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 ۲۲/۳۰/۲۳۰۲         شمسعزیزداکتر
 

 عالمه اقبال  وعالمه ابولکالم  آزاد    ۀنتایج مناظر
 د دلیل آفتابــــــــــــــــآفتاب آم

 از وی رو متاب باید،گر دلیلت 
 

تشکر ازین کار خیر اندیشانۀ این  رسانۀ  . می باشدمهم مسایل   نظر سنجی  افغان جرمن آنالن  مثل همیشه  روشنگر
را نیز  تا دانسته های خود ساختوادار  راکه بنده   ،قدم پیش گذاشته است اقبال عالمه اینبار برای شناخت  شریف. 

آرزو میرود تا برای شناخت ابعاد شخصیت عالمه هیم میشوند از دوستانیکه درین مناظره سسازم. بشریک این نظرات 
 .  بشناسیمرا دقیق    هاآن ناخوبی خوبی و النه  جوابگو باشند.  تا وومس، الهوریاقبال 

حقیقت یابی برتری داشته باشد بحث به اکمال میرسد.  در غیر آن متاسفانه  (  اگربندهدر چنین مباحث  )به نظر قاصر 
 . یددخواهد گرحیف ومیل  موضوعاصل  و  شدخواهد  یل شده  مناظره به  منازعه تبد دشمنی و دوستی بحث شامل 

 

اقبال  "یوادبعد  "فلسفی برای شناخت  ازعالمه  اقبال الهوری الزم می بینم تا اورا  در دو ُبعد  برسی کنیم،   یکی بُ 
 اقبال الهوری. "سیاسی"الهوری  ودیگر ُبعد 

 عالمه اقبال  بدون شک یکی از ابعاد  معتبربارور در فلسفه  ودر ادبیات  منطقه میباشد.   "فلسفی وادبی" ُبعد 
  

اقبال را منحیث یک ُبعد بخاطری یاد آورشدم  که اقبال  ادبیات اش را در خدمت فلسفه   "ادبیات"فلسفه" و "دو بُعد 
ا صه اقبال بسیار توانکه درین عر ،وچند دیگردهلوی  بیدل  نیشاپوری خیام ، ی بلخیاش قرار داده بود. مثل موالنا

 دارد.مثل بزرگان یاد شده  و مایه غنی علمی قلمی 
 

طرفدار اقبال در اوایل عالمه و جناب استاد هاشمیان صاحب  در ُبعد سیاسی ، بقول جناب  استاد رشید صاحب  
 یع  خودموض اقبال عالمه بعد ها  متاسفانه دقیق است.  کامال ً  بزرگان یاد شده این فرمائیش نبود وتجزیه  هند  جدایی

که  اگر مسلمانان را بیک کشور مستقله تبدیل کند مبنی برین مالحظه داشتدرین بخش  عالمه  اقبال    داد. را تغییر
یزه اقبال با نیت خیر این انگعالمه نهضت استقالل طلبی مسلمانان را بر ضد بریتانیا در منطقه  تشدید خواهد کرد.  

هی  عالمه اقبال شدیدا ً آماج تهاجم انتقادات  روشنفکران این خیر خوارا   آهسته آهسته  هم پذیرفت وهم تقویه کرد.  
هندی  چه مسلمان وچه هندو  قرار گرفت.  محمد علی جناح وطرفداران اش که سخت طرفدار این جدایی  گرای  ملی

قویه ت تغییر جهت داده بود به نفع خودروی یک آرمان انسانی که  اقبال  رانظرات بخاطر موضیع انگلیس بودند،  
ازینرو عالمه اقبال مورد نکوهش ملیگرایانی زیادی قرار گرفت  که  برضد این جدایی بودند.  از همین لحاظ    .ندکرد

  ضوع آفتابی را نباید فراموش ویا پنهان سازیم.واین ماقبال ناراضی شدند.  عالمه  تعدادی زیادی از عمل 
 

 ، مسلمان  روشن ضمیر اصالح  گرا  ) افالطون هند(اسناد معتبری در دست است  که جناب عالمه ابولکالم آزاد
ند.  ا هم وهندو  با همزیستی در کنار هم قرنها پذیرش بسیار عالی فی مابین داشتمعتقد بود که  دو دین بزرگ  اسال

منان که بوسیلۀ دشاین دو دین بود مصاف می تلبید همانا  فقط خرافاتآنچه  که این دو دین را در برابر هم خصمانه  به 
بوسیله خبرگان  این دو پرورش  ودانش   را باابولکلم آزاد  نیک میدانست که خرافات هردو دین   .هند اعمال میشد 

