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  نیبه د يالهورشدة اقبال  یکرد عرفیرو
 *یمکانیم دهقان سیرح

  هچکيد
بـا توجـه بـه    بوده و کوشیده تـا  دینی  ۀبازسازي اندیش، يالهور ترین هدف اقبال اساسی

ن، و آنهـا را مطـابق بـا    یـی اصـول اسـالم را تب    ،فلسفههاي علم و  رشته اخیرِهاي  پیشرفت
ن یافته است؛ با این حق ین داشته و اسالم را دیشان دغدغۀ دیات زمان جلوه دهد. ایمقتض

ـ شود کـه خواسـته    یافت می ير او از اسالم، عناصریحال در تفس ا ناخواسـته، او را بـه   ی
، نگرش او یش خاص او به معرفت تجربین، سوق داده است. گرایشده از د یعرف يریتفس

، شان پس از خـود یر بر نواندیز تأثی، و نیستیشۀ اومانی، اندینیت، تجربۀ دیو خاتم یبه وح
ـ شـده از د  یعرف ین را به سمت قرائتیشۀ او در باب دیاست که اند ياز جمله عناصر ن ی

ـ شدة د ین عناصر، وجوه عرفین ایین نوشتار بر آن است تا با تبیرهنمون ساخته است. ا ن ی
  ر بکشد.یرا به تصو يدر نگرش اقبال الهور
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  مقدمه
الکوت یم. در شـهر سـ   1877نـوامبر   9در  اسـت کـه   ینیشان دینواند ۀاز جملاقبال محمد 

 يهـا  تـا فلسـفه و دانـش    وشـید ک یهمواره م ،او در طول عمرش .ا آمدیبه دن یپاکستان غرب
ـ   ین اسالم پجها يها تید را با واقعیجد و  یمعضـالت اجتمـاع   يبـرا  یونـد بزنـد و راه حلّ

 یختـه، هگـل، کانـت، شـوپنهاور و بـارکل     یف يبه آرا ،یلسوفان غربیان فیابد. در میب یاسیس
گـر  یبـرخالف د ـ اقبـال    1.داند یحۀ خود سازگار میشتر با قریداشته و آنها را ب ویژه هیتوج

ي خـود را  تـا آرا  استآن  یگراست و در پ تیشخصاً معنو ـ  افتگان فرهنگ غربی پرورش
  د:یگو یم وي ؛2کند يزیر یرآن پبراساس سنّت و ق

  نیست ممکـن جـز بـه قـرآن زیسـتن     
                

  3خـواهی مسـلمان زیسـتن    گر تـو مـی    
 ،کـه هـدف عمـدة آن    یانیـ ن اسـت؛ جر یـ د ییان نوگراین افراد در جریتر از مطرح یکی وا  

قرن نوزده و رفـع سـلطه و نفـوذ اسـتعمار      ياروپا یو فرهنگ یاسیواکنش در برابر خطر س
ـ ا 4.ن بودانامسلم یاسیگذشتۀ اسالم و قدرت س سروريبازگرداندن  نیزو  یغرب ان یـ ن جری

، پـذیرفت تـه را  ید سـنّت را کنـار گذاشـت و مدرن   یکه معتقدند با يا برخالف عده ،در واقع
د یـ معتقدنـد با  که يا دهن برخالف عی. همچندنک یبلکه آن را نقد م ؛گذارد یسنّت را کنار نم

بلکـه آن را بـه    ؛گذارد یته نمیته را رد کرد، بنا را بر رد مدرنیو مدرن پذیرفتکجا یسنّت را 
هـاي خطرزایـی کـه بـه      سـالمت عبـور کـردن از گـذرگاه     به رمزِان، ین جریا کشاند. ینقد م
فرهنـگ  چـون و چـراي    ، نه در پـذیرش مطلـق و بـی   را ماندگی جهان اسالم انجامیده عقب

ل، گـرفتن  یاده کـردن اسـالم اصـ   یپ يبرا ،لذا اقبال ؛داند یم غرب و نه در پشت کردن به آن
  5.داند یز میته را جایمثبت غرب و مدرن يها جنبه
 اسالمِ يایآنچه در دن دینی است. ۀبازسازي اندیش ،ترین هدف اقبال تردید اساسیدون ب

انه و جهـل و  ی، مشـرب صـوف  ینید یطلب ، فرصتپادشاهانزمان اقبال رواج داشت، استبداد 
تفـاوت باشـد.    یب ،توانست نسبت به اوضاع روزگار خود یعموم مردم بود و اقبال نم ینادان

بازگشـتن بـه اصـالت خـود و      ،ابـد ی یت مـ یاقبـال موضـوع   يبـازار بـرا   ن آشفتهیآنچه در ا
کنـد:   هدف خویش را چنین بیان مـی عزّت و عظمت گمشدة انسان است. او  يجوو جست

ت فلسفی اسالم و در نظر گرفتن ترقیات اخیر کوشش من آن بوده است که با توجه به سنّ«
  6».دینی اسالم را احیاء و نوسازي کنم ۀفلسف  هاي جدید علم و معرفت، رشته



   ۷ اقبال الهوري به دين ۀشد رويکرد عرفي

ژرف در ابعـاد   یتحـوالت  ،اي نو در جهان طلوع کرده که در پرتو آن زمانه  به گمان اقبال،
هاي مختلف معرفـت بـه وقـوع پیوسـته کـه جهـان اسـالم         حیات و نیز در حوزه گوناگون

رها شـود،   سالم اگر بخواهد از رخوت و رکودجهان ا تفاوت باشد. آنها بی دربارةتواند  نمی
معرفـت قرآنـی و دینـی     ۀهـایی نـو در عرصـ    طـرح   بایستی همراه و همگام با علوم جدید،

  آورد: . او در این باب چنین میخویش درافکند
صورت بیانی دیگـر   ،هاي تازه ریزي شده و مسائل کهن در پرتو آزمایش هایی طرح دیدگاه

ـ  .تـر شـده...   گویی عقل آدمی بزرگ. ..گر شده است. پیدا کرده و مسائل تازه جلوه  ۀنظری
نگریستن به دیـن و  اي براي  هاي تازه بینش جدیدي از طبیعت با خود آورده و راه ،اینشتین

  تر اسـالم در آسـیا و آفریقـا،    تعجب نیست که نسل جوان ۀکند. پس مای فلسفه پیشنهاد می
  7.خواستار توجیه جدیدي در ایمان خود باشد

مگـر   پذیر نیست؛ ، امکاندینی ۀبازسازي و احیاي اندیش ،بینیم که از دیدگاه اقبال بنابراین می
ن غربی و روح و مبانی علوم جدیـد آشـنا   متن فرهنگ و تمدبا بطن و  ،که مسلمانان اوالًاین

 ۀتحقیـق و احتـرام بنگرنـد و از دریچـ     ةت دینی و فکري اسالمی به دیدبه سنّ ،ثانیاً  شوند،
نقادانه و مستقل  روشی ،ثالثاً کنند وهاي نوین، نکاتی بدیع و نو را از قرآن استخراج  نگرش

  را در این مسیر در پیش گیرند.
است. به نظر  کردن تأمل ي، امرتوفیق داشتهتا چه حد  ير بازسازینکه اقبال در مسیاما ا

 ـ  نیـ از د دیـ ي جدری، بـا ارائـۀ تفسـ   دینـی  تفکّـر بازسازي و احیاي ر یرسد اقبال در مس یم
رو گفتـه شـده کـه     ؛ از اینشدن قرار داده است یر عرفین را در مسید ـ  ا ناخواستهیخواسته 

 یسـنّت  ــ  یفرهنگـ  يها ها و افزوده هیراین را از پیخواهد د یاقبال که م ینیفکر د يبازساز«
  د:یگو ینه مین زمیدر ا ياستاد مطهر 8».کننده دارد یر عرفید، تأثیبزدا

. اظهار داند ینم یز درستیچ یۀ اسالماز فلسف .ست...یقاً آشنا نیعم یاقبال با فرهنگ اسالم
جاد که از مسـائل  یعلم قبل اال ةو دربار 9،اثبات واجب ین فلسفیاو در باب براه ينظرها

آنکـه خـتم نبـوت را     يجا او در باب ختم نبوت که به ۀن فلسفیات است و همچنیمهم اله
در  ....است یاقبال از فلسفه اسالم یآگاهل نایشود، دل یم یانت منتهیبه ختم د ،اثبات کند

  .10است یش سطحمطالعات ،زین یر علوم و معارف اسالمینۀ سایزم
اقبـال در   يشـۀها یشدن، در دو بخش عمده، اند یعرف ياز معنا يان مختصرین مقاله با بیا

شـان را  یا ناخواسته، ایپرداخته است که خواسته  ين عناصریین را نشان داده و به تبیباب د
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است کـه   نکته آگاهن یا ازسنده یدهد. نو ین اسالم سوق میشده از  د یعرف یبه سمت قرائت
به جهت متـاثّر شـدن از    یول ؛شده را نداشته یعرف يرین در مسیقصد قرار دادن د ذاتاًاقبال 

