما اقبمال بمه قلمم         0071آوریل  90سرانجام در 
 سروش(

 
 و اندیشمند مسلمان« معمار واقعی پاکستان. »9

 بربسممتم از ایممن خمماک چممو رخممت خممویش  
 و لمممیکن کمممس ندانسمممت ایمممن مسممما ر    

  

 همممممه گوینممممد بمممما ممممما آشممممنا بممممود   
 چممه گفممت و بمما کممه گفممت و از کجمما بممود  

 

اند، دو مسلمان یعنمی محممدعلی جنماح    از میان نسل اول مبارزان شبه قاره هند چهار مرد در شمار جاودانان درآمده»
سمروش، مقدممه   «)ز هندوان این سرزمین یعنی مهاتما گاندی و تاگورقائد اعظم و عالمه موالنا محمد اقبال و دو تن ا

های های موالنا اقبال، آثار او هستند، با وجود آنکه نوشتهآلها و ایده(  بهترین منبع برای شناخت اندیشه0731کلیات:
ری شمبه قماره بمه     ارسی وی شعرند اما با توجه به شخصیت علمی، سیاسی و  رهنگی اقبال و جایگاه او در نظام  ک

او قطمره  » ی اندیشمه بموده اسمت؛    ی این اندیشمند، ابزاری برای عرضمه توان پی برد که شعر در هِرم اندیشهیقین می
قطره و لمعه لمعه حیات و روح خود را به آثارش منتقل کرده است، ررف خطاب اقبال مردم، مردم کوچه و بمازار و  

هما و  ( اساس پیام اقبال قوی ساختن شخصمیت  مردی شمرقی   0731مقدمه: 73سروش،«)اندتوده مسلمانان جهان بوده
 محترم داشتن سایر ا راد است:

 چممون چممراغ اللممه سمموزم در خیابممان شممما   
 امغورممه همما زد در ضمممیر زنممدگی اندیشممه  

 حلقممه گممرد مممن زنیممد ای پیکممران آب و گممل
 

 ای جوانممان عجممم جممان مممن و جممان شممما    
 شممماام ا کممار پنهممان  تمما بممه دسممت آورده  

 آتشممممی در سممممینه دارم از نیاکممممان شممممما 
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ها و آثار عالمه اقبال سب  شده است که در جای جای جهان برای بزرگداشت این شخصیت و شهرت  راوان اندیشه
ای کمه  نشر یا تمه  شود در آثار چاپ شده یاهای گوناگونی برگزار شده و میها و همایشبازشناسی ا کار وی نشست

به همت مرکز مطالعات شبه قماره و   0711ای نیا تم و در همایشی که در به آنها دسترسی داشتم ذیل این عنوان نوشته
آسیای جنوبی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد که مقماالت آن در دو جلمد انتشمار یا تمه اسمت  قمط تعمداد        

احمد جانسیز کمه مقالمه   « بنیادهای  لسفه سیاسی اسالم»ی ارتباد داشتند: محدودی مقاله با موضوع این پژوهش اندک
ی او را نشمان دهمد کمه در ایمن     ی  اضمله شناسی اقبال سعی دارد اسان  اضل و مدینهپس از نگاهی اجمالی به انسان

م و سکوالریسمم و  ال اقبال را دارای اخالقی سیاسی البته مخالف با دموکراسمی غربمی، ناسیونالیسم   نگرش انسان ایده
شاهد چوهدری، نویسنده در این مقاله اذعان دارد که اقبمال از نظمر  کمری  راتمر از     « اقبال کیست»یابیم. استعمار می

زمان خود بوده است و بنابراین عموم مردم عصر به علت عدم  هم ا کار او ضمن برپمایی بلموا و آشموب، وی را تما     
نویسنده در اسالم نظر خاصی داشته و به عنوان مجمد د عصمر  لسمفه خمودی      کنند، اقبال از نظرحد کفر نکوهش می

اساس  کر اقبال بوده که تمام زندگی را در بر داشته است و ریشه این تفکر عالوه بمر جواممع شمرقی و مسملمان در     
نویسنده، اقبمال  حسن سرباز که بنا بر برداشت « محمد اقبال و اندیشه وحدت اسالمی»سایر جوامع انسانی نمود دارد. 
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الهوری یکی از اندیشمندان و مصلحان بزرگ جهان اسالم اسمت کمه در راسمتای وحمدت اسمالمی و جلموگیری از       
دانمد و  اختالف بین مسلمانان تالش زیادی نموده است، به تأسی از قرآن کریم، تمام ملل مسملمان را یمک اممت ممی    

