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نگاه عالمه اقبال الهوری به شکوه فرهنگ ایران اسالمی
در گفتوگو با <محمدحسن مقیسه>

آخرین نغمه خوان کاروان شعر ایران
در شبه قاره هند
علی غرضی

عالمه محمد اقبال الهوري از مردان بــزرگ روزگار معاصر و از
نامبرداران حوزهانديشــه و نوآوري است؛ منشوري چند رنگ و
گلستاني پر از گلهاي معطر و رنگارنگ؛ نابغهاي که به دهها هنر
آراســته است :فيلسوف ،حقوقدان ،تاريخشــناس ،قرآن پژوه،
شاعر ،فعال سياسي و مصلح اجتماعي .او که از شرق حيات عالم
اسالمي طلوع کرد ،در فلسفه دستگاه فکري مستقلي را ارائه داد؛
در جهان سياست کشور پهناوري را بنياد نهاد؛ براي قدرت يافتن
مردم مسلمان شــبه قاره تالشها کرد و سرانجام اينکه منادي
وحدت مســلمانان بود .اقبال به چند زبان زنده دنيا نيز مسلط
بود؛ از انگليســي گرفته تا عربي و آلماني و اردو ،وانگهي با آنکه
آســياييتبار بود و در زمانه خود آوازه افکار متعالي و پويايي و
تحرک و محبوبيتش زبانزد عام و خاص بود و خصوص ًا اينکه غرب
و جوامع اروپايي را نيز بخوبي ميشناخت ،اما ارادتش و نگاه ژرف
و گرايش عاشــقانه و عالمانهاش به فرهنگ و تمدن ايرانزمين

نخستين سؤالي که به ذهن ميرسد
اين است که خاستگاه عالقه و توجه
اقبال به فرهنگ ايران از کجا ناشــي
شده است؟
براي پاسخ به اين سؤال ،بايستي به تاريخ
بازگرديم؛ يعني به دوره پيش از ظهور اسالم
که تعــدادي از خانوادههاي ايراني تصميم
ميگيرند به کشمير مهاجرت کنند .ايشان
رفتهرفته دين و آيين برهمنها را ميپذيرند
و برهمن ميشــوند تا اينکه در حدود 250
سال پيش اسالم ميآورند ،اما نکته اينجاست
که ياد ايران و زنده نگه داشتن فرهنگ ايراني
را چنان در بين خود محکم حفظ کردند که
به کشــمير لقب «ايران صغير» داده بودند.
اقبال در بيتي -از دفتر «زبورعجم» -هم به
برهمنزاده بودن خود اشاره ميکند و هم به
آشنايياش با ايران:
مرا بنگــر کــه در هندوســتان ديگر
نميبيني /برهمن زادهاي رمز آشناي روم و
تبريز است
او در مجموعــه «پيام مشــرق» خود
نيز ميگويد متولد هند اســت ،اما روشني
چشمش از ايران است:
اگر چ ه زاده هندم ،فروغ چشم من است/
زخاک پاک بخارا و کابل و تبريز
حتماً توجه ميفرماييد که اقبال ،بخارا و
کابل را در معني ايران بزرگ و تاريخي در اين
بيت آورده است.
ارتباط ايــران و هند پس از ظهور
اســام چگونه بوده و شــکليابي
شــخصيت فرهنگــي خانوادههاي
مســلمان هندي ،و از جمله خانواده
اقبال ،در اين روند به چه شکل ارزيابي
ميشود؟
اين ســؤال خوبي است؛ يعني نقطهاي
مهم که در بررســي روابط فرهنگي ايران و
شبهقاره قابل تأمل است و به دوره حکومت
غزنويان و لشکرکشي سلطان محمود به هند

بازميگردد.