 يامـدها یکه پ از اسالم ارائه داده يریه تفسحاکم بر جهان غرب، ناخواست يها شهیاند یبرخ
  اسالم ندارد. يبرا یخوب

  . عرفي شدن۱
بـه  در لغت سم یسکوالر دارند. یمتفاوت یمعان ،شدن) یعرفون (یسیو سکوالر سمیسکوالر

از  یسـتم یس يدر اصطالح به معنـا  و است» داشتن یاییل دنی، روح و تماییاگرایدن« يمعنا
. دکنـ  یرا رد م یمذهب يها تیز شخصیو ن یمان مذهبیاست که ا یاسیا سی یاجتماع ۀفلسف

را بدون توجه بـه  ، رفتار و سلوك انسان یاست که قصد دارد تا زندگ یحرکت ،سمیسکوالر
ـ بـا افـول د   ،آنرشـد  که همواره  يا دهیپد 11؛خداوند و آخرت سامان دهد ن همـراه بـوده   ی

 ۀ، آگاهانـه همـ  يدئولوژین ایغان ااست و قائالن و مبلّ يدئولوژیک ای ،سمیسکوالر 12.است
کننـد و در   یآن را طـرد مـ   ویژة يو کارکردها یعیم ماوراءالطبیاشکال اعتقاد به امور و مفاه

 یو سـازمان اجتمـاع   یاخالق شخصـ  يعنوان مبنا به ،ینیو ضد د ینید ری، از اصول غبرابر
کـه   يندیفرا است؛ يساز یکردن و عرف یاییدن  یون، نوعیسیاما سکوالر 13؛کنند یت میحما
ر یـ امـور غ  ةبـه محـدود   ،نـد ردا يو مقـدس، جـا   ینیکه در قلمرو د یاتیآن، واقع اساسبر 

زدودن بعـد   و سـاختن  ینـ ید ریـ غ یکـه در پـ   ينـد یا؛ فرشـوند  یمنتقل م یعیطبمقدس و 
 يهـا  نـد، جنبـه  ین فرایـ در ا. مظاهر جهان و مقام انسـان در جهـان اسـت    یز برخیآم تقدس
 یامـور مقـدس و الهـ    راهن جهـان از  یـی و تب ینـ ین مظاهر دیگزی، جایو فنّ ی، علمیعقالن

 ن رایاست که د يم کرد، عناصریوجو خواه اقبال جست يها شهیآنچه ما در اند 14.شوند یم
  دهند. یم ند قرارین فرآیر ایدر مس

 ـن نزد فرد  یت دیو اهم جایگاهآن،  یاست که ط يندیاان عام، فریک بیشدن در  یعرف
 چیره ینیات دیم و غایاز تعال یاییصرفاً دن ییها و برداشت آید پایین میا در عرصۀ اجتماع ی
اساس اهـداف، قلمـرو و   است، بر یتَبع يا شدن از آن جهت که مقوله یالبته عرف 15شود؛ یم

شتر یلتون معتقد است بیرد. همیگ یمتفاوت به خود م یفیتعار ،نیبه د گوناگون يها افتیره
ی یهـا  رد کـه برداشـت  یگ یم سرچشمهت ین واقعیاز ا ،شدن یاختالفات در باب مفهوم عرف
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توانـد   ین میافت هر دیت، قلمرو و رهینوعِ غارسد  یم . به نظر16شده استن یاز د متفاوت
  ن باشد.یشدن در آن د یند عرفیاکنندة فر نییتب

  ن  در نگرش اقبالي. د۲
 یرغم برخوردار بـودن از نگرشـ   بهشانه است. او ینگرش آزاداند ینوع ،نینگرش اقبال به د

 معتقـد اسـت کـه   کند. اقبال  ین توجه میبه د یتجرب یو مش يک نگرش شهودی، با یفلسف
 ۀیتصـف  يل بـرا یاصـ  یکوششـ و  17انسـان  یقـ یکشـف حق  ،اسالمـ  خاصبه طور ـ و   نید

هـاي علـم    دین چیزي نیست که بتـوان آن را بـا یکـی از شـاخه     18.است يبشر یخودآگاه
نمـاي وجـود آدمـی     تمام ۀآیین ،دین 19.از تمام وجود آدمی است بیان و تعبیري ؛مقایسه کرد

ابعاد حقیقی و واقعی حیـات و معرفـت خـویش را     ،تواند در آن اي که آدمی می آیینه ؛است
ها رها ساخته و دامنۀ محدود  دین آمده تا آدمی را از محدودیت ،اقبال از دیدگاهکند.  تماشا

طوري که به کمتر از دیدار مسـتقیم   به؛ ه و مادیات فراتر ببردماد ،نگرش او را از عالم ظاهر
ایمـان اسـت و ایمـان همچـون      ،گـوهر دیـن  «نظر اقبال در  20.چیزي قانع نشود حقیقت به

 »خـود نهـایی  «یـا   »مـن «خدا آن  ،به نظر اقبال 21».بیند مدد می نشان خود را بی راه بی ،مرغی
تـر بـه    نظري عمیـق « :گوید . وي در این باره میاستمرکزي و محوري عالم  ۀاست که نقط

د که در زیر دوام تسلسلی ظاهري، یک دوام حقیقی وجـود  ده نشان می  خودآگاهانه، ۀتجرب
آفرینشـی   درنهایی در دوام محض وجود دارد کـه خصوصـیت حقیقـی خـود را      منِ .دارد

  22».دهد پیوسته نشان می
 د:یـ گو یرو مـ  ؛ از ایناست که پیوسته در آفرینش است »نهایی منِ«آن  ،خدا در نزد وي

مان با ریـزش متـواتر حیـات الهـی شـکل       مثل مروارید است و هستی ،زندگی و حرکتمان«
  23.»گیرد می

ن یـ ت دیهو که او بر آن است؛ معنوي است ۀتجرب یاساس نوعبربرداشت اقبال از دین 
 خود یر کند. او در تلقّیتفس یاساس نگاه تجرب) را برنبوت ی(مانند وحآن  يدیو عناصر کل

عمل و تجربـه  خویش را به  ةقرآن توجه عمد دارد که یان میب ـ  ویژه قرآن بهـ از دین اسالم  
از  24.بیش از اندیشـه تأکیـد کـرده    ،و تجربهکه دربارة عمل است  ی؛کتابده استکرمعطوف 

سـت کـه از ذات و ماهیـت    امري ا ،در اسالم یۀ عملتوجه به مشاهده و تجرب ،دیدگاه اقبال
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ـ ت فلسفی یونان نه اینکه سنّ ،خیزد میاین دین بر در  ر اسـالمی کـرده باشـد.   آن را وارد تفکّ
روش مشـاهده   ،بسپاریم یادروح فرهنگ اسالمی باید به  ةاي که دربار نخستین نکته ،نظر او

  25.استو تجربه در دین اسالم 
ن و یا، دین و دنیگرانه به د يتجزّ یو نه نگرش ینگرش اشتمال ینوع ،نکه اقبالیگر اینکتۀ د

، معتقـد اسـت کـه در اسـالم     ایـ ن و دنی. او در باب مناسبات دجامعه دارد ن ویدولت، و د
نداشـته   يسـتند کـه بـا هـم سـازگار     یا و آخرت دو عنصر مخـالف ن یدن ،تیت و مادیمعنو
 .(همانجـا)  دهـد  یط بر آن را نشان مـ د و راه تسلّیگو یم» یبل«ه اسالم به جهان ماد. 26دنباش
فرصت عمـل خـود را در    ،روح و دارد یآن بستگ ییایت دنیبه فعال یقت روحانیحقات یح

وجـود   ۀشـ یاسـت، از ر  ییایـ ن هر چه دنی. بنابرایابد یم ،است ییایو دن يماد ،یعیآنچه طب
مهم  يها از بحث یکین و جامعه که ین و مناسبات دیدر باب قلمرو د 27.خود مقدس است

 يفـرد هـم بـه مسـائل    ؛ ن جامع استیک دیاسالم است، معتقد است  یپژوه نید حوزة در
هـم   ) وتجارت و است، اقتصادیمانند س( ی، هم به مسائل اجتماع)ت و...یمانند اخالق، ترب(

 ،اسـالم از همـان آغـاز    پردازد؛ یممبارزه با ستمکاران و حدود و قصاص  و جهاد و دفاعبه 
معتقـد اسـت    نیـز،  ن و دولـت یـ در باب مناسبات د 28.بود يو کشور ییایدن ین اجتماعید

ن بود کـه مـذهب و حکومـت را از هـم     یان مرتکب شدند، اییکه اروپا یاشتباهن یتر بزرگ
 ییگرا از روح اخالق محروم شد و به طرف الحاد و ماده ،ب آنانیتهذ رو از این؛ جدا کردند

 یعـ یطب ۀجینت ،سمیمارکسجنبش  نیو همچن) .م 1914( یجهانجنگ وقوع  29کشانده شدند
اسـت  ین و سیـ د یدر اسالم دوگـانگ  به نظر اقبال 30.است بوده استین از سید ییفکر جدا

