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 اقبال الھوری و احیاء فکر دینی در پرتو معنویت 

  حمزه نجاتی آرانی 

http://www.irdc.ir/fa/content/14079/default.aspx  

  

گرا است و از بعد روحی عرفانی و اشراقی نیرومندی  اقبال برخالف سایر پرورش یافتگان فرھنگ غرب مشخصًا معنویت

از اینرو او برای عبادت و ذکر و فکر و مراقبه و محاسبه النفس و باالخره سیر و سلوک و معنویت و آنچه . برخوردار است

نمایند ارزش فراوان قائل است و از جمله مسائل که در احیاء فکر دینی  یخوانند و احیانًا تخطئه م امروز درونگرایی می

  . داند فایده می او احیاء فکر دینی را بدون احیاء معنویت اسالمی بی. کند این مسائل است طرح می

   

حاد عالم الدین اسدآبادی و شیفتگان ترقی و ات یافتگان غیرمستقیم مکتب سیاسی سیدجمال از مھمترین پرورش

حیات سیاسی اقبال را بطور کلی . باشد می) ١٨٧٣-١٩٣٨/  ١٢٨٩-١٣۵٧(اسالم عالمه دکتر محمداقبال الھوری

  :توانیم به سه دوره تقسیم کنیم  می

اقبال در این اوقات در عین حال که آرزومند عظمت مسلمانان بود مانند سایر آزادی خواھان ھندی از : دوره اول

کرد و اشعار آغاز جوانی او ھمه در اطراف حماسه ملی و مضامین وطنی  و یکپارچه طرفداری میاستقالل ھند بزرگ 

  .زند دور می

م  ١٩٠٨دوره دوم زندگی سیاسی اقبال با چاپ رساله او با عنوان تحول و تکامل ماوراء الطبیعه در ایران در سال 

شود تا  وان فیلسوفی از مشرق زمین مشھور میشود و او در محافل علمی و ادبی و سیاسی اروپا به عن آغاز می

مقارن ھمین احوال بود که با طرفداران اتحاد اسالم . جایی که از او برای ایراد خطابه در انجمن لندن دعوت به عمل آمد

 مند بود آشنا شد و جدًا مصمم گردید نظریه اتحاد اسالم را که جمعیتی مرکب از ھندیان مسلمان و انگلیسیھای عالقه

  .تبلیغ و از آن دفاع نماید

پس از مراجعت به وطن ابتدا اقبال از دخالت در . شود دوره سوم حیات سیاسی او با مراجعت به وطن آغاز می

عدالتی و روح زبونی و استعمارزدگی ھموطنان به  کرد ولی مشاھده سیاستھای غلط حکام و بی سیاست پرھیز می

پرورانید او را بر آن داشت که وارد سیاست  اصالحی که پیوسته در سر می خصوص مسلمانان ھند و نیز ھدفھای بزرگ

شود و زبان و قلم خود را در راه اصالح جامعه و تأسیس حکومت مستقل اسالمی و ھمبستگی مسلمانان بکار 

  i[1].اندازد

   

  :اندیشه ھای اقبال

کند و قصور ملی در اسالم را  ف سیاسی بحث میھای خود در ارتباط با موضوع اسالم به عنوان ھد اقبال در نوشته

) مذھب(در اسالم دین . اسالم فقط یک دین نیست بلکه یک ملت و یا یک قوم نیز ھست«: گوید کند و می تشریح می

تناقض وجود دارد زیرا در اسالم ملیت " مسلمان ھندی"به ھمین خاطر نزد وی در اصطالح . و ملت از ھم جدا نیستند

منافع ملت بر منافع خود به ھمین علت . باشد ت که بر اساس اصول جغرافیایی یا محلی استوار نمییک نظریه اس
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این «: گوید آورد و می آنگاه از قانون اساسی ذکری به میان می. برتری دارد که در اسالم ملت صورت خارجی دین است

ھدف سیاسی اسالم ایجاد . افراد ملتقانون دو اصل اساسی دارد، اول حاکمیت الھی و دوم مساوات میان ھمه 

اصول مساوات ھمه افراد ملت مسلمان بود که این . باشد جمھوریت توسط اتحاد ملت اسالمی به صورت حقیقی می

یکی : ھای اقبال ملھم از دو سرچشمه بود اندیشه ii[2]».ملت را به صورت بزرگترین قدرت سیاسی جھان در آورده بود

از نظر  iii[3].کرد که از آن دو منبع طلب فیض می) ارمغان حجاز(و دیگری صدر اسالم ) ر عجمزبو(فرھنگ عرفانی ایران 

توجھی و عدم آشنایی با منافع ملی، ناقص  اقبال عواملی مثل عدم انطباق فرھنگ مسلمین با نیازھای جدید، بی

ی، رواج صوفیگری درمیان بودن نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، تفرقه و عدم مساوات در جامعه اسالم

ھای غلط وارداتی در فرھنگ اسالمی  مسلمین، تقلید به معنای فرنگی مآبی، نبودن پیشوایان صالح و وجود ذھنیت

از نظر اقبال جامعه مانند فرد ، روح و شخصیت دارد، مانند فرد احیانًا دچار  iv[4].عوامل اساسی انحطاط مسلمین بودند

دھد  ایمان به خود و حس احترام به ذات و کرامت ذات را از دست می. گردد ن ھویت میتزلزل شخصیت و از دست داد