البته برخي از مورخان درباره اين مقطع
دقيقتر اظهار نظر کردهاند و آغاز روابط ايران
و شــبه قاره را به دوره گســترش فتوحات
تازه مســلمانان و نشــر فرهنگ اسالمي از
شبهجزيره عربستان به ساير نقاط دنيا ،و از
جمله به ايران و شبه قاره ،پيوند ميزنند؛ اما
بدين نکته ظريف ميتوان اينگونه دقيق شد
که شکليابي يا چارچوببندي اين پيوند از
حکومت غزنويان شروع شد؛ در اين بازه زماني
است که شبهقاره ميشود يکي از استانهاي
حکومت مرکزي ايران .در دوره دوم حکومت
غزنويان ،يعني در هنگام ســلطنت مسعود
پسر محمود غزنوي ،با حرکت پدر مسعود
ســعد ســلمان از همدان به الهــور براي
مســتوفيگري (حســاب و کتاب دخل و
خرج دولت) در زمان حکومت مجدود -پسر
مسعود غزنوي -شاعر معروف اين دوره يعني
مسعود سعدسلمان در الهور به دنيا ميآيد و
رشد ميکند و حرکت زبان فارسي و فرهنگ
ايراني و نيز دين اسالم در شبهقاره بيش از
پيش گســترش و توسعه مييابد .بنابراين،
طبيعي اســت که خانوادههاي مسلمان و از
جمله خانواده اقبال هنگامي که در اين فضاي
اسالمي – ايراني تنفس ميکنند ،از آن متأثر
هم ميشوند و بســته به ذوق و استعداد از
آن بهرهبرداري ميکنند و محصول فکري به
جامعهميدهند.
پس سابقه زبان و ادبيات فارسي در
شبهقاره به حدود  10سده قد ميدهد؟
بله ،زبان فارســي از همان قرن چهارم
هجــري تا حدود دو قرن پيــش ،تقريباً در
کل منطقه شــبهقاره – کــه امروز به چند
کشور تقسيم شــده – تکلم ميشده؛ اين
زبان ،زبان مردم و زبان رســمي و حکومتي
بوده؛ يعنــي از مردم کوچه و بازار بگيريد تا
خاندان پادشاهي و زن و فرزندان حاکم و امرا
و لشکريان با اين زبان ،يعني زبان فارسي ،با

در جايجاي آثار و اشــعارش پیداست .به بهانه اول ارديبهشت
که ســالروز خاموشي اين ستاره درخشان در سپهر دنياي اسالم
است ،با «محمد حسن مقيسه» پژوهشگر به گفتوگو نشستهايم.
«آزادگان بگوييد»« ،آن روزها» از جمله تأليفات و «زوزه مرگ»،
«امروز روز شماســت»« ،راز قله  »2519و «هنگ ترســوها» و
«محرمانه» نمونههايي از ترجمههاي ايشان از عربي به فارسي در
زمينه ادبيات دفاع مقدس است که تاکنون منتشر شده و از بين
اين آثار ،دو کتاب آخر هم اکنون به چاپ ســوم و چهارم رسيده
است .وي همچنين بيش از دهها مقاله با موضوعهاي فرهنگي و
ادبي در مطبوعات و بويژه در نشریات علمي پژوهشي و دانشگاهي
به چاپ رسانده است .ايشان دانش آموخته رشته زبان و ادبيات
ي خود ،نگاه اقبال الهوري به ايران
فارسي است و در رساله دکترا 
را در آثار و اشعارش کاويده که در آينده نزديک با عنوان «افکار
پنهان ايرانيان»راهي بازار نشر خواهد شد.

يکديگر صحبت ميکردهاند و طبعاً شاعران و
نويسندگان نيز با همين زبان به نشر فرهنگ
و ايدهها و آرمانهاي خود ميپرداختند .اتفاقاً
جد اعالي اقبال – محمد رفيق – عالوه بر
زبان اردو ،به زبان فارســي نيز تسلط داشته
و نخســتين معلم اقبال – سيدميرحسن
– هم خيلي خوب فارســي را ميدانسته و
در مکتبخانه ،اقبــال از وي در کنار دروس
اســامي و الهيات ،ادبيات فارسي و عربي را
نيز ياد ميگيرد.
