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چکیده
هدف این پژوهش ،بازجست نگاه نقادانه و نواندیشانه اقبال الهوری بر آراء صوفیان و حکماای سساامان ا.اتی وی راا ر و
ستفکر پاکستانی و از رخصیتهای سؤثر در تجدید حیات دینی و ساّی سسامانان ا.ت که برای بیاان سقاصاد احیااراناو ،اود،
زبان فار.ی را بهکار ارفته ا.تی تأسل در افکار سعنوی -رفانی اقبال الهوری ،نشان از صبغو قرآنی اندیشو او داردی الوه بار
آن ،اقبال با افکار رفانی صوفیان بزرگ ا.السی سانند حکیم .نایی ،سحییالدین بان ربای ،سولاوی باخای و دیگاران انا و
آرنایی میقی داردی وی رفان یونانی افالطون را اسری سعقول و تهی از ذوق مل سی داند که تاأثیر آن .ابر رکاود ادبیاات
سال ا.السی رده ا.تی او به ،الف نگرش سرتاضانه سکاتر رفانی هندوان که روحیو ر،وت را به جواسع ررقی تزریق سی-
کند و به ک .نت ام و قل .تیزی و دنیااریزی صوفیان سسامان ،واسای همچون ام ،قالنیت ،اجتهاد و مالارایای
را در پرتو شق و رور دینی ،برای بازیابی و تقویت نصر ،ودی ضروری سیداندی این نوراتار باا روش توصایفی و تحایال
سحتوا سیکورد بازآفرینی .نتهای صوفیانه و اندیشههای رورآفرین ارفان سسامان را در آثار اقبال الهوری بپردازدی

واژگان کلیدی :اقبال الهوری ،سفاهیم رفانی. ،نن صوفیانه و رفان ا.السیی
ی
 .1مقدمه

سحمد اقبال الهوری(4531-4921های ق 4251-4711م) را ر سای پاکستان ،رخصیتی باا ابعااد اوناااون و یکای از
بزرگترین اندیشمندان صر حاضر و تاریخ ا.الم ا.تی وی در ،انوادهای سساامان و کشامیری االصال پار.ایدان
پرورش یافتی زیر بنای اندیشههای او را اصول قاید و ادبیات ریعه تشکیل سیدادی (ریکی سشایخی فریادنی:4571 ،
 ) 547تحصیالت اقبال در ررتو فاسفه در دانشگاه الهور آغاز رد و کاررنا.ی اررد ،ود را در .اال  4722سایالدی
با رتبو اول از دانشگاه پنجاب دریافت کردی وی .پ در .ال  4293سیالدی در دانشگاه کمبریج باا دو ایارانرانا
بزرگ پروفسور «ادوارد براون» و پروفسور «رینولد نیکاسن» انگایسی هم صحبت ردی این اسر ضمن جهات دادن باه
سطالعاتش زسینو آرنایی میقتر وی را با رسوز ادب و رفان ایرانی فراهم .ا،ت (ریکی همان)542 ،ی
برای پیشرفت و باز.ازی است ا.السی ،اقبال هام اصاالف فرهنا و تمادن و هام تعایماات ماوسی را بسایار
ضروری سی دانستی به ز م ایشان سسألو اصالف فرهن و تمدن در حقیقت جنبو دینی داردی های جزیای از اجازای
زندای فرهن سا از اصول دین به دور نیستی (ریکی اقبال )919 :4519 ،به قیدۀ وی سقصود از آسوزش باید نبارد و
کشمکش زندای بارد ،نه فقط تربیت سغز و فکری او همواره سردم را به .وی قدرت و نیرو و انسان فدرتمناد توجاه
سیدهدی (ریکی همان)91 ،
اقبال ستفکری سسامان و اهل پاکستان ا.ت که زبانهای فار.ی و ربی را در سدار قدیمه .ایالکوت باه روش
.نتی فر اارفتی پدرش با اهل .اوک سصاحبت دارت و به سحیی الدین ابن ربی ارادت تمام دارات و آثاار وی را
در ،انه سطالعه سیکردی (سجتبائی )491/2 :4573 ،آرنایی اقبال با سقدسات رفان نظاری و اصاطالحات ،اان آن از
