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 مقدمه
حکیم االمه عالمه محمد اقبال فیلسوف و عارف پارسایی است کـه 
پیــام انســان ســاز او مســلامنان جهــان بــه خصــوی مســلامنان آســیای 
جنوبی را از خواب غفلت بیدار کرده آنها را بـه دوسـتی و اتحـاد بـا یـ  
دیگر فرا خواند؛ و با کالم آتشین اش مشعل های فـروزان بـر افروخـت و 
فــرا راه گمشــده گــان راه حقیقــت و عــدالت گذاشــت. او اســاس و پایــۀ 
اندیشه وتفکر خود را بر معیـار قرآنکـریم و احادیـب نبـوی )ی( اسـتوار 

 تفسیر و تعبیر خویش انسان را به شناخت خودی وا دار منود. کرد و در 
 پیکـــر هســـتی ز آثـــار خـــودی اســـت
 هرچه می بینـی ز ارسار خـودی اسـت

 

شــناخت انســان از دیــدگاه قــرآن مهمــرتین و کوری تــرین کــاری 
 است که باید دقیق و رصیح انجام گیرد.

 برگ و ساز مـا کتـاب و حکمـت اسـت
ـــت اســـت ـــار مل ــــوت اعتب ـــن دو ق  ای

 

اقبـــال حکومـــت را عنـــوان میکنـــد و میگویـــد: مکاتـــب فلســـفی، 
باشند اجتامعی، حقوقی، روانی و ... که همه مدعی شناخت انسان می

هیچ کدام به درستی منی دانند که ایـن انسـان کیسـت و انسـانیت بـه 
 کجا میرود؟
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ـقیــــــان  دانــش مغـــربیـــــان فـلسفـــــۀ م
 یستهمه بت خانه و در طوف بتان چیزی ن

 

اقبــال در رشایطــی قــرار داشــت کــه کــاروان بـــی، بــه خصــوی 
مســلامنها، از پریشــانی و لگــام گســیخته گــی رنــغ میربدنــد. و غربیــان 
باتکنالوژی جدید و معلومات تازه بـر مسـلامنها تسـلا یافتـه بودنـد. در 
چنین وضعیت ایجاب میکرد، تـا جنـبش هـای اسـالمی غـرض بیـداری 

ده، شکل میگرفت. در تالطم مواج این زمان ملتهای خوابیده و رنجور ش
عالمه محمد اقبال در صحنۀ روزگار مصلحان جهان پا بـه عرصـۀ وجـود 
گذاشت و مسلامنها را به فرا گیری علم و دانش بر طبق فرهنگ و حفظ 
ارزش های اسالمی ترغیب کرد و گفت فرهنگ غرب آشیانه یی بر شـا  

اشـد ولـی نتیجـۀ ایـن همـه نازک است و بر ا ساس مادیـت اسـتوار میب
 ساختامن جز فنا و تباهی چیزی نیست. 

 دانش حـــاک حجـــاب اکبــر است
 بت تراش و بت فروش و بت گر است

اقبال از نیرنگ فرنگ سخن جالبی دارد و مـردم مــق زمـین را از 
دسیسه های غرب آگاه ساخته می گوید: متام سـعی و کوشـش غربیهـا 

هاست. مسلامنها که امروز وحدت کالم، فکر به استثامر کشیدن رشقی 
و جغرافیا را از دست داده، در بنـد غالمـی گرفتـار آمـده انـد. فرهنـگ و 

 تهذیب اروپایی شخصیت و اصالت آنها را نابود کرده ا ست. 
اقبــال بــا پیــروی از هــدایات قــرآن کــریم چنــین میگویــد: عــالج    

دوای همه درد آنها در  بیامری مسلامنان در تقلید از فرنگ نیست، بلکه
قرآنکــریم نهفتــه اســت. اگــر مســلامنان قرآنکــریم را محکــم بگیرنــد و از 

آنها دو باره بر عامل حاکمیت خواهند   تعلیامت آن استفاده کنند، مسلاما 
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ــه  ــه مســولیت و اســتفاده از منــابع قــرآن ب کــرد. طوریکــه خــود راجــع ب
  گوید:رهنمودی امت چنین می

 ازسخن بهانه ایستنغمه کجا و من کجا س
 ــم ناقـــۀ بی زمـام راــسوی قطـار میکشـ

اقبال فرهنگ اسالمی را که در شبه قارۀ هند که قرین به  زوال بود 
بار دیگر زنده کرد. او مسلامنان را از نا امیدی و یـأس رهانیـد و گذشـتۀ 
تابناک آنها را یاد آور شد و به آینده امیـد وار سـاخت. در حقیقـت او بـه 