اشــعار اقبال تا چهاندازه در احیا و
استمرار زبان فارسي در شبهقاره مؤثر
بوده است؟
اقبال الهوري آخرين نغمهخوان از کاروان
هنر شعر و زبان فارسي در شبهقاره است .او
در روزگاري ميزيست که انگليسيها بهاندازه
کافي تجربه و قساوت براي در چنگ گرفتن
معدن پرخير و برکتي چون سرزمين بزرگ
هندوستان را در سينه و ذهن خود اندوخته
بودند؛ آنها ابتدا زبان فارسي را با شگردهاي
خاصي که مخصوص انگليسيهاست از سکه
انداختند؛ به طوري که تقريباً در سال ،1837
قدرت و گيرايي و رواج زبان فارسي از دست
رفت .حال توجه بفرماييد که اقبال  40سال
بعــد از اين تاريخ ،يعنــي در  1877به دنيا
ميآيد و در هنگامي که انگليسيها در گام
دوم کمر بسته بودند به نابودي فرهنگي که
اين زبان با خود حمل ميکرد ،يعني فرهنگ
و آداب و رسوم و سنن ايراني که از آبشخورها
و بسترهاي اسالمي و قرآني کمک و تأييد
ميگرفت – عالوه بــر آنکه خودش اصالت
داشت و مطابق با نياز و خواست انسان بود
و سرشار اســت از عطوفت و کرامت – و با
اين ابزارها و مايهها ميتوانست مردم و جامعه
هند را در برابر دســتاندازي انگليسيها بر
منابع مادي و قدرت معنــوي آنها پايدار و
مقاوم بار بياورد .اهميت اقبال و ثمره فکري
او که در اشعار و آثارش تجلي يافته ،همين

است که در واپســين روزهايي که ميرفت
اين نخل کهنسال براي هميشه در دل خاک
بپوسد و از نفَس بيفتد ،توانست فرهنگ ايران
و زبان و شعر فارسي را در شبهقاره با افکاري
که از ديانت ،فلسفه ،قرآن ،حکمت ،سياست،
تاريخ و مدنيت لبريز اســت ،به عصر جديد
پيوند زند.
گويا وي در سنجش بين زبان فارسي
و اردو امتياز بيشتري براي زبان فارسي
قائل است؟
به نکته درستي اشاره کرديد ،اين اشعار
در مثنوي «اسرار خودي»اش معروف است:
هنديام از پارسی بيگانهام
ماه نو باشم تهي پيمانهام
گرچه هندي در عذوبت شکر است
طرز گفتار دري شيرينتر است
فکر من از جلوهاش مسحور گشت
جامه من شاخ نخل طور گشت
پارسي از رفعت انديشهام
درخورد با فطرت انديشهام
َ
و البته هنگامي هم که مورد اعتراض قرار
ميگيرد که چرا به زبان اردو شعر نميگويد،
دليل قانعکننــدهاي مــيآورد و ميگويد:
«حرف دلم را نميتوانم بــه زبان اردو بيان
کنم ».به قول مرحوم مينوي« ،اردو را براي
اداي معاني و انديشــههاي خود هم ضعيف
و هم کوچک تشخيص ميداد» ،اما به نظر
من اينها نميتواند علت تامه گزينش زبان
فارسي باشد.
پس به نظر شما علت اصلي گرايش
و عالقه اقبال به زبان فارسي چيست؟
قبل از اينکه به اين ســؤال پاسخ بدهم،
براي خوانندگاني که از روزنامهها يا کتابهاي
درسي مدارس با اقبال آشنا شدهاند ،بگويم
که اقبــال الهوري به زبــان اردو -که زبان
مادري و سرزمينش است -نيز شعر گفته،
اما از حدود پانزده هزار بيت شعر که از او به
يادگار مانده 6 ،هزار بيت را به اردو سروده و

 9هزار را به فارسي؛ يعني کفه به سود زبان
فارسي سنگيني ميکند .پس نکته – به قول
امروزيها -همينطوري واال بختکي نيست،
نکته اين است که زبان فارسي چند ويژگي
منحصر به فرد دارد و اقبال الاقل به بخشي
از اين ويژگيها دست يافته بود که راحتتر
ميتوانست با اين زبان کنار بيايد.
ميتوانيد به اختصار بخشي از اين
ويژگيها را بگوييد؟
مــن فقــط بــه ســه ويژگي اشــاره
ميکنم:اولين و به نظر بنده مهمترين ويژگي
زبان فارسي ،آهنگ نرم و دلنشين آن است.