همین روزاار آغاز ردی چون پدر اقبال به .اساو قادریه تعاق ،اطر دارت ،اقبال نیز در آغاز جوانی باه ایان .اسااه
پیو.ت (همان)491 :ی
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پر.ش ا.ا.ی این نورتار رنا،ت بسترهای فکری و نواندیشانو اقباال الهاوری بارای ا اتالی فرهنا ا.االسی
ا.تی در این را.تا پ از کالم وحی یکی از آبشخورهای اندیشو اقبال دریافتهاای او از .انت صاوفیان .اا و
ارفان را ر سساک پار.ی.را و فهم نگرش و سوضع اقبال در سواجهه با اندیشو آنان ا.تی به نظار سایر.اد اقباال
نگاه واحدی به .نت صوفیان سسامان و به ،صون ارفان ایرانی نداردی در .الهای اولیه قرن بیساتم .ارودههاای
اقبال نخست رن صوفیانه و شق رفانی دارت و از .بک رعر .نتی اردو پیاروی سایکارد ،اساا باه .ابر نقاش
سسایل .یا.ی در تجدید حیات سای سسامانان در برابر اکثریت جمعیت هندو سذهر ربه قاره هند ،به تادریج رنا
.یا.ی اجتما ی به ،ود ارفت (ریکی همان)491 ،ی
استرۀ و.یع سطالعات اقبال در تاریخ آراء و اندیشههای ایرانی پیش از ا.االم ،حکمات سشاائی و اراراقی ،آرا و
سکاتر رفانی ،جریان های فکری و فرهنگی در جهان ا.الم و دنیای غرب در آثار او به ،اوبی هویدا.ات (هماان:
)493ی افرادی سانند .ید احمد،ان دهاوی و اندیشههای جالل الدین سولوی باخی بر افکار اقباال تاأثیر تماام داراته
ا.تی وی با افکار فیاسوفان سغرب زسین هم چون هگل ،نیچه و براسن نیز آرنا بود و تأثیر اندیشو آناان در .اا،تار
فکر و فاسفهی اقبال بسیار میق و .ازنده بوده ا.ت (همان)494/2 :ی با این حال ،اقبال هراز سقهور بیانش تجربای
سدارانه ،اسا ،الی از سعنویّت اندیشمندان سغرب زسین نشد و صرف فاسفهی آنان را برای نجات بشریّت کاافی نمای-
دانستی بر این سبنا وی فاسفهی نوین ،ویش و «نظریو ،ودی» را بنا نهادی
در رعر اقبال نقش و اثرِ قرآن ،تأثیر ادبیات کهن تازی و پار.ی ،را ران انگایسی و ادبیات اردو سشهود ا.تی لذا
نقطو تما ،اور و با،تر را در آثار او سیتوان احسا کرد (پاکستانی)192 :4571 ،ی ایناک پا از برر.ای رابطاو
اقبال با زبان ،به تبیین نگرش اقبال الهوری بر .نتهای صوفیان ستقدم و وامایری ایشان از ارفاان بازرگ پار.ای-
اوی سیپردازیمی
 -9اقبال و رعر پار.ی
.اکنان ربه قارۀ هند از دیرباز ارتباط نزدیکی با همنژادان ایرانی ،ود دارتهاندی با وجود آنکه اقبال ،زبانهای فار.ای
و ربی را در سدار قدیمه .یالکوت آسو،ته بود ،اسا در آغاز اقبال به زبان اردو ارعار ،ود را سی .رود ،اسا .اپ
او بیشتر افکار و ارعار ،ویش را به زبان روف ،ود یعنی زبان فصیح فار.ی .رودی (ریکی فرهات نااز)549 :4571 ،
او در .ال 4243سیالدی در ناسهای ،طاب به دو.تش به نام «اراسی» از نورتن ارعار به زباان اردو ،ساته رادهام و
«سیل دارم به فار.ی رعر بگویم چون که حرف دلم را نمیتوانم به زبان اردو بزنمی» (اقبال)922 :4519 ،
اقبال در بیان ارایش ،ود به ادبیات فار.ی برآن ا.ت که حضورش در انگاستان سوجر ایجاد احسا دلزداای