زندگی در همزیستی باهمی   در آنصورت ،ازبین برده میتوانیم دین و بوسیله معارف و تدریس مسئوالنه  در جامعه 
پیروان دودین یاد شده را  ،در غیر آن ما با اینکار ، شده  اوضاع روز بروز آرامش پیدا خواهد کرد مشکالتفایق بر 

  شدید خصومت بی جای دربین این دو دین که سالها باهم زندگیتیم داد، که سبب   درمنطقه در برابر هم قرار خواه
  و ملت ها بجان هم خواهند افتاد.یم کرد ند به تخاصم آشتی ناپذیر تبدیل خواهداشته ا مصلحانهوبرادرانه 
بیرونی وسطحی  یانه ابولکالم آزاد را درک نکرد و در الیه های داغمتاسفانه عمق سخنان داهاقبال عالمه اما جناب 

بود  یگانه راه چاره را جدا سازی  خرافات ایجاد شده در اسالم وهندو  که شدید ضداقبال عالمه  . موضوع گرفتار آمد
اقبال در برابر خرافات هندو ومسلمان  مخالفت که سر مخالفت اقبال ازین جا آشکار گردید.  این دو دین پیشنهاد کرد

میتوانست مثل ابولکالم آزاد ارزیابی  دقیق کند،  اقبال می پنداشت را اقبال ن بجا بود ولی ابزار برداشتن این خرافات 
بال پنداشت اق چنین ،دمآخواهد  فایقد شده در اسالم ایجا بر خرافات که با تشکیل حکومت مستقله اسالمی میتواند 
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نظر عالمه   همان  داشتبرای این  هنگامه درست  نتیجه  یگانه راهیکه ناگهان در سمت جدایی خزید.   موجه نبود و
بخش باقی مانده مسلمانان به تاسی از اندیشه ابولکالم آزاد   .شد ثابت در هند  آننتیجه که بعد ها ابولکالم آزاد بود 

با معارف وتدریس درست با وجود نفاق افگنی های انگلیسی یک زندگی باهمی را از سر گرفتند  وتا در داخل هند  
رداشته ب در هند خرافات از حلقه روشنفکران  کنون بمراحل بسیار عالی تکامل دموکراسی  وآزادی اندیشه رسیده اند.

اکستان پآنچه که اقبال میخواست  در متاسفانه الهوری  اقبال عالمه  جناب های  اما به تاسی از بلند پروازی  شده  است.
بخاطر تشکیل دولت  الهور زادگاهشبهانه  همینکه اقبال شخص خودش هند را ترک کرد وبه س داد. نتیجه معکو

 نشانه عالیق او را نسبت به تشکیل پاکستان نشان میدهد، در حالیکه میتوانست در هند باقی بماند.  پیوست،اسالمی 
 )پیشنهاد هردو .استقابل توجه زیاد  این نکته مردود شمرد به پاکستان را وپیوستن  رفتن  ،آزاد  ماما  ابولکال

مراجعه به در خود ثبت وحفظ کرده است.( « تاریخ استقالل هند» و  « تاریخ  تجزیه هند»بزرگوار را آرشیف  
 هتر از  حدس وگمان  است.ببرای شناخت این دونفر  آرشیف شده در هند   اسناد

خالصه  با جدایی پاکستان از هند دیده شد که  اسالم  دین پیشرو و مبارز ضد استعمار در پاکستان روز به روز مسخ 
 ارددآلوده بخون مسلمانان   دست  از  روز جدایی تا کنون . دولت های پاکستان تبدیل شدست استعمار آلۀ د به ه شد

.  این شیوۀ پاکستان دین اسالم را  در منطقه پاکستان کنندمی وتا این دم این عمل زشت و غیر اسالمی را تکرار 
در حالیکه در داخل هند  هندو  لیس است.  این استحاله  تا امروز در دست انگ سر نخبرضد اسالم  مستحیل ساخت. 