زبان فارســي از امتياز موسيقايي برخوردار
است .کساني که در همايشهاي بينالمللي
شــرکت کردهاند يا بر چند زبان زنده چيره
هستند ،در آثارشان نوشتهاند که وقتي کسي
به زبان فارسي در خارج از کشور سخنراني
ميکند يا شعر ميخواند ،شيوايي و رواني و
ماليمت زبان فارسي نسبت به ديگر زبانها،
خصوصــاً زبانهايي که عمده يــا برخي از
حروفشان حلقي است و «ح» و «ق» و «غ»
و امثال اين حروف نقش مهمي را در چرخه
آواها و واژههــاي آن زبانها بازي ميکنند،
برتري محسوســي دارد و از اين منظر ،زبان
فارسي فصيحتر است .ويژگي دوم اين است
که زبان فارسي ،زبان ترکيبي است .در اين
زبان هم با پيشــوند ،هم با پســوند و هم با
ترکيب دو کلمه ميشود واژه جديد ساخت:
دانشمند ،دانشور ،دانشکده و ...که با ترکيب
اسم و پسوند ســاخته شدهاند؛ اما دانشجو،
دانشپژوه ،دانشســرا و ...با ترکيب دو اسم
يک واژه مســتقل ساختهاند .حاال همين را
بسنجيد با زبان عربي که مث ً
ال از يک ريشه
«نور» تعداد محدودي واژه ساخته ميشود:
نارُ ،مستنير ،منور ،نيرُ ،منير و ...که در ريشه
يکسان هستند و تنوع واژگاني ندارند.
منظورتان اين است که اقبال تا آن
حد به زبان فارسي احاطه داشته که
حتي ميتوانسته واژهسازي کند؟
نــه ،نخير؛ بلکه به عکــس ،اقبال حتي
چند سطر نثر فارســي را به زبان ساده هم
نميتوانسته بنويسد و عناوين اشعارش که
در مثنويهاي «خودي» و «رموز بيخودي»
آمده ،نشان ميدهد که کتابت فارسي را در
حد ابتدايي ميدانســته؛ مث ً
ال در دفتر شعر
«خودي» در عنوانــي به جاي اينکه بگويد
«سه مرحله» ،ميگويد «سه مراحل»!
يا در ايــن بيت که در دفتــر «ارمغان
حجاز» آمده و در موضوع «مرگ» اســت،
ميســرايد« :ثباتش ده که ميرشش جهات
است» .به جاي «شش جهت» ،گفته «شش
جهات»! از اين دســت مسائل کم ندارد ،که
ديدم برخي از پژوهشــگران وقتشــان را
صرف اين کار کردهاند که اقبال چه کلمهاي
را طبق قاعده زبان فارسي به کار برده يا به
کار نبرده! پيدا کردن اين چيزها هنر نيست،
هنر اين اســت که مردي که ايراني نيست،
به فارســي نميتواند تکلم کند ،حتي چند
جمله ساده فارسي را هم نميتواند درست
بنويسد ،اشعاري بسرايد ،از غزل تا دوبيتي
و مثنوي و ...که هم در آنها نوآوري داشــته
باشد  -نظير اينکه مقطع برخي از غزلهايش
وزن و قافيه ديگري داشــته باشد؛ برخي از
دوبيتيهايش مقفا نباشــد؛ يا مستزادها و
ترکيببندها و مسمطهايي داشته باشد که
با قواعد و قالبهاي ادبيات فارسي هماهنگ
نباشند؛ يعنيزاده هنرش باشند و خالقانه  -و
هم اينکه پر از شور و شعف و نشاط باشند و
سرشار از معاني بلند و حکيمانه و برخي از
آنها تقريباً همسنگ باشند با اشعار بزرگان
شعر ايران.