در  کـه  ناپذیر هیتجزو قت واحد یحق ؛قت کل استیک حقی ،اسالم از نظر او 31؛وجود ندارد
 يقـرآن ضـرور   د:یـ گو یمـ  رو از ایـن است؛ داشته  یاسیـ س   یک نظام اجتماعی ،بطن خود

  32.وند دهدیبا هم پ یک وحیاست را در ین و دولت و اخالق و سیند تا دیب یم

  در قرائت اقبالين د ةکنند ي. عناصر عرف۳
  ي: معرفت تجرب۳-۱

 برابـر که براسـاس آن، در   33شود دیده میموضعی اقبال  ۀدر هندس یاز تفکّر تجرب ییها رگه
 یعۀ عقالنـ یشود که مابعدالطب یمعتقد م ،ر از کانتا تأثیرد. اقبال بیگ یموضع م یعقل و وح
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ونـان  و  یفلسـفۀ   او عقیـده دارد  35.از عقـل بـاالتر اسـت    ينگر و شهود و درون 34اساس یب
به اسـالم    ،]یکرد عقالنیرو زافالطون  و سقراط [به جهت برخوردار بودن ا یۀ معرفتینظر

ا   را  ین اسـالم اانـداز متفکّـر   چشـم  ،یونـان یاند. فلسفۀ  کرده یانت بزرگیخ گسـترش داد؛ امـ
ارزش و  بـی  يا هیـ ۀ معرفت افالطون، نظرینظر 36؛ره ساختیدشان را به قرآن تیمجموع ددر
 ياین هـدا یتـر  باارزش عنوان قرآن، به دنیدن و دیشن وي، به .جا) (همان ر با قرآن استیمغا
 37دانـد.  مـی ] یوة تفکّـر [افالطـون  یضـد شـ   را جا) و اساساً روح قـرآن  (هماننگرد  می یاله

نش و یـ بنـد و بـار را رشـد داد و ب    ین فلسفه بیدفاع کرد و ا ۀن فلسفیندانسته از ا ،رشد ابن
 يرا مبنـا  ییگرا اقبال تجربه 38.ره ساختیشتن و جهان و پروردگار تیتصور انسان را از خو

معرفت همان  ،دهد؛ در نگرش او یتنزّل م یشناخت دانسته و معرفت را در حد ادراك حس
مـتن  تـرین   مهـم  قـرآن  39.رسد یبه کمال م يافت حواس ظاهریاست که با در یادراك حس

گـاه   چیشده و انسـان هـ   یدر نگرش اقبال تلقّ ید معرفت تجربیمو است که در اسالم ینید
  .40غافل بماند یو معرفت تجرب ایتواند از مشاهدات اش ینم

  حـاکم بـر قـرن نـوزدهم، افتخـار اسـالم را در       یسـت یتویر سـنّت پوز یاقبال تحـت تـأث  
  .41بــر غــرب مقــدم بــوده اســت» هدهتجربــه و مشــا«دانــد کــه در داشــتن روش  ین مــیــا

منطـق   برابـر نکـه در  یبـه جهـت ا   سـتاید؛  مـی  ه رایـ میت حـزم و ابـن   ، ابنيراز يایاو ابوزکر
الد اسـالم  یاو مـ  42اند، د کردهیعنوان منبع معرفت تأک به ،یستاده و بر ادراك حسیا ییارسطو

روش  ،آن است تا نشان دهد که در اسـالم  یو در پ  43کند یم یمعرفاستقرایی  را تولّد عقل
ـ . او قـرآن را مو داردت یاهم یق عقالنیدق يها ش از عقل و استداللیب ةو مشاهد یتجرب د ی

  د:یگو یدانسته و م یمعرفت تجرب
شناسد و به همـۀ   یبشر م يات معنویدر ح یالزم و حتم يا را مرحله یقرآن، معرفت تجرب

ش را توأمان یها که نشانه ییقت غایشناخت حق يبرا یعاملعنوان  بشر به یتجرب يها حوزه
  44.سان قائل است کیت یسازد، اهم یدر درون و برون هر آنچه موجود است آشکار م

اگر دانشمندان غربی توانسـتند علـوم   که  گیرد تیجه می، نیۀ نگرش تجرباقبال از همین زاوی
او د استقرایی بـوده اسـت.   رَتوجه و تأکید بر امور عینی و خ ۀیدر ساجدیدي را بنیان نهند، 

ـ  یـ که تأک داند ق به جهان جدید میهاي اسالمی را متعلّ ر و اندیشهاً روح تفکّالتاص د رَد بـر خ
میان جهان قـدیم و جهـان    پیغمبر اسالم« ،به تعبیر ويآن است؛   هاي ویژگیاز  ییاسقرا
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از مراحـل   توجه به اختبـار و تجربـه را یکـی    قرآن  ،در نگرش اقبال 45».جدید ایستاده است
سـان   بشري با اهمیـت یـک   ۀهاي تجرب میدان ۀداند و به هم می ضروري زندگی روحی بشر

  .استپایدارتر و مؤثرتر بوده گر، ید يها نییآ رو از ازاین 46؛نگرد می
الم با علم مـدرن سـازگار   نکه نشان دهد اسیا يانگر آن است که اقبال برایب ،ن نگرشیا
 ییرا به تجربه و عقـل اسـتقرا   )یو عقل متعال یاله یوح (مانند اسالم یق متعالیحقا ،است

اسـت کـه    ین در حـال یـ ا ن ارائه داده است.یشده از د یعرف يریتفس ،فروکاسته و ناخواسته
ـ  ییعقـل اسـتقرا  ( ن بـاب یااقبال در  يفکر يمبنا ـ  بـه  )،اصـل اسـتقرا  ز یـ و ن یو تجرب  یکلّ

  است. دار خدشه
به  متعدد جاهاين شرح است: مشاهده شده که استقرا در یاخذ اصل استقرا از تجربه بد

 یشـ یج آزمایاستقرا از نتـا  ۀواسط ک نور که بهیزین فی، قواننمونه يبرا ؛کار گرفته شده است
 يبه نحـو  ؛اند به کار رفته يآالت و ابزار بصر یدر طراح يا دهیدر موارد عد ،اند شده گرفته

ارات کـه از مشـاهده   ین حرکت سـ یبوده است. به عالوه قوان همراه با توفیقکه کارکردشان 
وقوع خسوف و کسوف بـه طـور    ینیب شیپ ياند، برا هدگرفته ش یاجرام آسمان يها تیموقع
هـا و   نیـی از تب يبسـیار ن فهرسـت،  یـ تـوان بـر ا   یمـ . انـد  گرفته شـده  کاربه  يزیآم تیموفق

صـورت    یعلمـ  يها هین و نظریقوان کمکرا افزود که به  يگرید پیروزمندانۀ يها ینیب شیپ
 .شود یه میاصل استقرا توج روشن یبد .اند شده گرفته ییصورت استقرا رفته است که بهیپذ

را خود، یست و در واقع مشتمل بر دور است؛ زین پذیرفتنیوجه  چیه به ،از استقراه یتوجن یا
نکـه  یعـالوه بـر ا  از دارد. یـ ن هیشود که اعتبار آن به توج یمتوسل م ییبه همان برهان استقرا

 47.قیه و تصـد ینه قض ؛د مفهوم و تصور استیاست که صرفاً مف یادراك حس ،استقرا يمبنا
ه یـ توج يبـرا  داران تجربه و اسـتقرا  طرف سوياز که  یبرهان توان گفت یبه طور مختصر م
  :ن شکل استیبد ،ستا استقرا اقامه شده

 .ز بودیآم تیاصل استقرا در مورد الف موفق

 .سه کنین مقایموارد را با ا ۀیز بود و بقیآم تیاصل استقرا در مورد ب موفق

  .ز استیآم تیشه موفقیپس اصل استقرا هم
ـ  ةگـزار  ي، از تعـداد حکایت دارد از اعتبار اصل استقرا که یکل يا نجا گزارهیدر ا کـه   یجزئ

ن برهـان،  یـ اخـود   نیدهند، استنباط شده است. بنـابرا  یشته مآن اصل درگذ یابیخبر از کام
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 یکـه نـوع  اسـتفاده شـود؛ چرا  ه اصل اسـتقرا  یتوج يتواند برا ینم رو ؛ از ایناست ییاستقرا
  مصادره به مطلوب است.