های شموم  ها را نقشهشناسد و این مرزبندیا به رسمیت نمیمرزهای جغرا یایی و اختال ات قومی، نزادی و مذهبی ر
تحلیلمی بما    –داند، نویسنده در پی بررسی مفهوم وحدت اسالمی و ضمرورت آن بمه صمورت توصمیفی     استعمار می

 استفاده از اشعار  ارسی شاعر بوده است.
بینمی  تلقی از اسالم به عنموان یمک جهمان   قاسم صا ی، نویسنده به نظریات اقبال در « نیاز جهان امروز به ا کار اقبال»

پمردازد و وی را یکمی   های  کری او در اداره زندگی و سامان بخشیدن به جوامع مسلمان میمتقَن و برخی از دغدغه
داند که گذاران نهضت بازگشت به خویش میی اخیر و یکی از بنیانهای تفکر اسالمی و آزاداندیشی در سدهاز چهره

علی « شناسیبینی اقبال از دیدگاه جامعهبررسی جهان»اند راهگشای مسائل کنونی جوامع اسالمی باشد. توا کار او می
هایی مثمل وحمدت   دارد که آشنایی وی با اندیشهالدینی، نویسنده ضمن اشاره به تربیت مذهبی اقبال و اذعان میضیاء

ب و بررسی ا کار  یلسمو ان غربمی مثمل  یختمه،     وجود، تفکر اشراقی، اتحاد و حلول و... از سویی و تحصیل در غر
ها از سوی دیگر سب  پایبندی بیش از پیش اقبال به اصول نیاه، مک تاگارت، کانت، و هگل و  هم دقیپ این اندیشه

محممد کما م کهمدویی،    «محورهمای اندیشمگی اقبمال   »اندیشه شرقی و اسالمی در قیاس با  لسفه غربی گشته است. 
دارد ه دوره زندگی اقبال  که مصادف با هجوم  رهنگ غربی به جوامع شرقی بوده است اذعمان ممی  نویسنده با اشاره ب

بخشی و ارتقاء ارزش  رهنگ اسالمی گردد، اقبال با وجود ا رازد تا سب  آگاهیکه اقبال بیرق د اع و مبارزه را بر می
گرایانه دارد و در پی دمیدن روحمی تمازه   رمانآشنایی با  رهنگ غربی ولی با تربیت دینی و شرقی تفکری انسانی و آ

 در کالبد حیات انسانی است.         
های مذهبی، کالمی، عر مانی و مخصوصما   همانان که در مقدمه اشارتی شد اوضاع کنونی جوامع مسلمان، تعدد  رقه
ی داننمد و سمایه  نی ممی های این دین آسماسیاسی منشع  از دین اسالم که همگی خود را به نوعی برخاسته از آموزه

شوم جنگ، قحطی، گرسنگی و... در جوامع مسلمان که چندان نیازی به تفصیل ندارنمد دالیمل آشمکاری هسمتند بمر      
های ناب و بنیادی ایمن آیمین.   گری دینی و مذهبی در این جوامع و زاویه یا تن  احش از آموزهی نگرش ا راریغلبه

های اسالم را در عصر نبوی پیش چشم داریم امما اممروز همر کمدام از     با آموزهباوجود آنکه نمونه عملی اداره جامعه 
ی سیاسی و عملمی دیمن، در پمی اداره ممالمک خمویش و      جوامع مسلمان با در پیش گر تن تعریفی محدود از وجهه

و انسانی در  شمولاند و  قدان یک نگرش جهانگون، محدود و سطحی برآمدهنهایتا دنیای اسالم با این تعاریف گونه
های دین اسالم داشمته  که ریشه در آموزه« دگرپذیری»شود و اصل مکات  سیاسی امروز اسالم، به شدت احساس می

دانند؛ هممان بخمش   و بسیاری از جوامع به  اهر مدرن و مترقی معاصر غرب آن را محصول تجربه و اندیشه بشر می
مروزی است که اگر در پمی بمازتعریف نگمرش دیمن بمه اداره      های سیاسی دین در جوامع مسلمان ای تئوریگمشده

-بوده« ملیه اسالمی»جوامع باشیم این نگرش را باید در اندیشه کسانی که منادی وحدت اسالمی و تالش برای ایجاد 

اند جستجو کرد و عالمه اقبمال یکمی از ایمن اندیشممندان اسمت کمه نگماه انسمانی و اسمالمی او در اشمعار  ارسمی            
، بنابراین بازنمود این مفهوم متعالی از آثار این اندیشمند بزرگ و بازتعریف آن، شاید بتواند مرهممی بمرای   هویداست