و اما ويژگي سوم زبان فارسي؟
اين زبان ،هم زبان علم است و هم زبان
شعر .زباني است که در عين حال که ميتواند
ظريفترين و رقيقترين احساسات و عواطف
انسانهاي لطيفي چون شاعران نامدار اين
ســرزمين را که بخش بزرگي از آنان حافظ
و سعدي و مولوي و عطار و ...هستند ،بازتاب
دهد ،در همان حال ايــن قدرت را دارد که
پيچيدهترين و سنگينترين نکات عرفاني و
حکمي و فلسفي و صوفيانه و پزشکي و قرآني
را نيز روايت کند کــه در کتابهايي چون
کشفاالسرار ،کشفالمحجوب ،مرصادالعباد،
کيمياي سعادت ،رساله قشيريه و ...هزاران
کتاب علمي و فقهي ديگر منعکس شــده
اســت .اقبال با بهره گرفتن از همين نقطه
قوت زبان فارســي انديشــهاش را جاودانه
ساخت .خب ،اين بحث هرچند حائز اهميت
اســت ،اما در ساحت انديشــه اقبال ،نکته
مهمتري هم براي گفتن هست.
آن نکته چيست؟
قبل از آنکه نکته اصلــي اين بحث را
باز کنــم ،بگذاريد اين موضــوع برزمين
مانده را شــرح دهم و آن ،اينکه خود زبان
نميتواند محل بحث باشد -البته صرفنظر
از زبان فارســي که فينفسه و بدون حس
ايرانيگري بايد بگويم که ارزشمند است و
به چندين و چند هنر ويژه آراسته – مهم
آن محمــول و بهاصطالح بار زبان اســت.
زبان مانند وسيله نقليه است؛ بايد ديد چه
چيزي را حمل و جابهجا ميکند .امتيازي
که اقبال نسبت به ديگر متفکران ايراني و
مسلمان ،از منظر توجه به فرهنگ و تمدن
ايراني ،يافته اســت اين است که توانست
ارزش و غناي محمول زبان فارسي را خوب
درک کند؛ او قدر اين زبان و در واقع گوهر
گرانبهاي آن را که «فرهنگ بالنده و تمدن
فخيم ايراني» است فهميد و خيلي زود آن
را تشخيص داد.
اما آن نکته اين اســت که اقبال باهوش
ذاتي و مطالعه عميق و گســترده در حوزه
تمدن اســامي ،به اين نتيجه رســيد که
فرهنگ ايراني از قابليت و توانايي و استعداد
بااليي برخوردار اســت و ايــن فرهنگ در
گســترش و حتي تکميل فرهنگ اسالمي

ظرفیت شگرف زبان فارسی
در نگاه عالمه اقبال الهوری
خصوصيت برجســتهای که اقبال در فرهنگ
ايــران ديــد و بخوبي از آن بهره جســت،
ي باالي زبان فارسي است .براي انتقال
تواناي 
ســنگينترين و پيچيدهترين مفاهيم عقلي
و ظريفترين و لطيفترين باورهاي حســي
و عاطفي ،اقبال که اين زبان را به ممارســت
آموخته بود و از دوره نوجواني آن را مشــق
ميکرد ،کمکم دريافت که بدون هيچ انديشهاي
کلمات و جمــات زبان فارســي از درونش
ميجوشد و در جواب منتقداني که ميگفتند
چرا به فارسي شعر ميگويد ،همين جواب را
به آنها ميداد .ديگر اينکه معتقد بود زبان اردو
نميتواند آنچه را کــه در ضمير و در دل دارد
برآورده سازد .انس با زباني که حافظ و سعدي
و مراد او يعني مولوي هزاران نکته نغزتر از گل
بودن سرودهاند و سرشار از حکمت و انديشه
و عرفان اســت ،چنانش سر مست ميداشت
که با آنکه به زبان انگليسي مينوشت ،به اردو
تکلم ميکرد ،به آلماني تسلط داشت ،عربي را
تدريس ميکرد و پنجابي را از کودکي در سينه
نگه داشته بود ،فقط زبان فارسي را شايسته آن
ميدانست که واگوي انديشه و حکايت قلبش
باشــد ،چرا که خود در ديوانش گفته است:
پارسي از رفعت انديشهام /در خورد با فطرت
انديشهام.