چـون و چـرا    یتوانند ب ینم یعلم تجرب يها هیندارد و نظر ینیقیاعتبار  ،یپس معرفت تجرب
شرفت غـرب  یل بر پیاعتبار را دل ین امر بیناآگاهانه ا ،يالهوراقبال  حالن ی؛ با اقاطع باشند

ـ ا؛ ازقلمداد کرده است یاسالم يها شهیاند یماندگ و عقب ـ  یتحـت تـأث   رو نی  یر نگـاه تجرب
شـده در جهـت    مطـرح  یشناخت یو هست یشناخت تی، غایشناخت جهان هاي هانخود، تمام بر

  48.داند یدار م اثبات خداوند را خدشه

  ينيد بة:  تجر۳-۲
چـون   يگـر ید يهابه معنا نیزش و یتجربه، اثبات، کوشش، آزما يبه معنا Experience واژه

آن اسـت کـه در سـاختار     ةدهنـد  نشـان  ،ن واژهیا یابی شهیت آمده است. ریخطرناك و فعال
را،  يزیـ ش و تجربه نهفته اسـت و صـرف احسـاس چ   یمعنا و مفهوم آزما ،ن کلمهیا یاصل

از دوران جان الك  ویژه ـ به  دیجد یسیدر زبان انگل ؛ امادینام Experience توان یاحتماالً نم
افـت شـود و هـر    یکه در ذهـن انسـان    يزیهر چ بارةتوسعه، در ین واژه با نوعیا ـ  به بعد

ش و تکـرار در آن  یاسـت؛ گرچـه آزمـا    کـار رفتـه   بهباشد،  داشتهکه انسان   یاحساس درون
 منحصـر  یرا که راه شناخت را در معرفت حسـ  ین جهت کسانیشته باشد. به هموجود ندا

احسـاس  «ا ی» ینیحالت د« ةمترجمان، واژ ینامند. برخ یم (Empiricist) ستیدانند، آمپر یم
ماخر، ریمثل شـال  ياند و افراد افتهیتر  مناسب Religious Experience ۀترجم يرا برا» ینید

  49.اند ر کردهیتعب ینیعنوان انتباه د به ،ینید يها تجربه یبرخاز 
شهود . ندارد یعین طبییکه تب يشهود یعنی ینید ۀتوان گفت، تجرب یکوتاه م یفیدر تعر

ا یـ کـه از دن  یان و کسانیان، جهنمی، فرشتگان، بهشت، جهنم، برزخ، بهشتییغاحقیقت خدا، 
در علـوم   رایـج  يبـه معنـا  ف، یـ ن تعریـ . تجربـه در ا اند ینید ۀتجرب هاي داقمص اند از رفته
 راهنـه از   یاست؛ احساس یاحساس درون يبه معنا بلکه ؛ستیمکرر) ن يها ، (آزمونیتجرب

 يا مـاورا یـ  یموجـود متعـال   اب يو شهود یقلب رویاروییگر، یگانه؛ به عبارت د حواس پنج
  50.ندیگو یم» ینید ۀتجرب«را  يعالم ماد

ـ ی، پس از تأکياقبال الهور  يهـا  گـر حـوزه  یرا بـر د  ینـ یتجربـۀ د  ،ید بر معرفت تجرب
افـت  یسـت. ره او ینـ یر نگرش تجربـۀ د یه تحت تأثالبت ،نیابد و ای یمقدم م یمعرفت تجرب
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 ،کـرد ین رویـ نگـرد. در ا  یمـ  ،که محصول تجربه است یمنزلۀ معرفت ن بهی، به دینیتجربۀ د
و بـه دسـت دادنِ سـاختار     یبـه تجربـۀ حسـ    ینیه تجربۀ دیتشب راهاز تا  کوشد میاو تاً ینها

و امثال  ینین، اعتبار اعتقادات دیهمچون منشأ د(ن و مسائل مربوط به آن ین دو، دیمشابه ا
افـت  یر رهیتحت تـأث  ،اقبال یشناخت نید. نگرش دماین نییتب ینیدر خالل تجربۀ درا  )نهایا

ن را یـ هـدف د  بلکـه  ؛دانسـته  ینـ یرا تجربه د يدار نیتنها روش د . او نهاوست ینیتجربۀ د
حالـت انفعـال    یکه وقتچرا 51؛داند یم يخاص از تجربۀ بشر ینوع یدن به مفهوم واقعیرس

ت مـا  یم که از حصار تنگ شخصیبر یم پی ینیع یتیبه واقع دهد، یبه دست ما م ینیشورِ د
  ن در نگرش اقبال است.یهمان هدف د ،نیو ا 52استخارج 

 يهـا  تیمحدودچراکه  53؛به آلمان دانسته استۀ خداوند ین هدیتر اقبال، کانت را بزرگ
ن یـ دو اعتقـادي   یعقل انسان را آشکار ساخت و نشان داد که عقـل از اثبـات جنبـۀ جزمـ    

اثبـات   یعقل هاي نهادار بودن بر با افکار کانت در باب خدشه رویاروییناتوان است. او در 
حـاکم   ياما ناخواسته و تحت فضا ؛ن دفاع کندیاز د دیی جدخدا، بر آن شد تا با ارائۀ روش

ـ  ـ يشهود یبه عقل، بر نگرش یتوجه یپس از کانت، با ب يها شهیبر اند ه کـرد.  یـ تک یتجرب
ـ   يشـهود «برجسته ساختن نگرش ا راه حل پاسخ گفتن به کانت را یگو ر یـ و ز 54»یـ تجرب
 أير هـم ن نکتـه بـا کانـت    یـ دانسـت. او در ا  یعقالنـ  يها ال بردن ارزش عقل و برهانؤس
طـور   بـه عـه  یمابعدالب کـه  شود یاما قائل م ،عقالً امکان ندارد ،عهین و مابعدالطبیشود که د یم

  55.سازد یر خود را از کانت جدا میمس ؛ پسامکان دارد شهودي
 راهدارد و جـز از   یاز احساس است که جنبۀ شـناخت  یحالت ،ینیان اقبال، تجربۀ دیدر ب

 یرا سرچشمۀ معرفت الهـ  ینیاو تجربۀ د 56.ستیانتقال ن گران قابلیا گزاره به دیان حکم یب
؛ اسـت  ینـ یتجربـۀ د  ،در نگـرش اقبـال   یمالك معرفت الهـ  رو ؛ از این)52.(همان، داند می

گونـه   بـدان  ؛ت استیقت و واقعیم با حقیمستق یوستگیراه پ ،ینید: تجربۀ دیگو یم بنابراین
  57.سازد یگر م جلوه یقت، خود را در باطن آدمیکه حق

 یواسطۀ مـا در بـاب آگـاه    ی، آن را  به تجربۀ بینیاقبال در جهت مستند کردن تجربۀ د
مانۀ فـرد بـا   یوند صمیر در لحظۀ پان که اگین بی. به ا58کند یاس میگر قید يها افتن به ذهنی

، »؟يتجربه کـرد » گریخود د«عنوان  واسطه به یچگونه خدا را ب«د که ی، از او بپرسگریخود د
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 يهـا  از وجود ذهـن  ،روزانۀ خود یدر تجربۀ اجتماع یتوان یگونه که تو م آن« :خواهد گفت
م. تنهـا  یار نـدار یـ در اخت یچ عامل حسیگران، هیآزمودن ذهن د يما برا». یابی یگر آگاهید

ه آنچه از من سـر  یاست؛ شب یحس يها ، حرکتيگریبردن به ذهن د یپ ينۀ موجود برایزم
  کنم. یگر را استنباط میاذهان دنجاست که وجود یزنند؛ از ا یم

  ن معنــا کــهیواســطه اســت؛ بــد یم و بــیمســتق يا در نگــرش اقبــال، تجربــه ینــیتجربــۀ د
  یاضـ یقـت ر یک حقیـ . خـدا  مینـ یب یزهـا را مـ  یگـر چ یم کـه د یشناس یگونه م خدا را همان

  بـر تجربـه   يا هیـ چ تکیسـت کـه هـ   یوسـته ن یپ هـم  م بـه یاز مفـاه  يا شـده  دستگاه سـاخته  ای
ـ  59.باشدنداشته    يگـر یبـه د  ،آن ياشـود کـه محتـو    یمـ  ن تجربـه، باعـث  یـ ا یواسـطگ  یب

د و یـ آ ینمـ ان دریـ احساس است که بـه ب  یاز نوعاساساً  ،ینیتجربۀ د«رو  انتقال نیابد؛ ازاین
 يامبر بـر محتـو  یـ کـه پ  يریـ ر و تعبیتفسـ  60».سـت ین یگـر را بـه آن دسترسـ    عقل استدالل

اما خـود   ؛گران انتقال دادیبه د ییها شهیصورت اند  شود به ینهد، را م یقش میطر یخودآگاه
  61.شود منتقل کرد یرا نم يمحتو
 يدئولوژیـ ا ین، در حـد نـوع  ید یقت متعالیشود تا حق یناخواسته باعث م ،ن نگرشیا

را مـالك   ینـ یتجربـۀ د  ،رد؛ چرا کـه اقبـال  یشدن قرار گ یند عرفیاافته و در فریتنزّل  ییایدن
چگونـه  ، ستیندادنی آن انتقال  ياوجه محتو چیه که به يا پنداشته است. تجربه یمعرفت اله

ن خواهـد  یـ جز ا ،آن نتیجۀا ین و اقع شود؟ آیقت دیممکن است مالك معرفت در باب حق
او را خواهـد  قـت  یخاص خود را خواهد داشت و تنهـا خـودش حق   يبود که هر کس خدا
ـ    یسم، بیل، پلوراییگرا ینسب نکهیشناخت؟ عالوه بر ا بـه جنبـۀ    یتـوجه  یمعنا بـودن نقـد، ب