ی های سیاست دینی باشد. روش کار نیز در ایمن پمژوهش مطالعمه   های امروز تئوریها و معدودشماریمحدودنگری
و مدارا در  ایمن بخمش از آثمار شماعر بما ذکمر       مستقیم اشعار  ارسی اقبال و بررسی نمودهای مختلف مفهوم تساهل 

 شواهد، خواهد بود.
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ی یک متن است کهه چگهونگی انتبهان نن نشهان تکهاوت و زیرکهی       عنوان یا نام، در حکم پیشانی و فشرده
باشد و نوع واژگان و بار ارزشهی و مفههومی نن در عهین انگیهرش مباده ، در  هورت       پدیدنورنده متن می

گر  داقت بیانی گوینده است که نامگذاری نثار فارسی موالنا اقبال از این نظر خود همبوانی با محتوا حکایت
، «جاویهد نامهه  »، «پیام مشهرق »، «زبور عجم»، «اسرار خودی»دهد: شمول شاعر را نشان میبینی جهاناوج جهان

 «ارمغان حجاز»و « پس چه باید کرد؟»
پهرداز  سازد که گوینده نه در جایگاه یک شهاعر و سهبن  اندک تأملی در انتبان واژگان نام این نثار هویدا می

نل ی خود برای یک زنهدگی ایهده  بلکه در مقام یک مجدّد گفتمان دینی در عصر حاضر از رسالت، پیام و برنامه
، پیام بیهداری  «خودشناسی جمعی»ا ل و اساس پیام اقبال در لزوم و چگونگی «: اسرار خودی»گوید: سبن می

 گذاری رستاخیز شرق.و پایه
ها و نثار موالنای بلخ کهه همگهی در قاله   هزل بهوده و بها       های موالنا اقبال از اندیشهدریافت«: زبور عجم»

هه ببشهی از   « عجهم »بینی متهدینین ه و   ن واژه در جهانه جایگاه ماورائی ای« زبور»همنشینی دو واژه ارزشمند 
 جوامع شرقی مسلمان که از عرن جداست هه نهایت ایجاز در عنوان را در عین انتقال مفهوم خاص در بردارد.

اوج گفتمان خطابی و مستقیم شرق به نمایندگی موالنا اقبال با  رن بهه نماینهدگی گوتهه، شهاعر     «: پیام مشرق»
که به معنای واقعی پیام  یر مستقیم شرق را پیش از این، از نوای نسمانی حافظ دریافته بهود و در  نامدار نلمان 

جوان او دیوان  ربی خود را نفریده و مباد  اقبال در این اثر اوست تا ثابت کند که پیهام رسهالت شهرق و    
ای شاعر شده بهود همننهان   شرقی یعنی همان اندیشمندانی که تأثیر نفس گرمشان سب  پیدایش دیوان  ربی بر

 ادامه دارد.
های عرفانی، سیاسی و اجتماعی اقبال که به وجهی بسیار زیبا دو ببهش  ی جاویدی از اندیشهنامه«: جاویدنامه»

مداری برای چگونگی زیستن در این جهان را پیونهد زده  از حیات ندمی یعنی کمال مطلق روحانی و لزوم برنامه
  است.

 
 الت در نظر اقبالاحساس تعهد و رس .5-2

یابیم که شاعر برای خود بمه عنموان عضموی از اجتمماع انسمانی، جایگماه بسمیار        با بررسی اشعار  ارسی اقبال در می
ارزشمند و رسالتی خطیر قائل است که زندگی، تحصیالت و آثار خویش را در راه پایبندی  به این مسئولیت و اقمدام  

های شاعر، پندارد. به ویژه برای هنر و شعر به عنوان حامل اندیشهنی بیش نمیعملی در این عرصه، ابزارها و یاریگرا
 رسالت و مقامی ویژه قائل است:

 پرواسمممممممتمام از زخممممممممه بمممممممی نغممممممممه
 ای بسممممما شممممماعر کمممممه بعمممممد از ممممممرگ زاد 

 ی تمممممار اسمممممت بمممممیش ام ز انمممممدازهنغممممممه
 کنجمممممد بمممممه جممممو عممممممان ممممممن در نمممممی 

 هممممیاکس رازی کممممه مممممن گممممویم نگفممممت   
 تمممممار خمممممود برخاسمممممتم  چمممممون نممممموا از  

 عشمممممممپ سممممممموهان زد ممممممممرا آدم شمممممممدم
 ام از همممممممممت  کممممممممر بلنممممممممدخامممممممممه

 هممما  گریسمممتبهمممر انسمممان چشمممم ممممن شممم   
 ممممن کمممه ایمممن ششممم  را چمممو ممممه آراسمممتم    

 اشملتممممممممممممممی در بمممممممممممممماغ و راغ آوازه

 مممممممممن نمممممممموای شمممممممماعر  رداسممممممممتم  
 چشمممم خمممود را بسمممت و چششمممم ممممارا گشممماد  