و بی روحی نسبت به ادبیات ررق را به دنبال دارتی با سطالعو ادبیات اروپا ،همانندیش را با ادبیات رارقی دریاافتمی
به فکر دسیدن روحی در این ادبیات افتادمی لذا در .ال  4249سیالدی با رهاا کاردن .اعر .ارودن باه زباان اردو باه
رعراویی به زبان فار.ی روکردمی ایرغم اینکه سردم در این باره قاید سختافی دارند ،اساا وی راز .ارودن سثناوی
ا.رار ،ودی را به زبان فار.ی ،بسط استرۀ سخاطبان و تو.عو سیدان اندیشو ،ود تاقی سیکندی (ریکی هماان-921 ،
)927
ارقانه دارت و با سضااسین رفاانی آسیختاه
رعر اقبال نیز که در آغاز به پیروی از .نتهای ادبی اذرته ،رن
بود ،در این دوره به .وی سوضو ات .یا.ی و سسائل اجتما ی ارایش یافت ،ولای در این حاال زباان و .اا،تار
لفظی .رودهایش به ریوۀ .خن .رایان پیشین بود و تا پایان مر در رعر فار.ی بر همین .بک و روش باقی سانادی
(سجتبایی4574 ،ب )79 :اقبال با سثنوی سولوی ،ارعار .عدی و حافظ آرانا راده و غزلیاات نظیاری ،رفای ،کاایم،
صائر ،بیدل و غالر را ،وانده بودی(همان)75 ،
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الزم به ذکر ا.ت که اقبال در بازبینی سواریث فکری و ا.السی سیکورید تا از رعر و ادبیات نیز به نوان حرباه-
ای برای حل فقر و ادبار و رفع واپ ساندایها بهره ایردی او رعر رفاانی فار.ای باا قادستی هازار .االه باه ناوان
،یاالت جم سردود رمرده و رعر حافظ را که قرنها به نوان الیترین نمونو فکر و ذوق ررقی و ایرانی رانا،ته
رده بود زهرآاین سیدانستی وی رعری را سوجر تقدیرارایی ،بیا تباری دنیا و سایو اتنحطاط روف و فکار و بای-
،بری سسامانان رود را سورد انتقاد قرار سیدهدی (ریکی همان)73 ،
 -5ارراق و سکتر نهانارایی از نگاه اقبال
چنانکه از نظر اذرت در ارعار اقبال نقش و اثرِ قرآن ،ادبیات کهن تازی و پار.ی و اردو سشاهود ا.اتی سصااحبت
پدر اقبال با اهل .اوک و تعاق ،اطرش به طریقت قادریه ،ارادتش به ابن ربای و سطالعاو آثاار وی .ابر اارایش
اقبال بدان فرقه و آرنایی ایشان با سقدسات رفان نظری و سصطالحات ،ان آن ردی آرانایی میاق اقباال باا آثاار
اصیل ادبی -رفانی به ویژه افکار سولوی به جوهر اندیشو او رن و نیروی تازهای بخشیدی اقبال با پاارهای از.انّت-
های صوفیانه سانند جبراندبشی ،غفات از ،ویش ،فنای رفانی ،نیازسندی و .ؤال از غیر سخالفت سایورزدی وی ایان
اسور را .بر تالری ،ودی و ضع ا تماد به نف آدسی تاقی سیکندی اقبال ،در ین حال تحت تأثیر .اخن سوالناا
تصریح سیکند که انسان باید هر چیز را در درون ،ود جستجو نمایدی
به ز م بر،ی ارراق سمیزۀ تمدّن ایران ا.ت؛ (رایگان )473 :4517 ،اسّا دیگران برآنند که تفکّر اراراقی در سیاان
ارفان سسامان سر.وم بوده و ستصوّفه از قرن دوم و .وم سبنای سعرفترنا.ای اراراقی داراتهاناد (ریکی سجتباایی،
رفا آن ا.ت کاه بر،ای رفاان را پدیادهای قال .اتیز
4574ال )444 :ی از جماه ،اطهای قابل تأسل در فرهن
پندارته اندی ا.تاد زرینکوب حکمت صوفیه را حکمت ذوقی ،وانده ا.ت ،اسا در ین حال تصریح سیکند که یقین
اهل ذوق به سراتر قطعیتر و جازمتر از یقین اهل قول ا.ت (زرینکوب)499 :4542 ،ی اقباال الهاوری نیاز همانناد