ن نـوع  یهستند که رابطۀ تنگاتنگ با ا یمیمفاه ی، همگن، تساهل و تسامح، و...ید یستیرئال
ح یان صـح یشه، جرین اندی. اشمردتوان آنها را از ثمرات آن  یداشته و درواقع م ینیتجربۀ د

گـاه   چیامبر هـ یـ ن اسـت کـه پ  یـ اش ا جهیکه نت؛ چراسازد یدار و نابود م ن را خدشهیر دیتفس
خود  یبرداشت شخصرا که  يریرا به بشر انتقال دهد؛ او صرفاً تفس یوح يانتوانسته محتو

ده اسـت.  یرسـ خداوند بـه مـردم ن   یام واقعیپپس  بوده است را ارائه داده است. یاو از وح
بــه  بلکـه سـت؛  یمطلـق ن  يگـر امــر یقـت، د ی، حقینـ یاسـاس تجربــۀ د نکـه بر یعـالوه بـر ا  

ز مطلق نخواهند بـود و بـه   یها ن ن ارزشیدارد؛ همچن یبستگ شونده کننده و مشاهده مشاهده
  خواهند داشت. یبستگ شونده کننده و مشاهده مشاهده
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 ۀصراحت از تجرب بهچون دکتر سروش،  ينه را فراهم ساخت تا بعدها افرادیزم ،دگاهین دیا
 يتوانـد از مجـار   یاسـت کـه مـ    یامبر کسـ یـ ، پسروشد. از نظر ندفاع کن یبودن وح ینید
نـد.  ا افتن بـه آنهـا نـاتوان و ناکـام    یگران از دست یکه د یابددست   ژهیو ادراکاتیبه  يا ژهیو

سـنخ   ) اسـت کـه هـم   یوحـ ( ینـ ید ۀتجربـ همـان   ،آنها ۀیا و تنها سرمایت انبیم شخصمقو
د و یـ آ ینزد او م یکس ییگوند که یب ین میامبر چنین تجربه، پیعارفان است. در ا يها تجربه

 یو اجتماع یروح ۀتجرب ،نید نیبنابرا. خواند یرا م ییها ها و فرمان امیپ ،در گوش و دل او
امبر است، از خـود او  یپ ۀامبر است؛ قرآن که تجربیهمان کالم پ ،امبر است و کالم خداوندیپ

  62.ینه خود وح ؛است یوح ۀو در واقع، ترجمان تجربسرچشمه گرفته 

  يشيات پويو اله يستيش اومانيگرا: ۳-۳
او بـه نگـرش    ینیبـدب  ،کند ین در تفکّر اقبال کمک میشدن د یکه به عرف يگر عناصریاز د

اقبال،  یر خداشناسیشود تفس یاست که باعث م 63مزیام جیلیر ویتحت تأث ،يوحدت وجود
بـادت، خـدا   سازد. او معتقد است هـدف ع  ان ینما وي يها شهیرا در اند یستیاومان يا جلوه

 یسـت یالیستنسیش اگزیگـرا  یانگر نـوع یـ نما ،ن طرز تفکّریبلکه خود انسان است و ا ؛ستین
  است: 64مدارانه انسان

ــذر  ــان مگـ ــه ترسـ ــن بادیـ ــدیش و از ایـ از خودانـ
ــت       ــزدان نیس ــر ی ــی اث ــو بین ــه ت ــانی ک ــن جه ای

  

ــت       ــزي نیس ــان چی ــود دو جه ــتی و وج ــو هس ــه ت 65ک

66تـو رشـت   چرخه از توست و هم آن رشته کـه بـر دوك  

مخـالف بـود و    انجامد، یانسان در اهللا م يکه به فنا ياقبال همواره با نگرش وحدت وجود  
ن بـود کـه   یا ،ر او از نگرش وحدت وجودیکرد. تفس یانسان تصور م ياستقالل را برا ینوع
کـه از   یعرفان منفـ  یمارگونۀ نوعینفوذ ب واسطۀ ت و تشخّص انسان بهین نگرش، فردیدر ا

مبـتال   یرد، بـه زوال و تبـاه  یـ گ ینفس نشاط م يبودن موجودات و اصرار در فنا یکین ییآ
ن نگرش بـوده  یمخالف ا ،رود. اقبال ین میاز ب» یینها منِ«با اتّصال به » يفرد منِ«و  67شده
بـا  » مـن « یابـد. او معتقـد اسـت وقتـ    ی یرا در اسـتقالل آن مـ  » يمن فرد«ت مطلوب یو غا

ـ     ابد، به منحصـربه ی یم ارتباط» قتین حقیبرتر« و بـه مرتبـۀ    68بـرد  یمـ  یفـرد بـودن خـود پ
  69.دیآ ینائل م یو روحان يجهان ماد یحکمران

بـا  شـود. او   ین مـ یـی تب» يخـود «اساس توجه به ، برشۀ اقبالیرابطۀ انسان با خدا در اند
داشته و رابطۀ انسان بـا خـدا را   » من«به   ژهیتوجهی و 70خته،یتأثیرپذیري از هگل و سپس ف
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کند. در نگرش او،  انسان همواره خـود را   ین مییتب یستیالیستنسینگرش اگز یبراساس نوع
بلکـه همکـار خـدا و     ؛شـود  یل نمـ یـ شود. انسان در برابـر خـدا ذل   یتر م و مستقل سازد یم

بنـده   ،خـودش را نشـناخته  د: انسـان تـا   یـ گو یاحمد م گونه که آل ا آنیگو .دار اوست امانت
 ییکـه خـدا  ؛ چراخدا شد ،خودش را شناخت که هنگامیاما  ؛چون در بند جهل است ؛است

ـ     71.سـت وا ییبـه خـودآ   توجـه داشـتن بـه     يجـا  ن بـه یـ د ینگـرش اقبـال در حـوزة درون
غفلت به خداوند حـاکم   یکه نوع يا گونه انجامد؛ به ین میتر شدن د یاییعه به دنیماوراءالطب
 يهـا  ن صورت انسان از آمـوزه یشود. در ا یم میم و تکریخداوند، تعظ يجا نسان بهشده و ا

  کند. یه میخود تک یبه نصوص مقدس، به تجربۀ باطن یتوجه یدست شسته و با ب یانیوح
ا یـ پو ینـ ینکـه اسـالم را د  یا ين است که او برایاقبال ا یر خداشناسیگر در تفسینکتۀ د

 ،د دقّت داشت که الهیات پویشـی یشده است. البته با یشیپوات یاله یجلوه دهد، دچار نوع
 ، بـا و تحلیـل او از الهیـات پویشـی    هی که وایتهد تأسـیس کـرد  الهیاتراي اصطالحی است ب

نگاه پننتیسـتی خـدا    یبا نوع ،تهدیکه واکند؛ چرا فرق میتحلیلی که اقبال به آن توجه داشته 
ن یـ اسـاس ا بر 73».دار نـدارد یـ ز ذات پایـ چ چیهـ «. اقبال معتقد اسـت  72بیند را در پویش می

 هگـل اسـت کـه در طـول    » مطلـق «همان  قبال،مورد نظر ا يا خداینهایی  منِا ینگرش، گو
تحـت  » يخود«ز به مفهوم یکند و ن ید میتفکّر تأک ییایابد. او همواره بر پوی یخ تحقق میتار
ش و یت در حـال پـو  اسـ  یینهـا  مـنِ ا خداوند که همـان  یتوجه دارد؛ گور فلسفۀ هگل یتأث

، اسـاس آن رفتـه کـه بر  ید را پذیـ ک جدیـ زیت فیبۀ نسـ یتکامل است. او به اذعان خود، نظر
وسـته  یپ هـم  بـه  يدادهایـ بلکه مجموعـه رو  ؛ستیر نیمتغ يها دار با حالتیپا يزیچ »جوهر«

مـن   . کنـد...  یست مـ یمحض ز یقیدر  استمرار حق ییمن نهااقبال معتقد است که  74.است
ـ   یب یصورت کلّ نکه او را بهیا یعنیر پنداشتن، ییتغ یرا ب یینها هـوده،  یزه، بیـ انگ یحرکـت، ب

و نقـص   یناتمـام  يبـه معنـا  » خـود خلّـاق  « ير بـرا ییمطلق تصور کردن؛ تغ یستیراکد و ن
ر یاست کـه در سـ   یمتعال ینده و روحیزا ییروین ،او معتقد است که در درون بشر 75.ستین

اقبال با توجه بـه تجربـۀ    76.شود یان مپرّ ،گرید يا به مرحله ک مرحلۀ وجودیاش از  یتکامل
ت یاز اصل عدم قطع ،ت دچار شودیحینکه اسالم به سرنوشت مسیت، از ترس ایحیتلخ مس