 (6من نترسم از شکست عمود خویش)اسمرار خمودی:   
 بحرهمممممما بایممممممد پممممممی رو ممممممان مممممممن   

 (3همامممو  کمممر ممممن دُر معنمممی نسمممفت)همان:   
 جنّتمممممممی از بهمممممممر گممممممموش آراسمممممممتم   

 لَم شممممممدمعممممممالِم کیممممممف و کممممممم عمممممما 
 راز ایمممممن نمممممه پمممممرده در صمممممحرا  کنمممممد  

 ی اسمممممرار زیسمممممت تممممما دریمممممدم پمممممرده  
 گممممممممرد پممممممممای ملممممممممت بیضاسممممممممتم  

 (01:همممممممان)اشآتمممممش دل سممممممرود تممممممازه 
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 نغمممممممه بایممممممد تنممممممدر و ماننممممممد سممممممیل 
 ایپممممممروردهبایممممممد جنمممممموننغمممممممه مممممممی

 ای اسممممتنغمممممه، گممممر معنممممی نممممدارد مممممرده 
 ی گشمممممممودراز معنمممممممی مرشمممممممد رومممممممم

 معنمممممی آن باشمممممد کمممممه بسمممممتاند تمممممو را  »
 گشمممممایم عقمممممده از کمممممار حیمممممات   ممممممی

 

 تممممما بمممممرد از دل غممممممان را خیمممممل خیمممممل  
 ایآتشممممممی در خممممممون دل حممممممل کممممممرده  

 ای اسممممممتسمممممموز او از آتممممممش ا سممممممرده 
  کمممممر ممممممن بمممممر آسمممممتانش در سمممممجود    

 (010م:نیمماز از نقممش گردانممد تممو را)زبممور عجمم  بممی
 (01خممودی:سممازمت آگمماه اسممرار حیممات)رموز بممی  

 
های عام رسالت ادیان و نقش ننها در ارتقاء جایگهاه انسهان بهه عنهوان برتهرین       برشمردن ویژگی .5-9

 هانفریده

ی ارتقاء و کمال آدمی را در هسمتی  رود ادیان الهی رسالتی انسانی و الهی بردوش دارند تا زمینههمانان که انتظار می
هترین وجه  راهم کنند اما چگونگی برداشت اندیشمندان و آگاهان جوامع ازاین رسالت یکی از عواملی است کمه  به ب
نظری ایمن رسمالت بمزرگ الهمی را     تواند کارکردی کامال دوگانه و متضاد در جوامع داشته باشد یعنی اگر صاح می

های این دین صمر ا بمرای اثبمات    ت و تمام آموزهترین دین، دین و مذه  اوسمحدود سازد و چنین بپندارد که کامل
کیشانش نازل شده است با کیفیت عمل و اعتقاد خویش جهان را برای پیروان دیگر ادیمان  برتری و تأمین منا ع او هم

ی او و مذاه  قفس خواهد ساخت و به عکس اگر متدی نی دیگر خود را نائ  و خلیفه الهی در زمین ببیند که و یفه
رساندن تمام آدمیان و ارزش بخشیدن به یکایک آنها بدون توجه بمه رنمگ و تیمره و نمژاد و آیمین و کمیش        به کمال

نوعان خود را برادر و خواهر خویش خواهد پنداشت و مدار و محور برخورد او ی همهست بنابر همین رسالت همه
ی  اضمله و  هایی چون مدینهدایش اندیشهی پیبا دیگران محبت و انسانیت خواهد بود و چنین نگرشی است که زمینه

 ای دارد:بینیاتوپیا گشته است و موالنا اقبال به یقین چنین جهان
 هسممممت دیممممن مصممممطفی دیممممن حیممممات     

 گمممممر زمینمممممی آسممممممان سمممممازد تمممممو را   
 

 پرسممممت بممممود انسممممان در جهممممان انسممممان   
 سممممممطوت کسممممممری و قیصممممممر رهممممممزنش
 کمممممماهن و پاپمممممما و سمممممملطان و امیممممممر    

 پردداران سممممتمممما امینممممی حممممپ بممممه حممممپ  
 خاکسمممممتر گشممممماد هممممما از ممممممرده شمممممعله

 اعتبممممممممممار کاربنممممممممممدان را  ممممممممممزود 
 پیکمممممر شکسمممممتقمممممو ت او همممممر کهمممممن 

 تمممممازه جمممممان انمممممدر تمممممن آدم دمیمممممد     
 حرّیمممممممممت زاد از ضممممممممممیر پممممممممماک او
 کممممممل مممممممتمن اخممممممو  انممممممدر دلممممممش 