نان عرص حاک، حیات نـو بخشـید. بـدین سـبب مسـلامنان او را مسلام
عزیز و گرامی و ی  انسان مسلم ضد اسـتعامر و اسـتثامر میداننـد. بـه 

تفکرات سازنده اقبـال در تحـرک انقالبـات »گفتۀ دکتور علی رشیعتی : 
 «. اسالمی در جهان نقش تعیین کننده داشته است

غل و زنجیر اسـتعامر نغمـۀ  اقبال برای محکومان و انسان های زیر
ای مسـلامنان  اگـر   آزادی و حریت و نعرۀ انقالب رسداد و به آنها گفـت:

کنیـد، خـود را گرفتـار سـلطان پیـر نکنیـد. وی میخوا هید آزاد زنده گی
تکنالوژی جدید الزم است ولی نه این که فرهنگ غنی اسالمی   میگوید:

ساخت نظام های سیاسـی و خود را فراموش کنیم. باید از گذشته برای 
پیوند های دوستی بهره بگیریم و در تشـکیالت جدیـد از اندیشـه هـای 

 اسالمی و قرآن استفاده مناییم. 
که به شخصیت اقبال و طـرز تفکـر وی داشـتم، نسبت عالقه مندی

تالش منودم تا موارد ارزشمند و منطبق بـا مـو ضـوا را از خـالل رسوده 
« تیـزس»رار دهـم. بنـا ا مطالـب  یـل در های وی مورد بحب و بررسی ق
 مذکور  مورد تأیید قرار گرفت.
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کـه ابیـات پیشینۀ تحقیق: کـاری و اضـح و روشـن اسـت، از زمـانی
پـرواز او بـه سـواد اوراق سـفید  کلیات عالمه اقبال الهوری از فکـر بلنـد

زینت نوشتار یافت، پیوسته ورد زبان هر سخنور فرهیختـه، هـر شـهروند 
هر نویسنده پرسوز، دردمند و توده های مردم قرار گرفت.  میهن دوست،

ایـن اثـر جاویـدان همـواره توجــه اندیشـمندان و رجـال ادب را بـه خــود 
معطــوف داشــته اســت. هــر دانشــمندی در بخــش هــای مختلــ  ایــن 
کلیات، پژوهش هایی را انجام داده است. آثـار، مقـاالت و کتـب فـراوان 

ــار و ــاد شخصــیتی ، افک اندیشــه هــای انســان دوســتانه و  در مــورد ابع
استقالل خواهانۀ وی به وسعت و توانش فکری خود به رشـتۀ تحریـر در 
آورده اند. هر غوای پرتوان و شجاا بعد از شناوری درین بحر بی کـران 
خودی و غوطه ور شـدن در اعـامق بـی سـاحل د رای را فـرا چنـگ خـود 

 آورده است. 
این اقیانوس بی ساحل چنـان اما نا گفته نباید گذاشت که زوایای 

کـه بـا ایـن همـه ژرف بینـی هـا، پـژوهش هـا و پهن و دور از دیـد اسـت
کنجکاوی ها باز هم ساحل وصل به رس منزل مقصود منایان نگردیـده و 
کام کان رسبسته و در هالۀ ابهام باقی مانـده اسـت. بایـد گفـت کـه در 

هنگ عریان اروپا، مورد اندیشۀ اقبال فلسفه و جهان بینی وی تنفر از فر 
ـق زمین در مقابله با تهاجم فکری آنها چیز های  تشویق مردان آزادۀ م

 زیادی به رشته تحریر در آمده است. 
که در رسالۀ حاک صورت گرفته، دور از تقلید بوده و چیز اما بحثی

تازه میباشد که هنوز هیچ کس تحت عنوان مستقل )نگاهی بـه جهـان 
وری(  مجموعـۀ از اشـعار و گفتـه هـای وی را زیـر بینی عالمه اقبال اله

همین مبحب به شـکل جداگانـه و مسـتقل، مـورد پـژوهش قـرار نـداده 
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است. بناا الزم دیدم، تا مجموعه یی اشعاری را که اقبال در کلیات خـود 
را جع به امت اسالمی در و ضع فالکت بار کنونی که همه گان به گونـۀ 

چشند بیان استعامر و استثامر را می مستقیم یا غیر مستقیم طعم  لت
و راه عبور از این با طالق مهیب و رسیدن بـه شـکوه عـزت و اسـتقالل را 
بیان داشته است. تحقیق وپژوهش منودم که در  ات خود ی  اثر بکـر 

 وتازه میباشد.
: نگــارش ایـن رســاله بــه گونـۀ تحلیلــی، تـــیحی و روش تحقیـق

تـالش منـوده تـا بررسـی اقبـال و توضیحی صورت گرفته است. نگارنده 
کــه نگــاه درد مندانــه او را راجــع بــه امــت اســالمی و وضــعیت اســفباری

دامنگیر این امت در رسارس اطلس جغرافیایی اسالمی شـده اسـت، بـه 
 گونۀ دقیق مورد ارزیابی قرار دهد. 