بسیاری از اهل سعرفت ،د.تاوردها ،غایت و .احت رفان را ورای .احت حکمت سیپنداردی وی سیاوید:
کار رفان دیدن و افازودن ا.ات
کار حکمت ،دیادن و فر.اودن ا.ات
ایاان بساانجد در تاارازوی نظاار
آن بسااااانجد در تااااارازوی هنااااار
آن باااه د.ااات آورد آب و ،ااااک را
آن نگاااه را بااار تجاااای سااایزناااد

این به د.ات آورد جاان پااک را
این تجای را به ،ود ام سایکناد

(اقبال)525 :4579 ،
سحمد اقبال الهوری نه یک ارف سسامان تمام یار سانند غزالی ،یا ابن ربی و حتی سولوی که صرفاً به حااالت
ساورایی سی اندیشند و با تزکیه نف به تربیت سریدان بپردازند و از حماو سغوالن و حوادث بیرون غافل بماند ا.ت و
نه همچون ابوسسام و حسن صباف و صالف الدین ایوبی سرد رمشیر و قدرت و سبارزه (ریکی رریعتی)992 :4571 ،ی
رفان اقبال ،ارراق و احسا.ی چون تصوف ،رهبانیت ،یا ترک سظاهر سادی بوداییان و ریاضت راقو جاینها نیسات،
باکه او در.ت یک ارف بزرگ با روف زالل فارغ از ساده ا.ت که در این حاال ساردی ا.ات کاه باه اام و باه
پیشرفت تکنیک و به ارتقای تعقل بشری در زسان سا به دیدۀ احترام و ظمت نگاه سیکند (ریکی هماان)949 ،ی اقباال
همو سنزل های فاسفی و روحی این صر را با بینش و جهت یاابی ایماان و رفاان ا.االسی ،اویش پیماوده ا.اتی
(همان)945 ،
اقبال الهوری ،رخصیتی سعنویتارا و دارای روف رفانی و ارراقی نیروسند و قابل سالحظهای بودی بدین .ابر،
بادت ،ذکر ،فکر ،سراقبه ،سحا.بو نف . ،یر و .اوک و سعنویت در اندیشو او جایگاه سمتازی داردی وی در سنظوسه-
ی ااشن راز جدیدش از سنظر یک فیاسوف اجتما ی سسامان به رفان نگریسته و به پر.شهای ناهااناهی ا.ا.ای
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هروی حسینی که از ریخ سحمود ربستری پر.یده بود ،برسذاق و نگاه ،ویش پا.اخ سایدهادی (ریکی اقباال:4579 ،
)544-525ی ایشان احیای سعنویت ا.السی را زیر.ا،ت اجتنابناپذیر احیای اندیشو دینی -ا.السی سیداندی
فضیات غالر و بعد برتر و نمایان رخصیت ایان ستفکار سساامان پاکساتانی ،ذوق رفاانی و صاداقت بااطنی و
صمیمیتش در سسامانی ا.تی جاوههای کمال سعنوی اقبال ،ود را در آراء و اندیشههای وی در ستون سنثور و سنظوم
نمایش سیدهدی (رکنی یزدی)55 :4574 ،
الم هستی قایل به اصالت ا.تی او طبیعات را ضاد
اقبال ستفکری واقعارا.ت که برای طبیعت و اسور سحسو
،ودی و نبرد با آن را سقوم نصر ،ودی تاقی سیکندی اقبال ،به ،الف .نت رایج و غالر فرهنا هنادویی و روف
حاکم بر نگرش صوفیان سسامان ،جهان سادی را و.یاهی تعایم و سوجر استرش ،ودی انساان و در نهایات ،سایاو
نیل به کمال سعرفی سیکندی
تختااااو تعااااایم ارباااااب نظاااار
کوه و صاحرا ،دراتی دریاا ،بحار و بار
ای کااااه از تااااأثیر افیااااون ،فتااااهای
،یااااز و واکاااان دیاااادۀ سخمااااور را

اااالم ا.اااباب را دون افتاااهای
دون سخااوان ایاان ااالم سجبااور را

غاااایتش تو.ااایع ذات سساااام ا.ااات

استحااان سمکنااات سسااام ا.اات