 
 اور کمممممه در پهنمممممای دل دل بمممممه دسمممممت  

 عشمممممپ آئمممممین حیمممممات عمممممالم اسمممممت   
 علمممم حمممپ غیمممر از شمممریعت همممی  نیسمممت    

 قت اسمممممت طممممرت مسمممملم سممممراپا شممممف    
 آنکمممممه مهتممممماب از سرانگشمممممتش دو نمممممیم  

 

 شممممممرع او تفسممممممیر آئممممممین حیممممممات    
 خممموان آن سمممازد تمممو را  آنامممه حمممپ ممممی  

 (13خممودی:)رممموز بممی                               
 نمممممماکس و نابودمنممممممد و زیممممممر دسممممممت
 بنمممممدها در دسمممممت و پممممما و گمممممردنش   
 بهممممر یممممک نخایممممر صممممد نخایرگیممممر...  
 بنممممممدگان را مسممممممند خاقممممممان سممممممپرد 

 ی پرویممممممممز دادپایممممممممهکمممممممموهکن را 
 خممممممممواجگی از کار رمایممممممممان ربممممممممود
 نمممموع انسممممان را حصممممار تممممازه بسممممت    
 بنممممممممده را از خداونممممممممدان خریممممممممد  
 ایممممن مممممی نوشممممین چکیممممد از تمممماک او   

 ی آب و گلمممممممشحرّیمممممممت سمممممممرمایه 
 ( 31-30خممودی:)رممموز بممی                          

 شمممود گمممم ایمممن سمممرای آب و گمممل...   ممممی
 امتممممممزاج سممممممالمات عممممممالم اسممممممت...  

 نت جمممز محبمممت همممی  نیسمممت... اصمممل سممم
 در جهمممان دسمممت و زبمممانش رحممممت اسمممت 
 رحممممممت او عمممممام و اخالقمممممش عظمممممیم  

 (10-10خودی، )رموز بی                          
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 اقبال به »توان دید می اقبال برای آدمی جایگاهی بسیار واال قائل است که نمود این ارزش را در بیت بیت آثار او
ی مخلوقات یا اینکه اسم اعظممی اسمت   کند که او خلقتی است برتر از همهی نهانی از انسان یاد میعنوان یک لطیفه

 (0711:196دهمرده، «)گیردها از او سرچشمه میکه همه ارزش
 روز هیجمممممما لشممممممکر اعممممممدا اگممممممر   
 گیمممممرد آسمممممان روزگمممممار خمممممویش را  
 تممممما نگیمممممرد بممممماز کمممممار او نظمممممام    
 سممر ایممن  رمممان حممپ دانممی کممه چیسممت      

 
 گمممویم عممدو همممم یممار ت سمممت  راسممت مممی  

 کشمممت انسمممان را عمممدو باشمممد سمممحاب    
 

 

 خطمممممربرگممممممان صمممممل  گمممممردد بمممممی   
 بشمممممکند حصمممممن و حصمممممار خمممممویش را
 تممممماختن بمممممر کشمممممورش اممممممد حمممممرا  
 زیسممممتن انممممدر خطرهمممما زنممممدگی اسممممت  

 (16-13:0711خودی، )رموز بی                 
 هسممممممتی او رونممممممپ بممممممازار ت سممممممت   
 ممکنممممممماتش را برانگیمممممممزد ز خمممممممواب 

 (71:0711)اسرار خودی،                        

 پرهیز از ا الت دادن به معنای محدود و سیاسی ودن .5-5

ی اقبال معموال ورن معنایی بسیار وسیع دارد و هرگز تصور او از ورن چارچوب مرزهای محدود سیاسی در اندیشه
داند و به ایمن دلیمل آن نگمرش محمدود سیاسمی ورمن را       اندیشه و آیین میو عر ی نیست بلکه ورن را به وسعت 

 داند:ها در جوامع میمآب استعماری و حاصل حاکمیت این اندیشههای منفعتی اندیشهنتیجه
 تمممما ورممممن را شمممممع محفممممل سمممماختند
 مردمممممی انممممدر جهممممان ا سممممانه شممممد  
 روح از تمممن ر مممت و هفمممت انمممدام مانمممد 
 تمممما سیاسممممت مسممممند مممممذه  گر ممممت

 ی ممممذه  دریمممددهریمممت چمممون جاممممه 
 مملکممممت را دیممممن او معبممممود سمممماخت  
 بوسمممه تممما بمممر پمممای ایمممن معبمممود زد     
 قلممم  مممما از هنمممد و روم و شمممام نیسمممت 
 مسمممملم اسممممتی دل بممممه اقلیمممممی مبنممممد 