  ومسلمان زندگی باهی  تدبیری دارند.
کشور  ان ،  پاکستحمله شوروی به  افغانستان تنزیل داد  وتارا  نتیجه جدایی پاکستان از هند اقتصاد مردم پاکستان  

عربستان  . اینکه  در چهار دهه اخیر کمک های سرشار از جانب غرب وبود بنگلدیش  همزادش مثلبسیار فقیر 
سعودی بنام افغانها به پاکستان مواصلت کرد پاکستان شکسته اقتصاد وفقیر ناگهان از خاک برخاست تا سرحد بم 

پاکستان دست قدرت های بزرگ   بدون شک   .ندارد جای سوالبنظرم  پاکستان این صعود ناکهانی  .اتومی مسلح شد
 دارد. هنوز هم  خود را در پشتیبانی

ن بیا صراحتبه  وطندوست  با وسعت نظر  منحیث یک  ارسالفواد  جناب اسالم سیاسی  شده  بظاهر مسلمان  را  
عادل را به نفع محمد علی جناح  تخوشبینی عالمه اقبال   بلی مورد نکوهش قرار داد.  را الهوری داشت  که  اقبال 

گرچه اقبال خیانت نکرده  مگر مرتکب اشتباه  بزرگ شده  است  که تاوان این اشتباه را تقویه کرد.  ناخود آگاه 
ینرو تند د ازمی پردازنو کشمیر  و مردم فقر پاکستان  پاکستانچه در افغانستان وچه در  هزاران افغان مظلوم بی پناه 

واد ف جناب .  باید درک درد نکوهش کنیمبر میخیزد چرا  آنرا  ارسالفواد جناب  گویی که از تنورۀ سینه  درد مند
 قابل تأئید است. از موضوع  انگیزه ایشان  داشته باشیم. نیک  را   ارسال
اخت اقبال  در شنعالمه اقبال درین زمینه اشتباه بزرگی را در منطقه مرتکب شده است.  اشتباه دوم جناب عالمه بلی 

اقبال  که زمانی از جمله بهترین سپه ساالران  امیر امان هللا  نظر عالمه ان  به نادرخ  .توجه استنادر خان قابل 
نادر  ،سقوی را از قدرت بر انداخته بود ان غازی  بود وبخصوص که به  جنایات سقوی پایان داده  و باندهای دزد

 را  شخص خان  نادراقبال شخص  عالمه  یعنی   .انسان  عالی وپیرو  مکتب امانی  می پنداشت عالمه اقبال خان را 
متاثر از اندیشه های استقالل طلب  سید جمال الدین افغانی  برضد  ،امانی  و طرفدار جنبش مشروطیت  استقالل طلب

خدا را شکر که اقبال اگر افغانی می بود  .غافل بودعالمه ما از توطئه انگلیس  یعنی   ،استعمار بریتانیا می شناخت
 نادرخان به توپ پرانده می شد.   طرف بخاطر روحیه ضد بریتانیایی اش اول از

 

  بازهماست. زیرا شناخت اقبال از نادر شده  اقبال همین قطعه شعریست که در مدح نادر  سروده عالمه ما دیگر خالصه ضعف 
بخاطریکه  نادرخان مهره انگلیسی  برای امتداد سیاست انگلیس  در افغانستان  و منطقه مؤظف شده بود.   ، بودن  دقیقشناخت 

نادر خان بیاری انگلیس آرزوی   ،آنها  ناکام مانده بودند را که سقوی ها  برای از بین بردنامانی  تا پاکسازی ملی گرایان 
را که نادر از دم تیغ بخاطر بریتانیا کشید،  از اقبال امانی  بریتانیا را  در افغانستان عینیت داد. صد ها خانواده باشرف ملی 

د، بال اسطوره بسازناینکه اشخاص پیوندی با نادر  طرفدار  اند تا از اق که چنین مدحی را  برای نادر بسراید.  نمیرفتآرزو 
 به آن تماس نمیگیرم..  است روشن آن دلیل

با همه اشتباهات  اقبال شخص نیکوکاری بود مگر  د شد متاسفانه کار از کار گذشته بود. بعد هاکه اقبال  متوجه اشتباهات خو 
 د.نکره خاکی می پرداز روی اشتباه را پدرش  ومادرش یعنی آدم وحوا نیز مرتکب شده بودند. که تا این دم تاوانش را بشر در

زند  دقیق نیست. زیرا خوشبین ها وبد بین ها  هردو از حقیقت اینکه طرفداران نادر خان از عالمه اقبال  انسان بدون اشتباه میسا
یل دبازعه ها تظره ها به منامندر آنصورت   . کنند شان  توجه به حقایق  دوستی ودشمنیگذاشتن کنار بدور اند ایکاش همگان با 

 نخواهد شد. 

mailto:maqalat@afghan-german.de