اقبال معتقد است که جامعه اسالمی و برخورد با فرھنگ و تمدن غربی دچار بیماری تزلزل . کند و یکسره سقوط می

آن اسالم و فرھنگ  این جامعه و رکن اصلی شخصیت" خود"به عقیده او . شخصیت و از دست دادن ھویت شده است

به عقیده او نخستین کار الزمی که مصلحان باید انجام دھند بازگرداندن ایمان و اعتقاد این جامعه به . اسالمی است

او در  v[5].واقعی او یعنی فرھنگ و معنویت اسالمی است و این توأم با اتفاق و ارتقاء مسلمانان خواھد بود" خود"

ھای این امت را به  ھا و شایستگی ھا، فرھنگ خود ھمواره کوشش دارد مجدھا، عظمت اشعار و مقاالت و سخنرانیھای

را از البالی ) ع(اینکه اقبال قھرمانان اسالمی از جمله اھل بیت پیغمبر . یاد آورد و بار دیگر او را به خودش مؤمن سازد

از نظر اقبال در حال حاضر باید ھر  .دھد به ھمین منظور است کشد و جلو چشم مسلمانان قرار می تاریخ بیرون می

تمام توجه را تنھا به خودش معطوف دارد تا زمانی " موقتًا"خویش فرو رود و " خود"ترین  ممکلت مسلمان در عمیق

  vi[6].ھای اسالمی جھان نیرومند و صاحب قدرت باشند که بتوانند در راه وحدت گام بردارند ملت  برسد که ھمه

   

  :اقبالویژگی ھای اندیشه 

ھای فلسفی و اجتماعی غرب آشنایی  شناخته و با اندیشه از جمله مزایای اقبال این است که فرھنگ غرب را می

دیگر اینکه با ھمه آشنایی و . عمیق داشته تا آنجا که در خود غرب به عنوان متفکر و فیلسوف به شمار آمده است

برعکس معتقد بوده است که . دانسته است ع انسانی میشناسایی فرھنگ غرب او غرب را فاقد یک ایدئولوژی جام

لھذا در عین دعوت به فراگیری علوم و . مندند مسلمانان تنھا مردمی ھستند که از چنین ایدئولوژی برخوردار و بھره

مزیت . داشت ھای غربی، مسلمانان را برحذر می" ایسم"سرمایه غربی از ھرگونه غربگرایی و شیفتگی نسبت به 

یعنی راه حلی که . ھایی که محمد عبده گرفتار آنھا بود داشته است قبال این است که در ذھن خود درگیریدیگر ا

مسلمانان بدون آنکه پا روی حکم یا اصلی از اصول اسالم بگذراند مشکالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زمان خود 

اقبال اجتھاد را . اندیشیده است و امثال اینھا زیاد می" اجماع"، "اجتھاد"از اینرو درباره مسائلی از قبیل . را حل کنند

از جمله مزایای اقبال این است که برخالف سایر پرورش یافتگان فرھنگ غرب مشخصًا . شمارد موتور حرکت اسالم می

کر و از اینرو او برای عبادت و ذکر و ف. گرا است و از بعد روحی عرفانی و اشراقی نیرومندی برخوردار است معنویت

نمایند  خوانند و احیانًا تخطئه می مراقبه و محاسبه النفس و باالخره سیر و سلوک و معنویت و آنچه امروز درونگرایی می

او احیاء فکر دینی را . کند این مسائل است ارزش فراوان قائل است و از جمله مسائل که در احیاء فکر دینی طرح می
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قدرتی که در خدمت اھداف . مزیت دیگر اقبال قدرت شاعری اوست. داند یفایده م بدون احیاء معنویت اسالمی بی

  vii[7].اسالمی او قرار گرفته است

   

  :نواقص اندیشه اقبال

با اینکه به . یکی اینکه با فرھنگ اسالمی عمیقًا آشنا نیست: نقصی که در کار اقبال است عمده در دو چیز است

اظھار نظرھای اقبال درباره براھین : داند سالمی چیز درستی نمیمفھوم غربی واقعًا فیلسوف است از فلسفه ا

فلسفی اثبات واجب و درباره علم قبل االیجاد که از مسائل مھم الھیات است و ھمچنین فلسفه او درباره ختم نبوت 

است دلیل  شود که خالف منظور و مدعای خود اقبال که به جای آنکه ختم نبوت را اثبات کند به ختم دیانت منتھی می

ناآگاھی اقبال از فلسفه اسالمی است ھمچنان که در زمینه سایر علوم و معارف اسالمی نیز مطالعاتش سطحی 

نقص دیگر کار اقبال این است که برخالف سیدجمال به کشورھای اسالمی مسافرت نکرده و از نزدیک شاھد . است

ھای جھان اسالم  رو در ارزیابی خود درباره خود برخی شخصیتھا نبوده است و از این اوضاع و جریانھا و حرکتھا و نھضت

اقبال در کتاب احیای فکر دینی در . و برخی حرکتھای استعماری در جھان اسالم دچار اشتباھات فاحش شده است

اشته اسالم نھضت وھابیگری را در حجاز و جنبش بھائیت را در ایران و قیام آتاتورک را در ترکیه اصالحی و اسالمی پند

  viii[8].ھمچنان که در اشعار خود برخی دیکتاتورھای دکمه پوش کشورھای اسالمی را ستوده است

   

  پی نوشتھا
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