 نگنجمممد مسممملم انمممدر ممممرز و بممموم  ممممی
 

 نمممممموع انسممممممان را قبائممممممل سمممممماختند...  
 آدممممممممی از آدممممممممی بیگانمممممممه شمممممممد 
 آدمیمممممت گمممممم شمممممد و اقممممموام مانمممممد  

 در گلشمممن مغمممرب گر مممت...   ایمممن شمممجر 
 مرسممممملی از حضمممممرت شمممممیطان رسمممممید...
  کمممممر او ممممممذموم را محممممممود سممممماخت 
 نقمممممد حمممممپ را بمممممر عیمممممار سمممممود زد... 
 مممممرز بمممموم او بممممه جممممز اسممممالم نیسممممت 
 گممممم شممممو انممممدر جهممممان چممممون و چنممممد
 در دل او یممممممماوه گمممممممردد شمممممممام و روم 

 (31-10:0711خودی، )رموز بی                   
 

 واژگان اندیشگیشمول و انسانی اسالم به عنوان کلیدسازی مفاهیم جهانتأکید ویژه بر برجسته .5-1

که نگرش انسمانی و  راملیتمی   « اخوت»و « امت»، «ملت»اقبال از سویی با مطرح و تبیین ساختن مفاهیمی خاص مثل 
آنهما در   همای رسمیدن بمه   سازد و از سوی دیگر با شرح و تفسمیر چگمونگی تحقمپ و راه   این اندیشمند را آشکار می

ی اسمالم جهمانی در عصمر    جوامع، جایگاه خود را به عنوان یکی از مجد دان مفاهیم اسالم سیاسی و احیاگران اندیشه
ی ذهنی و احساس عمیپ و شدیدی است ی منظم و منسجم اقبال محصول تجربه لسفه»حاضر، استوار ساخته است. 

ها به جوشش در آمده، قال  الفاظ و کلمات به خود این تجربهگیرد، هر گاه که حتی اعماق وجودش را نیز در بر می
گردد و گاهی به شکل شعر؛ اما در همر دوی ایمن حماالت همم     گیرد، گاهی به صورت وعظ و نصیحت آشکار میمی

 (17:0733عظیم، «)دلنشین است و هم متثر
 گفمممممممت ای یممممممماران مسممممممملمانیم مممممممما  

 ی حیمممممدر نممممموای بممممموذر اسمممممت   نعمممممره
 ملممممت اسمممممت هممممر یکمممممی از ممممما اممممممین   

 تمممممار چنگمممممیم و یمممممک آهنگمممممیم مممممما     
 گرچمممممه از حلمممممپ بمممممالل و قنبمممممر اسمممممت
 صمممل  و کیمممنش صمممل  و کمممین ملمممت اسمممت  



 1931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      8

 ملمممممت ار گمممممردد اسممممماس جمممممان  مممممرد    
 

 پممممیش قممممرآن بنممممده و ممممموال یکممممی اسممممت  
 زنمممممده  مممممرد از ارتبممممماد جمممممان و تمممممن    
 مممممممرگ  ممممممرد از خشممممممگی رود حیممممممات  
 گرچممممه ملممممت هممممم بمیممممرد مثممممل  ممممرد     
 اممممممممت مسممممممملم ز آیمممممممات خداسمممممممت 

 پرواسممممممتیاز اجممممممل ایممممممن قمممممموم بممممممی 
 ملممممممت از آیممممممین حممممممپ گیممممممرد نظممممممام 
 قممممممموم را ربمممممممط و نظمممممممام از مرکمممممممزی

 الحممممممممممراما بیممممممممممترازدار و راز ممممممممممم
 در جهمممممان جمممممان اممممممم جمعیمممممت اسمممممت 

 

 شممممود پیمممممان  ممممرد  عهممممد ملممممت مممممی  
 (39:0711خودی، )رموز بی                          

 (37بوریممما و مسمممند و دیبممما یکمممی اسمممت)همان:
 کهمممممن زنمممممده قممممموم از حفمممممظ نممممماموس 

 مممممرگ قمممموم از تممممرک مقصممممود حیممممات    
 از اجمممممل  رممممممان پمممممذیرد مثمممممل  مممممرد   

 ی قممممالوا بلممممی سممممت اصمممملش از هنگامممممه 
 اسمممممممممتوار از نحمممممممممن نزلناسمممممممممتی...  