را از اسـالم دفـع    ییگرا تیکمک گرفته تا روح جزم ینید يها شهیر اندیدر تفس 77زنبرگیها
ا ناخواسـته  78ات زمـان جلـوه دهـد   یقتضا و مسائل آن را مطابق با میکرده، اسالم را پو ؛ امـ، 
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ارائه داده کـه بـه    )ت، نبوت و...ی، خاتمیوح (ماننددر اسالم  ییامور مبنا یاز برخ يریتفس
اس اسـالم بـه   یـ ق ،غافل بـوده اسـت کـه اوالً    از این نکته دی. شااست انجامیدهانت یختم د

 (ماننـد  ی نـامعقول ها و اعتقادات آموزه ،تیحیکه در مسغ است؛ چراالفار مع یاسیق ،تیحیمس
ات یکـه بـر مقتضـ    ردوجـود دا  )ا و...ین و دنیگرا به د يکرد تجزّیح، رویت مسیث، الوهیتثل

ن اصل یا ،اًیوجود ندارد. ثان ینامعقول يها ن آموزهیچن ،اما در اسالم پذیر نیست؛ تطبیقزمان 
 ،زمان صدق کنـد  ياقتضان اسالم به یر دشعا یات و برخیکن است در باب فرعهرچند مم

تـوان   یگاه  نمـ  چیه )،و... ی، نبوت ، ذات مقدس الهیقت وحیحق (مانند ییاما در امور مبنا
  ساخت. يرا جارنداشتن ت و ثبات یاصل قطع

 یو قائل شدن به نوع 79یستیش اومانیگرا ین نگرش، به جهت برخوردار بودن از نوعیا
در بـاب   یشیش پویگرا یجهت توجه داشتن به نوعز به یانسان و ن يبرا 80یوجود استقالل

  است. دگرگون کردهرا  یقت الهیخداوند، البته حق

  تيو خاتم ي: وح۳-۴
د کـه  یگو یسخن م يا گونه هاسالم است، ب يکه از اصول اعتقاد یوح در باب ياقبال الهور

له ئن مسـ یا وزه در نظر گرفته است؛ ایو از سنخ غر ینید ۀتجرب ینوع را یسرشت وح ایگو
ر از فلسـفه  یتـأث بـا   و کنـد  یطـرح مـ   ینید ییگرا و تجربه یبرگسون ۀشیرا در چارچوب اند

ز در انسـان،  یـ ت غراین معنا که حاکمی؛ به ا81داند یزه میرا از نوع غر ی، وحنات برگسویح
کـه در آثـار    ینـ یگر، از سنت تجربه دید طرفاز  است. يغمبریو پ يساز تجربۀ اتّحاد نهیزم

 یتجربـه معرفـ   یرا نـوع  یرفتـه و وحـ  یمز شکل گرفتـه، رنـگ پذ  یام جیلیرماخر و ویشال
  ؛ در نظر او:82دکن یم

ـ «کـه در آن   دانسـت » یباطن یخودآگاه«از  ینوعتوان  یامبر را میپ از  83»ياتحـاد  ۀتجرب
را از نـو   یاجتمـاع  یزندگ يروهاین تااست  یافتن فرصتی یو در پ دهز شیحدود خود لبر

 84».بدهد يا شکل تازها یه کند یتوج

ان یـ م یچ فرقـ ین جهـت هـ  یـ اسـت و از ا  ینـ ید ۀتجرب ینوع اقبال، يبرا يامبرینبوت و پ
ن دو نــوع یـ ان ایـ کـه در ب  یشـناخت  امبران و عارفـان وجـود نـدارد؛ تنهـا اخــتالف روان    یـ پ

خواهد پـس از آرامـش و    ین است که عارف نمیا وجود داردامبران و عارفان یپ یخودآگاه
کـه   یحـال در ؛بـاز گـردد   یجهـان  نیـ ا یکند به زنـدگ  یدا میپ» يتجربه اتحاد«که با  ینانیاطم
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کننـد؛   یبـه نجـات خـود بسـنده نمـ      اصالح جامعه را در سر دارند و تنهـا  ۀدغدغ ،امبرانیپ
  د.دار یت و ثمربخشیخالق ۀجنب ،امبریرو بازگشت پ نیااز

ت را یـ خاتم 85،خیل تـار کنـت از مراحـ   ل اگوسـت یـ از تحل يریرپذیبا تأث نیهمچناقبال 
کـه   یکـودک  ةدور؛ تعلق داشـتند ز یت غرایامبران به دوران حاکمیکه پ کند ین مییگونه تب نیا

به نـام   يزیچ )بشر یسال پس از بلوغ (بزرگ اما دورة ؛بودزه یتحت فرمان شهوت و غربشر 
ره یـ چط اطـرافش  یعـت و محـ  یپا به عرصه گذاشته است که انسان را بـر طب  یید استقرارَخ

در  ده اسـت. یان رسـ یـ بـه پا  يغمبریرو دوران پ نیااز 86؛تز نشسته اسیغرا يجا ساخته و به
و انتخـاب   يفـرد  ۀشیآن در اند ۀلیوس است که به یروان يانرژ ینوع يامبریپنگرش اقبال، 

شـود؛   یمـ روشن عمل  يها راه ،ها انتخاب و ها ياز دستورها، داور يرویپ راه، از یراه زندگ
 ،ده استیان رسیزه به پایغر ةطریکه عصر س ،ينقاد ۀبا تولد عقل و ملک ،دیجد ةدوردر  اما

به دوران  ،يامبریو پ ین وحیبنابرا .ایستد از حرکت بازمیو نبوت  شده دهیبرچ یبساط وح
و  ، ظهـور يبه نظر اقبال الهـور  87.زه استیغر ینوع یکه وح؛ چراتعلق داردزه یغر ةطریس

ن کـار، بشـر را از   یـ است که اسالم بـا ا  ییوالدت اسالم، همان ظهور و والدت عقل استقرا
  د.(تحت فرمان عقل) رسان یسال ز) به مرحله بلوغ و بزرگیغرا ۀسلط( یکودک ةدور

ان یـ پا يت را هم به معنایو خاتم ینید ۀتجرب یزه و نوعیرا از سنخ غر یوح ،اقبال پس
متضـمن   ،یه در باب وحین نظریا داند. یم ییبشر و ظهور خرد استقرا یافتن دوران کودکی

 یبـه وحـ   ،گـر ید يو از سو داند یزه میرا از سنخ غر یوح ییاست: از سو یاساس ۀدو نکت
بوده  یاسالم یدر تعارض با وح ياقبال الهور ۀیهر دو بخش نظر البته ؛معتقد است یتجرب
و  دارد یعـ یصددرصـد طب  یژگیو ،زهیغراست. زه فروکاسته یرا در حد غر یقت وحیو حق

حس و عقـل    مافوق یتی، هدایکه وح یحالتر از حس و عقل است؛ در از لحاظ مرتبه، نازل
ا تجـارب  یـ زه یبرشمرد و آن را به غر ینید ۀزه و تجربیتوان از سنخ غر یرا نم یاست. وح

امبر یـ پ رویاروییتوان آن را فقط با  یو نم دارد یزبان ی، سرشتیوح .ل بردیتحو امبریپ ینید
  .دانست یکیزه یا غری

تر از حـس و عقـل    ) و ناآگاهانه و نازلیاکتساب ریغ(یعیصددرصد طب ویژگیک یزه یغر
 .اسـت » آگاهانـه « ۀدر اعال درجو مافوق حس و عقل  یتیبرعکس، هدا یاما وح ؛...است

  88.باالتر از حس و عقل است ،یفیقابل توص ری، به درجات غیآگاهانه بودن وح ۀجنب
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در  ـ  يژه مولـو یو به ـ  با وجود ارادت به عرفااقبال خورد که چرا  یتأسف م يمرحوم مطهر
روح و  ؛سـت یزه نیـ از نـوع غر  یابد کـه وحـ  ین نکته را دریشتر دقت نکرد تا ایآنها ب ۀینظر

ادراکـات   همـۀ از  یبرتر بودن وح بارةدر يمولو .یات عقالنیاست برتر از روح و ح یاتیح
  :دیگو یم یو عقل ی، حسيزیغر

ــود  ــر ب ــب اســت و او زان س ــه او غی   ز آنک
ــدرك هـــر جـــان نشـــد روح وحـــیش مـ  
  در نیایـــد عقـــل کـــآن آمـــد عزیـــز    

ــه  ــق واللّـ ــی حـ ــواب  وحـ ــم بالصـ   اعلـ
  

ــان    ــل پنهـ ــی از عقـ ــود روح وحـ ــر بـ   تـ
ــد   ــان نشـ ــی پنهـ ــد از کسـ ــل احمـ   عقـ

ــی ــب روح وحیـ ــز  را مناسـ ــت نیـ   89هاسـ
  90مل است و نـه خـواب  نه نجوم است و نه ر

 يامبریـ د و پیـ جد یوحـ  تنهـا بـه   ن است که نهیا هم تیاز خاتم ين اقبال الهورییتب ۀالزم  
ـ  یست؛ چراکـه هـدا  ین يازیهم مطلقاً ن یوح ییست، بلکه به راهنمایاز نید نیجد ، یت عقـل تجرب