بخشی از کتاب در آستانه ا نتشار
«افکار پنهان ايرانيان»

غزلي از اقبال الهوري درباره ايران و ايرانيان

جوانان عجم

چون چراغ الله سوزم در خيابان شما
اي جوانان عجم جان من و جان شما
غوطهها زد در ضمير زندگي انديشهام
تا به دست آوردهام افکار پنهان شما
مهر و مه ديدم ،نگاهم برتر از پروين گذشت
ريختم طرح حرم بر کافرستان شما
تا سنانش تيز تر گردد ،فرو پيچيدمش
شعلهاي آشفته بود اندر بيابان شما
فکر رنگينم کند نذر تهي دستانشرق
پاره لعلي که دارم از بدخشان شما
ميرسد مردي که زنجير غالمان بشکند
ديدهام از روزن ديوار زندان شما
حلقه گرد من زنيد ،اي پيکران آب و گل
آتشي در سينه دارم از نياکان شما

در طول تاريخ نقش بسزايي داشته است .او
در يکي از آثار خود آشــکارا اعالم کرده که
اگر اعراب با ايران آشــنا نميشدند«،تمدن
اســامي ناقص ميماند»؛ از همين رو است
که همواره در آثارش شــاهد هستيم که از
دانشمندان و فرهيختگان ايراني به عظمت
ياد ميکند و آنان را نه تنها مايه فخر دنياي
اسالم ،بلکه موجب مباهات فرهنگ جهاني
ميداند ».نکته ديگري که خود بنده از نگاه
اقبال به سنن و آداب و فرهنگ ايرانزمين
درمييابم ،آميختگي فرهنگ ايراني است با
فرهنگ اسالمي .اقبال يکسويهنگر نيست،
او ديده و خوانده اســت کــه خوشذوقي و
هنر و توانمنديهــاي همهجانبه ايرانيان،
داوطلبانه و مشتاقانه با تعاليم حياتبخش
الهي درآميخت و سراپا در خدمت دين مبين
اسالم قرار گرفت.
فکــر ميکنيد بارزتريــن اقدام يا
دستاورد اقبال الهوري براي برجسته
کردن نقش تمــدن ايراني که به قول
شما آميخته به دين اسالم نيز هست و
همواره همراه آن بوده چيست؟
ببينيد ،هميــن نکته کــه او تمدن و
هنر ايرانيــان را در اين ديده که فرهنگ و
تمدن اسالمي را ياريگر بودهاند و حتي در
به تکامل رســاندن آن نقش داشتهاند ،کم
نکتهاي نيست .اين تکامل را شما ميتوانيد
هم در سعه وجودي و گسترش جغرافيايي
و وسيعشــدن دايره نفــوذ بدانيد و هم در
غناي باطني و پرمحتوايي دروني ،که البته
اين حرف بــه هيچ وجه به معني ناقص –
العياذباهلل -قلمداد كردن فرهنگ و مباني
ديني نيســت؛ من نميگويم اسالم ناقص
عرضه شد ،من ميگويم شما به تاريخ نگاه
کنيد و ببينيد که ايرانيها در همه زمينهها
و رشتههاي علمي و فقهي و ديني و فلسفي
و عرفاني و هنري و ادبي آن قدر حضورشان
پررنگ است که شما به هيچ وجه نميتوانيد

آنان را در تاريخ تمدن و فرهنگ اســامي
نديده بگيريد .اگر هر يک از ايشان فقط يک
برگ در رشته خود نوشته باشند ،ميتوانيد
حدس بزنيد که تا چه ميزان به پُرشــاخ و
برگ کردن درخت تمدن اســامي کمک
کردهاند .اتفاقاً اين نکتهاي است که اقبال نيز
روي آن انگشت گذاشته و بنده نيز به شکل
آماري و با دستهبندي تمامي نشانهها ،آثار،
اسامي کتابها ،نشــانهاي طبيعي ،اقوام،
فرقهها ،خاندانها،نمادها و ...و شخصيتها
و هر آنچه را کــه وي از ايران و ايرانيان در
چهار اثر مهمش (ســير فلســفه در ايران،
بازســازي انديشــه ديني در اسالم ،ديوان
اشعار و نامههايش) نگاشته،به دقت از ميان
آنها بيرون کشيدهام و به شماره در آوردهام
کــه از لحاظ تعــداد و رقم بيــش از 230
عدد هســتند ،که تازه اين غير از آن است
که برخــي از اين نمادها بارها در آثار اقبال