 (11-16از نظمممام محکممممی خیمممزد دوام)هممممان:  
 روزگممممممممممممارش را دوام از مرکممممممممممممزی 

 الحمممرام...سممموز مممما همممم سممماز مممما بیمممت     
 (00-09در نگممر سممر حممرم جمعیممت اسممت)همان: 

 

   
 ای و محدود در نگرش دینی و تکریم بزرگان سایر فِرقنگاه فرقهپرهیز از  .5-7

-گونه نگاه و نگرش محدود و مذهبی که بیانگر محدودیت  کری شاعر باشد نمیدر مجموع اشعار  ارسی اقبال هی 

ع و تحکّمم  ی د اتوان یا ت، با وجود آنکه اقبال سنّی حنفی است اما از سویی این اعتقاد مذهبی خود را نه با اندیشه
-یابیم صر ا تأکید بر اصول انسانی و جهمان کند و هر آناه در آثار او در مورد نگرش دینی میبلکه اصال آشکار نمی

داننمد بلکمه حتمی سمب      شمول دینی است که نه تنها پیروان راستین اسالم بدان اذعان دارند و آنهما را از اصمول ممی   
گمردد از سموی دیگمر بما سمتایش و تکمریم بزرگمانی چمون         صول نیز میگرایش و تأیید غیرمسلمانان نسبت با این ا

 دهد:حضرت علی )ع( و امام حسین )ع( وسعت مشرب خویش را نشان می
 مسمممممممملم اول شممممممممه مممممممممردان علممممممممی
 اماز والی دودممممممممممممممممانش زنمممممممممممممممده

 زمممممزم ار جوشممممد زخمممماک مممممن ز اوسممممت   
 از رخ او  مممممممممال پیغمبمممممممممر گر مممممممممت  

 «در ستایش همان مرد کامل»             
 همممممما محممممممو ثنممممممای تممممممو زبممممممان     ای

 محبممممممممممممتای بممممممممممماب مدینمممممممممممه  
 ای ممممممممماحی نقممممممممش بارممممممممل مممممممممن 
 ای سمممممممر خمممممممط وجممممممموب و امکمممممممان 
 ای سممممممممممممر نبمممممممممممموت محمممممممممممممد
 عشمممممممپ تمممممممو دلمممممممم ربمممممممود ناگممممممماه
 خمممممماکم بممممممه  ممممممراز عممممممرش بممممممردی  
 واصممممممل بممممممه کنممممممار کشممممممتیم شممممممد   
 جممممممممز عشممممممممپ حکممممممممایتی نممممممممدارم 

 (   ی قیهام امهام حسهین ع   ماجرای کهربال و فلسهفه   
 چممممون خال ممممت رشممممته از قممممرآن گسممممیخت  

 االممممممممی خیممممممرخاسممممممت آن سممممممرجلوه 
 بممممممر زمممممممین کممممممربال باریممممممد و ر ممممممت 
 تمممممما قیامممممممت قطممممممع اسممممممبداد کممممممرد   
 بهمممر حمممپ در خممماک و خمممون گردیمممده اسمممت   

 ایممممممان علمممممی ی عشمممممپ را سمممممرمایه  
 ام...در جهمممممان مثمممممل گهمممممر تابنمممممده   

 ممممی اگمممر ریمممزد ز تممماک ممممن ازوسمممت    
 ملممممت حممممپ از شممممکوهش  ممممر گر ممممت 

 (77:0711)اسرار خمودی،                           
 همممممماای یوسممممممف کمممممماروان جممممممان 

 ی محبمممممممممتای نممممممممموح سمممممممممفینه
 ای  مممممممممات  خیبمممممممممر دل ممممممممممن  

 همممممای قمممممرآن هتفسمممممیر تمممممو سمممممور 
 ای وصمممممف تمممممو ممممممدحت محممممممد   

 د ناگممممممماهاز کمممممممار گمممممممره گشمممممممو
 زان راز کممممممه بمممممما دلممممممم سممممممپردی  
 رو ممممممان جمممممممال زشممممممتیم شممممممد   

 (76-73:0733پمممروای مالمتمممی نمممدارم)اقبال، 
 

 حریممممت را زهممممر انممممدر کممممام ریخممممت  
 چممممون سممممحاب قبلممممه بمممماران در قممممدم  
 اللمممممه در ویرانممممممه کاریممممممد و ر ممممممت 
 ممممموج خممممون او چمممممن ایجمممماد کممممرد   
 پممممس بنممممای ال الممممه گردیممممده اسممممت    



 3/       بررسی مفهوم مدارا و تساهل در اشعار فارسی عالمه اقبال الهوری 

 ممممممممدعایش سممممممملطنت بمممممممودی اگمممممممر  
 اهلل بمممممممر صمممممممحرا نوشمممممممت نقمممممممش اال

 رممممممممز قمممممممرآن از حسمممممممین آمممممممموختیم 
 اش لمممممرزان هنممممموز تمممممار مممممما از زخممممممه  