 ،اسـت » انـت یخـتم د «باشد، مستلزم  درست ين اقبال الهورییاست. اگر تب یت وحین هدایجانش
و  ییاسـتقرا  عقل ةدور ن و آغازید ةان دوریتنها اعالم پا یکار وح . در این تبیین»ختم نبوت«نه 

اقبال  رو نیااز 91؛»است یخالف ضرورت اسالم ،ن مطلبیا« که یدر حال ؛است یتجرب علم
 ر قابـل انتقـال  یـ غ گرفته شده یزه و تجربه باطنیاز غرکه  یعنوان معرفت  به یبر وح يالهور
 یکیبا  . اوانت استیو ختم د یاز بشر به وحین یکلّ ینف ،آن ۀجیورزد که نت ید میتأک است

صـدد  در 92،ن آنها با کمـال عقـل  یزه و اعتقاد به تقابل بیامبرانه و غریپ یقت وحیدانستن حق
  .شده است يسپر یوح ةش کمال عقل، دوریدایکه با پاست ن نکته یا اثبات
ـ یـ د يهـا  فروکاسـتن آمـوزه   ینوع قتیت، در حقیو خاتم یر از وحیفسن گونۀ تیا  ان ب

د یته بایۀ مدرنیر سایرو اقبال معتقد است ز ته است؛ ازاینیمدرنن با یهدف هماهنگ کردن د
خـتم نبـوت در اثـر     نگـرش اسـالم،   براساس 93ن بود.ینسبت به د يا تازه یابی طالب جهت

از بشـر بـه   یـ سـت کـه ن  یمعنـا ن  نیـ ت آن است و ختم نبوت هرگز بـه ا ین و جامعیکمال د
مات ین تعلیا به يازی، نيافته و بشر در اثر بلوغ و رشد فکریان یپا یانیو وح یمات الهیتعل

 :سترو روبهل یاقبال با مالحظات ذ ۀینظر ن اساسیندارد. بر ا

د یـ امبر جدیـ د و پیـ جد یتنها به وحـ  ت درست باشد، نهیخاتم بارةاقبال در ةدیاگر ا. 1
ـ  یرا هـدا ی؛ زنیازي نخواهد بود یوح ییبه راهنما بلکه مطلقاً ست،ین يازین  ،یت عقـل تجرب

  94؛ستیات اسالم سازگار نین مطلب با ضروریاست. ا یت وحین هدایجانش



   ۲۱ اقبال الهوري به دين ۀشد رويکرد عرفي

 یعیصددرصد طب یژگیو ،زهیغر .خطاست ،زه دانستهیرا از نوع غر یوح ،که اقبالنیا .2
مافوق حس و عقل است و تـا حـدود    یتی، هدایاما وح ؛تر از عقل است و ناآگاهانه و نازل

 یکه اقبـال از وحـ   یر نادرستیرسد، تفس یبه نظر م 95.و کامالً آگاهانه است یاکتساب ،يادیز
در موارد گونـاگون   یم وحیسازد. اگر در قرآن کر ین وحیگزیعقل را جا شده باعثدارد، 

زنبـور عسـل    بـر  یسـان وحـ   هم ،امبرانیبر پ یست که وحین معنا نیبه کار رفته است، به ا
  ؛تکامالً آگاهانه اس امبریبر پ یول ؛ر انسان، ناآگاهانه استیبر غ یاست. وح

 ۀگانـ چهاروجـود منـابع    که با کردهتصور ، یبا تجربۀ باطن یگرفتن وح یکیبا اقبال  .3
سـت.  ین یبـه وحـ   يازیـ گـر ن ید )ییو خرد اسـتقرا  یدرون ۀتجرب ،خیعت، تاریطب( ،معرفت

 در ار است. از جملـه آنکـه اوالً،  ی، تفاوت بسیباطن يها و تجربه یوح انیاست که م یهیبد
ـ  يهـا  ، دسـتورالعمل یباطن يها تجربه ، اًیـ شـود و ثان  یسـعادت انسـان ارائـه نمـ     يبـرا  یکلّ

ــه ــاطن يهــا تجرب ــرا یب ــگــران حجید يب ــداردی ــا در وحــ ؛ت ن ــارف و یپ یام ــه، مع امبران
گـاه   چیبلکـه هـ   ؛ت داردیـ تنهـا حج  کـه نـه  شود  یت بشر ارائه میهدا يبرا ییها دستورالعمل
  96.ن آن شودیگزیتواند جا ینم يعقل بشر يدستاوردها

  ي: خودباختگ۳-۵
کنـد،   یف مـ یان تضـع یـ ن خـاص را در نگـاه جهان  یـ ک دیـ  يها شهیکه اند یاز عوامل یکی

 ،خـود  يهـا  یاسـت. اقبـال در سـخنران    ـ  نیشانِ آن دینواند ویژه ـ بهشمندان  یاعترافات اند
ده و یکش  نانارخ مسلم هغرب را ب يها توفیقداشته است؛ او همواره  يادیز یمنف يها نیتلق

تـه  یۀ مدرنیر سایاو معتقد بود ز 97داند. یم زده ، شگفتغرب یشرفت علم تجربیخود را از پ
رفتـه بـود   یا به طور مسـلّم پذ یگو 98مان بود؛ین و اینسبت به د يا تازه یابی د طالب جهتیبا

ن معنـا کـه   یـ تـه سـازگار باشـد؛ بـه ا    یمدرن ياز اسالم ارائه داد که با اقتضا يرید تفسیکه با
د و یسـتا  یغرب را مـ  یعلم شۀیته داشته است. او اندیکامالً منفعالنه در برابر مدرن یموضع

او  .اسـت  مـا شـده   يغـذا  ،ردیـ گ یمـ  سرچشمهها  یکه از مغز غرب ییها شهیمعتقد است اند
با کمال تأسـف   به نظر وي، 99کردند یبنگال ما را غرق مج یخل يها موجکاش  ياگفت:  می

ن ملّت بدبخت، حکومت، صنعت یم که ایابی یم ،میکن یمسلمانان را بررس یفعل یاگر زندگ
  100.ه کرده استیتوکّل تک يمعنا یب يو تجارت را از دست داده و به عصا
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ۀ نگرش عر نبود، یتأث یاقبال ب یها که البته از نگرش معرفت تجرب نین تلقیا مـردم را   امـ
د کـه شـما   کـر ن ین بـاور را بـه آنهـا تلقـ    یر داده و اییتغ ،خبر بودند یقت اسالم بیکه از حق

 یافتـادگ  فکر کنند که علّت عقـب  ين امر باعث شد تا افرادید؛ همیافتاده هست عقب یمردمان
در ن در سطح فرد را یشدنِ د یعرف ،ن امریاسالم است. ا يها و آموزه ان، خود محتوانامسلم

 یافتـادگ  را عامـل عقـب   ین شـرع ید به موازیافراد عوام که تق یکه برخ يطور داشت؛ به پی
شـان را در  ی، نمازها ف شـده یاسالم و اعتقـادات خـود ضـع    يها نسبت به آموزه ،پندارند یم

 ن را در تضـاد بـا  یـ تـاً د یاعتنـا شـده، و نها   یبـ  ین شـرع یوقت مرده خوانده، نسبت به قوان
  کنند. یتلقّ یشرفت و بالندگیپ

ـ   یفرض شین را پیا یها، امروزه جامعۀ اسالم ین خودباختگیر همیتحت تأث  یمسـلّم تلقّ
کـه چـرا    پرسـش ن یکه خود ا یحال؛ درافتاده است عقب ،یکند که اسالم و جوامع اسالم یم

و بـه   یعلم تجربنۀ یا اگر غرب در زمیتأمل دارد. آ يجا ،اند افتاده شده عقب یجوامع اسالم
 ،افـت شـد  ی ین عنصر در جوامع اسـالم یداشت و ا یشرفت قابل توجهیپ يلحاظ تکنولوژ

ـ اند؟! آ افتاده عقب ین است که جوامع اسالمیل بر ایدل ـ   یا پی کـه از   یشـرفت در علـوم تجرب
ر کنـد،  ییـ ن آن تغیبرخوردار نبـوده و هـر لحظـه ممکـن اسـت قـوان       ینیقیپشتوانۀ معرفت 

 یدر جوامـع اسـالم   یو الهـ  ير معنـو یو ذخا ها یین همه دارایا این باشد کهل یتواند دل یم
  شوند؟! یمانده تلقّ عقب يا ده گرفته شده و جامعهیناد

  يانحراف يها : استقبال ناخواسته از جنبش۳-۶
هـا،   انیـ ک شـاهد اوضـاع، جر  یـ مسـافرت کـرده و از نزد   یاسالم ياقبال کمتر  به کشورها

 يها تیشخص یخود دربارة برخ يها یابیرو در ارز نیابوده است؛ ازها ن ها و نهضت حرکت
شـده   آشـکار دچار اشـتباهات   ،در جهان اسالم ياستعمار يها حرکت یجهان اسالم و برخ