ــق ــدت تحقی ــه  : ه ــزاری ب ــورد ارجگ ــن م ــق در ای ــدف از تحقی ه
لیـات اشـعار اقبـال الهـوری( اسـت کـه از بزرگرتین اثر ادبی معـارص )ک

جایگاه بلندی در بین ملل اسالمی بـه ویـژه گوینـده گـان زبـان فارسـی 
دری برخــوردار اســت. چــون اقبــال یــ  شخصــیت جهــانی، اســالمی، 
سیاسی و اجتامعی فقید بود و بـه گفتـۀ خـودش از علـم ، راز، اخـالق، 

و مظلومیت های رسوم و عادات غرب و هم رشق آگاه بود. محرومیت ها 
ملل اسالمی را در اوا خر قرن نوزده  و اوایـل قـرن بیسـتم بـه چشـم رس 
خود مشاهده کرده، بی انصـافی هـای آنـان را در برابـر ملتهـای مظلـوم 
دول اسالمی دور از دعوا های کا بانۀ شان میدانسـت. امـم اسـالمی را 

ود به وحدت و یـ  پـارچگی و اسـتفاده از منـابع زیـر رمینـی خـود و خـ
ساخنت دعوت مینمود. پیام او پیام همه گانی بود کـه حکایـت از درد و 
رنغ همه مردم میکرد، از این جهت اشعار اقبال بـه زبـان هـای مختلـ  
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از جمله عبدالوهاب عـزام از فرهیختـه گـان ا   دنیا ترجمه گردیده است.
دب پرور عرب زبان می باشد، پیام اقبال را به جهان عرب ضمن ترجمـه 

ش رسانید. چون درد اقبال درد مشـرتک، احسـاس مشـرتک، آرزوی های
نوسـازی و خـود سـازی مشـرتک بـود،  مشرتک، فکر و اندیشۀ مشـرتک، 

خواستم نظر دانشمندان فقید اسالم را در این موارد جمـع آروی و خـود 
 را رشی  راه این بزرگواران قرار دهم.

زیـاد، هـر چنـد محققـین و پژوهشـگران  ارزش و اهمیت تحقیق:
پیرامون ابعاد مختلـ   اندیشـه، طـرزبینش، تفکـر وجهـان بینـی اقبـال 
کتب و مقاالت علمی ـ تحقیقی زیادی نگاشته و به جامعۀ ادبـی تقـدیم 

ــرن بیســتم اســت ــه دانشــمند وشــاعر ق ــال یگان ــد؛ اقب ــه از منــوده ان ک
باشد؛  و به زبانهای مهم جهـان تحصیالت باالی عرص خود بهره مند می

اشت؛ از فلسفۀ قدیم و جدید بهره مند بوده؛ با عرفان اسالمی آشنایی د
و غیر اسالمی) آسیایی واروپایی( نیز تسلا کامل داشت؛ عشق حرضت 

کـرد؛ بـه دانشـمندان بـزرگ اسـالمی در قلـبش فـوران مـی« ی»محمد
ــه  ــای بلــم، حکــیم ســنایی، عطــار، جــامی ... هم نــان ب ماننــد: موالن

خالد بـن ولیـد، طـارق بـن زیـاد، صـالح  مبارزین برحق راه اسالم چون:
الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد فاتح، انـور پاشـاه و 
نظایر آنها ارادت خاصی داشت؛ بنا ا جهـان بینـی اقبـال یکـی از مـوارد 

آیـد؛ مهم در طرز حیات اسـالمی، عرفـانی و سیاسـی او بـه حسـاب مـی
رت نگرفتـه اسـت. بـدین که شایسته بود در این مورد توجهی صـو طوری

منظور خواستم نکاتی نسبت به اهمیت موضوا مطالبی را  یـل همـین 
 مبحب، مورد تحقیق و پژوهش قرار دهم.


	Page 1