تکرار ميشود .مث ً
ال واژههاي جام جم را 30
بــار و ايران را  20بــار و عجم را  25مرتبه
در آثار و اشــعارش آورده و در واقع ديوانش
يک ايران کوچک است ،اما اين نامها چه به
نماد و استعاره و چه به اشاره و کنايه اگر در
آثار اقبال به کار رفته باشند ،مقاصدي چون
سترگي و عظمت ،دانش و حکمت و فلسفه
و عرفان ،دراز بالي و گستردگي،نيرومندي و
چيرگي و خالصه هنر و زيبايي و ظرافت و
قدرت ايرانيان و فرهنگ ايشان را به خواننده
منتقل ميکنند .بگذاريد يک مثال بزنم .من
از شما ميپرسم :بزرگترين قله جهان کدام
است و در کجاست؟ هيماليا و در هند .اقبال
در کنار هيمالياست ،اما وقتي ميخواهد از
نماد عظمت و بزرگي ياد کند ،چندين مرتبه
از کوههاي ايران :دماوند ،الوند و بيستون در
اشعارش  -و البرز را در آثار ديگرش -مثال
ميآورد ،در حالي که فقط سه بار از هيماليا
در ديوان فارسياش ياد ميکند!
زمين به پشت خود الوند و بيستون دارد
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غبارماست که بر دوش او گران بوده است
با همه اين نشانهها ،به نظر من اين رويه
و ظاهر کار اقبال است در توجه نشان دادن
به فرهنگ ايران.
پس باطن کار چيست؟
باطن کاردر احترام عميق و گستردهاي
است که براي فرهنگ ايراني قائل است و آنها
را پــس از انجام پژوهشها و مطالعه فراوان
به ما گفته است ،از اينکه «غزالي  500سال
پيش از دکارت اصل تشکيک را مطرح کرده
بود ،».از اينکه «فرهنگ ايراني را به مادري
تشبيه کرده است که اسالم را چون طفلي
در دامانش پروراند ».و از اينکه موضوع رساله
دکترايش را از ميان تمام علقهها و عالقهها و
مطالبي که او بدانها مســلط بود ،از ادبيات
اردو گرفته تا مسائل حقوقي و قضايي و امور
سياسي و وکالت و زبانهاي خارجي« ،سير
فلســفه در ايران» برگزيد تا نشان دهد که
ايرانيان اهل تعقل و تفکر و مطالعه هستند ،و
فلسفه باوجود آنکه ميگويند در يونان نضج
گرفت ،سکوي پرش و فربگي و پختگياش
در دامان فرهنگ اسالمي و خصوصاً به همت
فالسفه ايراني تکامل يافت؛ وي همچنين با
پيروي فراوان ســبکي و محتوايي از مولوي
کــه در تمام آثارش و خصوصــاً اوج آن در
«جاويدنامه»اش نمايان اســت ،ثابت کرد
که ايرانيها غير از بال تفکر فلســفي ،از بال
عرفان اسالمي و تصوف و زهد ديني نيز بهره
گرفتهاند تا براي پرواز به سوي تعالي انديشه
و آسمان بلند دانايي همواره در اوج باشند.
آيا ميتوان عالمه اقبال الهوري را
يک ايرانشناس به حساب آورد؟
ببينيد اگر منظور از ايرانشناس بودن،
يعني اطالعاتي درباره مختصات جغرافيايي
و تاريــخ و آب و هواي ايــران ،که اين دون
شأن اقبال است – البته نميخواهم بگويم
که همه ايرانشناســان اينگونهاند ،اما اگر
توجه کنيد معموالً هر يک از ايشان از منظر
تخصص خود به ايران نگريستهاند؛ يعني اگر
هم تعمقي هست ،يکسويه است ،که هر چند
همين هم قابل قدرداني است ،اما شناخت
کامل از موضوع نيست -اقبال الهوري را از
اين زاويه نبايد نگاه کرد و نبايد او را در تنگ
ايشان نشاند؛ نگاه او به ايران ،بليغ ،عميق و
گسترده است؛ وي سهم وااليي براي فرهنگ
ايراني در مســير طوالني و پُر فراز و نشيب
تمدن ســازنده اســامي قائل است ،که در
جواب پرسشهاي قبلي تا حدود زيادي به
اين موضوع پرداختم.