ام آتـاتورك را در  یران و قیت را در ایرا در حجاز، و جنبش بهائ يگریاست. او نهضت وهاب
 يکتاتورهـا ید یبرخـ  ،که در اشعار خـود  پنداشته است؛ همچنان یو اسالم یه، اصالحیترک

  101.را ستوده است یاسالم يپوش کشورها چکمه
ن و قابـل  یتـر  یرا سـتوده و آن را اصـول   يمعتزله، مکتب اشـعر  برابرن در یاقبال همچن

کند که در  یم یصائب معرف ياو  اشاعره را افراد 102.داند یاسالم م ین مکتب کالمیتر قبول
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ده دانسـته و آن را  یـ ن را صرفاً تجسم عقید ،اما معتزله اند؛ کشیده ینیدفاع از سنّت دجهت 
ن ی، دید بر روش عقلیاند؛ آنها به جهت تأک ده گرفتهیناد ،یاتیقت مسلّم حیک حقیعنوان  به

انـد کـه در    ن نکته غفلت داشتهیاند. آنها از ا تنزّل داده یم منطقیاز مفاه یرا در حد دستگاه
ن همه یا ۀجینت 103.برد ینم ییراه به جا یشه از تجربۀ عملیقلمرو معرفت، استقالل کامل اند

ن تصـور حـاکم شـد کـه     یـ ا ایـ گو ،ن بود کـه بـا افـول اشـاعره    یا ،يد از مکتب اشعریتمج
  افته است.یافول  ،یاسالم ین مکتب کالمیتر قبول ن و قابلیتر یاصول

کند که  یج میرا ترو ییگرا ینسب ینوع ،ینیتجربۀ دنکه، نگرش اقبال در باب یعالوه بر ا
تی، در برابـر  یو ماه يت) است که به لحاظ جوهری(مانند وهاب ییها جۀ آن، گسترش فرقهینت

 تأکیـد  قـت، یت بـودن حق یـ که اقبال با استناد بر قرآن، بر قابـل رؤ  اسالم قرار دارند. هنگامی
ز بـاز  ینگر یافراد د يبرا يرامبیکند که راه پ یر میتفس يا را به گونه یۀ وحیو نظر 104کند یم

 يهجـر  1264محمـد بـاب در سـال     علـی چون  يباشد، دور از انتظار نخواهد بود که افراد
  رسالت کنند. يادعا

  يشاناو بر نواند ثير: تأ۳-۷
بود کـه   یراتیتأث ،ش دادیشدن گرا ین اسالم را به عرفیر دیکه مس يگر مباحث محوریاز د

 یتیشخصـ  ،شـک اقبـال   یگذاشت. بـ  يپس از خود بر جا یشان اسالمیاقبال بر افکار نواند
نامـد کـه    یبزرگ مـ  یشناس او را مسلمان و قرآن یین طباطبایاءالدید ضیمورد توجه بود؛ س

 (از جملـه مصـدق) بـر    یاسیش. رهبران س 1329 يها از سال 105ها گرفت. د از او درسیبا
 ،شـم یاند یبـه اقبـال مـ    یوقتـ «گفـت:   یاقبـال مـ   بارةدر یعتیشر 106.کردندد ینگرش او تأک

 ،اقبـال، پـس از او   يهـا  شـه یمتـاثّر از اند  شانیهرحال نواند به 107».نم... یب یرا م يا گونه یعل
  گر برداشتند.ید یگام ،شدن یند عرفیاش را ادامه دادند و در فریها شهیاند

اساس داند که بر یم یتجربۀ باطن یرا نوع نیشان است؛ او دین نواندیسروش از جملۀ ا
را معنا و تجربـه   یام الهیو پ یوح کرده وماً با خدا ارتباط برقرار یمستق ،دار نیهر فرد د ،آن
ن آمـده  یـ . د داد... يگران تسـر ید آن را به دیتوان و نبا یوجه نم چیه که به يا کند؛ تجربه یم

ک یسـت یک امـر پلورال ی ،ینید ۀتجرب 108.اموزدیبرا به انسان  ینید يها ح تجربهیر صحیتا تعب
 یشـه شخصـ  یهـا هم  م و تجربـه ینـدار  یجمعـ  يهـا  نـد؛ تجربـه  ا ها ذاتاً متنوع بوده و تجربه
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، ی، حـال بـاطن  یشخص باطن يبرا کرد کهان یاست که اقبال ب يا دهین همان عقیا 109.هستند
دهـد کـه    یمانه دست مـ یصم یوستگیپ ،يا گانهیگر یک خود دیاست که با  يا نمودار لحظه

ان یـ ت خـاص عامـل تجربـه از م   یشخص ،ز است و در آن لحظهیط بر همه چیو مح یمتعال
ن را یـ سـان پنداشـت؛ د   را هـم  ینـ یو تجربـۀ د  یر از اقبال، وحـ یسروش به تأث 110».رود یم

 یو شخصـ  يبشـر  ين را امـر یـ د ،ک معنـا یـ دانست و بـه   امبریپ یمحصول تجربۀ باطن
بـار   کی ،اسالم و قرآن که گام را فراتر از اقبال برداشت و معتقد شد ی. سروش حتپنداشت

ـ   ،نین دیبلکه ا ؛شه نازل نشده استیهم يو برا شـخص   یو برونـ  یمحصول تجربـۀ درون
تـا   یسـالگ  ات حضرت از سن چهلیدر طول ح ،مرور زمان ج و بهیبوده که به تدر امبریپ

اقبـال و نگـرش تجربـۀ     یسـت یالیستنسینگرش اگز ی. وقت111افته استیزمان رحلت، تکامل 
ز یـ امبر نین خواهد شد که پیاش ا جهیم، نتیاو را کنار هم گذاشته و به ثمرة آن توجه کن ینید

افتـۀ اوسـت.   ی ثمرة تجربۀ تکامـل  ،وسته در حال تکامل بوده و اسالمیک انسان است، پیکه 
 رو ؛ ازایـن ن اسـت یـ د یهمنشأ ال ین و نفیبودن د یجیبودن و تدر يبشر ين امر به معنایا

زنده  یجهان يرویک نیصورت  به ینیند تجربۀ دینکه ببیا يغمبر آرزویدر پ: «گفت یاقبال م
اگـر  «دگاه اقبال معتقد اسـت کـه   یل دیسروش در تکم 112».وجود دارد یدرآمده، به حد اعل

و قـرآن  شـد   یشـتر مـ  یشان هـم ب یا يها ها و مواجهه کرد، الجرم مقابله یشتر عمر میامبر بیپ
ز  بـا تـأثّر از اقبـال و تحـت     یـ ن يشبستر 113».ن باشد که هستیشتر از ایب یتوانست بس یم

دار  نیـ هـر فـرد د   ،ۀ آنیـ فروکاست کـه بـر پا   ینید ۀن را به تجربی، دییان نوگراین جریهم
 114.کند یرا معنا و تجربه م یام الهیو پ یماً وحیکند و مستق یماً با خدا ارتباط برقرار میمستق

شدة اقبـال   یعرف يها شهیر گسترش اندی، در مسين اموریشان با قائل شدن به چنینواند نیا
  اند. گام برداشته

  نتيجه
 ،ینید یشیان نواندیدر جر ويم که یافتین دریدر باب د ياقبال الهور يها شهیاند یبا بررس

بـه  را کـامالً  ا و دولـت  ین، دنیکه د يا گونه هن و قلمرو آن داشته؛ بیبه د یاشتمال يکردیرو
اسـالم از   و اعتقاد دارد کـه دانسته  انسان  یزندگ ۀن همین مبیداسالم را  .دهد یوند میهم پ

 ،انـت یاسـت و د یس ییجدا قبال،ه؛ در نظر ابود يو کشور ییایدن ین اجتماعید ،همان آغاز
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اخـالق و  و ن و دولـت  یـ نـد تـا د  یب یم يقرآن ضرورو  کشنده در جهان اسالم است یسم
ن عنصر در تفکّر اقبـال  یتر يدیکه کل »يخود« 115؛وند دهدیبا هم پ یک وحیاست را در یس

 ينـه در حالـت انـزوا و دور    ؛ابدیتواند تکامل و رشد  یها م يفقط در جمعِ خود ،زیاست ن
ه بـر  ی، تکینید ۀ، تجربیمعرفت تجرب (مانند يعناصر ،شانیشۀ ایاما در اند ؛جستن از جمع

ا ناخواسـته  یشوند که خواسته  یافت می )و... یستی، نگرش اومانیوح يجا به ییعقل استقرا
ـ انـد. ا  شدن قـرار داده  یند عرفیان کاسته و آن را در فریقت دیاز حق شـۀ  ین عناصـر در اند ی

ان یـ جر يهـا  ن چهـره یتـر  و از مطرح یشمندان اسالمیاندترین  مهم نکه ازیشان، به لحاظ ایا
ضـربه   یل اسـالم یاصـ  يها به آموزه یدر حد قابل توجه توانند یم ،شود یم شمرده یینوگرا

  .بینجامدانت یبه ختم د يدر موارد یزده و حت
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