 ای صمممممممممبا ای پیمممممممممک دورا تادگمممممممممان 
 

 خمممود نکمممردی بممما چنمممین سمممامان سمممفر   
 وان نجممممات ممممما نوشممممت  سممممطر عنمممم 

 همممممما انممممممدوختیمز آتممممممش او شممممممعله
 تممممممازه از تکبیممممممر او ایمممممممان هنمممممموز
 اشمممگ مممما بمممر خممماک پممماک او رسمممان     

 (31:0711خودی، )رموز بی                      
 گیری. بحث و نتیجه1

در ایمن آثمار    همانانکه در بررسی نمودهای گوناگون مدارا و تساهل در اشعار  ارسی موالنا اقبال الهوری نمایاندیم
همای انسمانی   توان بازنمود، اقبال با معر ی آموزهدرخشش این نگرش انسانی اقبال را در وجوه مختلف و متفاوتی می

دین اسالم و یادآوری مفاهیمی مثل امت، ملت و اخوت و برشمردن کم وکیف و اجزا و عناصر، چگونگی نگمرش و  
ی آشمنایی پیمروان   نماید تما از سمویی زمینمه   در این آیین الهی را باز می های نیل به مقصود و آمالی معی ناعتقاد و راه

ها با این نگرش انسانی دین  راهم گردد و از سوی دیگر با  راخوانی معتقدین اسالم به پایبندی بمه  سایر ادیان و آیین
 ی تحقپ وحدت در عین کثرت را در جوامع مسلمانان  راهم سازد.این اصول، زمینه

توان ی انسانی و ارزش و اهمیت آدمی را در آنها می ارسی اقبال را از هر منظری که بنگریم، نمودی از اندیشهاشعار 
اند تا نامگمذاری تمک تمک آنهما کمه      ای برآمدهی خلپ آثار که از آبشخور چنین اندیشهیا ت از همان نخستین مرحله

ی انمد تما ارائمه   ی بهبود زیست انسان در این هستی مادیحامل نوعی رسالت و پیام موجز حتی در نام و سرانجام برا
ی های گونماگون؛ امما اوج اعجماز اندیشمه    هایی متثر برای چگونگی تعامل با دیگران و تحمل و مدارا با اندیشهنسخه

دی از ی نخست، نمودر آثار او یا ت که در اندیشه« آیین ورنی»و « جهان ورنی»ی اقبال را شاید بتوان در دو اندیشه
ی آ رینش، آشکار شمده و اقبمال از ایمن منظمر بمه تممامی       حرمت آدمی در هستی و ارتقاء جایگاه او به عنوان  لسفه

ی دوم که نهد و برای آنها حقوقی ویژه قائل است و در اندیشهنوع بودنشان در آ رینش، ارج میها به صرف همانسان
ای کامل برای انسان معتقد بمه آیمین   ستی موالنا اقبالست، او نسخهگری نگرش  لسفی و زیدر واقع میدان اصلی جلوه

کما ی  کند تا از رریپ عمل به آن بر چارچوب حیات این جهانی به بهترین شکل چیره گردد و زمینه اسالم عرضه می
 برای ارتقاء  ر یت وجودی خویش در نیل به کمال انسانی را  راهم نماید.

همای رایمج غربمی    ال در پی بازتعریف نگرشی سیاسی در دین است کمه بما تممامی ایسمم    از نظر سیاسی نیز عالمه اقب
ی آن، آبشخوری از نگرش و قانونی الهی است که از قرآن سرچشمه دارد و بنا بر همین تفاوت دارد و بخش برجسته

قدین به دیمن اسمالم   یابی تمامی معتی کمالشکند تا زمینهنوع نگرش است که مرزهای محدود و عر ی را در هم می
های رنگ، نژاد، قموم، تیمره و رایفمه و حتمی ملّیمت در جموار نمورا کنی بمه نمام          را  رهم نماید و ازاین منظر تفاوت

همای غربمی در   شوند چون که هستی آنها را ناشی از بی اعتقادی و حاکمیت سیاستاعتقاد)عقیده( نادیده انگاشته می
 داند.     جوامع می

هایی در دیپلماسمی  ی بازتعریف و تکوین تئوریتواند زمینهتر در آثار این اندیشمند میهای عمیپبررسیالبته به یقین 
آمیز بین جوامع مسملمان را  مراهم سمازد کمه نیازمنمد      چگونگی زیست برادرانه و مسالمت و امروز اسالمی در دنیای

 های اسالمی است.م انسانی و دانشهای علومندان حوزهکاوان با دیگر عالقههمکاری ادیبان و متن
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