چــه نيــازي وجــود دارد که در
دانشگاههاي ايران -بسان کشورهاي
فارسيزبان همســايه -کرسي اقبال
شناسي ايجاد شود؟
شــناخت اقبال يعني رسيدن به وجوه
متعــدد معرفتــي .خداونــد به ايــن مرد
امتيازهايي داده بود که اکنون ما او را در علوم
مختلف و امور گوناگون صاحبنظر ميبينيم.
او در فلســفه بنيان تازهاي را پي افکند که
آن را « فلســفه خودي» نام نهاد .فلســفه
خودي بر پايه نيازهاي انســاني و اجتماعي
و سياســي شکل يافته ،اما به شکل فلسفي
ارائه شــده .اگر بخواهيم همه حرف اقبال را
در فلسفه خودي در يک کلمه خالصه کنيم
و بگوييــم ،آن کلمه «خودباوري» اســت؛
در سياســت تا آنجا پيش رفت که کشــور
جديدي را در جغرافياي طبيعي و سياسي
بنياد کرد که امروز پاکســتان نام دارد؛ در
شعر و زيباييشناسيشــعري و زبان ارائه و
چگونگي به کارگيــري انواع قالبها و اوزان
و ارائههاو معاني وبيان -با آنکه قصد شاعري
نداشته و ابا نيز داشته که به صرف شاعري
شناخته آيد  -داراي نوآوريهاي فراوان است
که جاي بســي کار دارد و پژوهشگران قهار
ميخواهد؛ در قضاوت و امور حقوقي دستي
تمام داشته و داراي باالترين مدرک معتبر،
که مدت مديدي از همين راه نان ميخورده،
زيرا معتقد بوده که خوردن نان دولت ،دست
و بــال آزاديخواهي او را بهبند ميکشــد؛
غربشــناس بوده و قرآنپژوه و محقق در
عرفان اسالمي و آشنا به فلسفه غرب و استاد
دانشگاه و مصلح اجتماعي و ساعي در تقريب
مذاهب اســامي و ،...خوب،انســاني با اين
همه ويژگي ،جــاي آن ندارد که در مجامع
دانشگاهي و علمي سطح باال ،انديشههايش،
نظريههايــشو افکارش بررســي و تحليل
گردد؟
وضعيت فعلــي اقبالپژوهي را در
ايران چگونه ارزيابي ميکنيد؟
در دانشگاهها و محافل علمي که تعريفي
ندارد .از بين تمام دانشگاههاي کشور فقط
دانشگاه فردوسي مشهد داراي قطب علمي
اقبالشناسي است که البد آنها هم مشکالتي
را دارند که ما هم با همانها دست به گريبان
هستيم؛ چرا که حضور مؤثر و گستردهاي در
بازار کتاب و جلسههاي علمي اقبالشناسي
ندارند .بايد گفت که متأسفانه در اينموضوع
نيز در بر همان پاشــنه ميگــردد؛ يعني
تالشهاي فردي ،که معموالً موفقتر است
و گاه نيز اثر بخشتر.
حتم ًا ميخواهيد به بخش خصوصي
اشاره کنيد و...
اتفاقاً نه ،منظــورم ازتالشهاي فردي،
واقعــاً کوشــش و تپش و پژوهــش و کار
خستگي ناپذير و بزرگ يک پژوهشگر است
در طي سه دهه بر روي آثار اقبال الهوري و
انتشار  24جلد کتاب ،که تقريباً و تا االن 10
هزار صفحه شده است .اين کار سخت و به
ظاهر ناشدني به همت آقاي محمد بقايي،
معروف به «ماکان» به سر انجام رسيده است
که واقعاً بايد اذعان کرد که ايشــان در طي
ايــن راه طوالني در واقع بــا اقبال الهوري
زندگي کرده است .البته اين  30جلد کتاب،
جداي از مقالههاي پرشــماري اســت که
بهطور مستقيم و غير مستقيم درخصوص
اقبالشناسينوشتهاند.