(اقبال)351 :4579 ،
بدون تردید ،اقبال برای رنا،ت حقیقت ،ودی .ه راه سعروف «فاسفه ،رفان و دین» را سایپیمایاد و .ارانجام
ا.الم را یگانه راه رایسته وصول بدان سییابد (صباغیان)941 :4571 ،ی
بسیاری از اندیشههای اقبال ،سخصوصاً نظریو «،اودی» و «تساخیر فطارت» کاه از سباانی فاسافو او.ات ،و نیاز
سخالفتهای او با بر،ی جنبههای تصوف ،انتقاد از تقاید غرب و اتکاء کای به ارزش و ا تبار قل ،در حقیقت بساط
افکار نذیر احمد ا.ت که اقبال آن را با بیانی فاسفی و نگرری ژرفتر و جاسعتار ارائاه سای کناد (سجتباایی:4573 ،
)493/2ی در .رودن سثنوی ،ودی ،اقبال ،ود کم کم احسا سیکرد که این سثناوی را ،اودش نماینویساد ،باکاه
نیرویی او را در این اسر هدایت و یاری سی کندی او در .ال ، 4244طاب به سهاراجه کشن پرراد نورت« :باه ،ادای
واحد قسم ،کسی که جان و سال و آبروی سرا در ارو دارد ،این سثنوی را ،ود ننورتهامی» (اقبال)927 :4519 ،
نظر اقبال الهوری نسبت به رفان و تصوف ا.السی ،در سدت زندای فکری او در تغییر و تحول بوده ا.اتی وی
از دوران نوجوانی با سوضو ات رفانی ان و آرنایی دارته و در ر.اله دکتری ،ود به بحث وحدت وجود از نظار
ابن ربی و بدالکریم جیای پردا،ته ا.تی پ از بازاشت از اروپا و در پی سطالعات نقادانهی بعدی و تحت تاأثیر
افکار روپنهاور ،نیچه و براسن دربارهی تصوف و روش صوفیانه با ارعار حافظ ،افکار ابن ربی و رفاان وحادت
وجودی و آداب ،انقاه نشینی و جنبههای زاهدانهی تصوف ا.السی به سخالفت پردا،ت (سجتباائی-493 /2 :4573 ،
)494ی چنانکه اوید:
لیکن تو نمایبینای توفاان باه حبااب انادر
ای زاهد ظاهربین! ایرم که،ودی فانی ا.ت
(اقبال)512 :4579 ،
 -4خاستگاه قرآنی معناگرایی اقبال
بر ا.ا تعالیم قرآن کریم ،حکمت ،همواره از ،داوند نشأت سایایاردی چاون ،داوناد ،اود حکایم و .رچشامو
حکمتها ا.ت ،حکیم بر کسی اطالق سیرود که حکمت الهی را تمام و کماال دریابادی بار ایان ا.اا  ،حکمات
بارت ا.ت از پژوهش و فعالیت قالنی و تحایای نیروسندی که با .یر و .اوک به .وی ،داوناد کاه باا دریافات
میق رهودی واقعیت توأم ا.ت (ریکی فتح الهی)44 :4577 ،ی
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اقبال بسیاری از تعالیم قرآن سانند قرض الحسنه را در تقابل با «ربا» در نظام سعاسالت نوین ،در ارعار ،اویش تبیاین
سیکند (ریکی اقبال)511 :4579 ،ی وی در تبیین نقش بیبدیل ،سنطق قوی و قویم قرآن در سقابااه باا راهبارد ساد یان
سعنویت غربی سیاوید:
نقااشهااای کاااهن و پاپااا رکساات
نقااش قاارآن تااا در ایاان ااالم نشساات
این کتابی نیست ،چیزی دیگار ا.ات
فاش سیاویم آنچه در دل سضامر ا.ات
(اقبال)513 :4579 ،
بر این ا.ا  ،قرآن و آیات الهی آن یکی از سنابع اصیل و الهام بخش بر حیات فاسفی ،رفانی و اجتما ی اقباال
الهوری ا.تی وی در کنار بهرهایری از آیات قرآن بر ا.تفاده از ا،بار انبیای الهی هم تصریح داردی
البته اقبال نیز بسان سرادش سولوی ،نسبت به تفسیر به رأی و یا تفسیر ،ود.رانو قرآن واکنش نشان سایدهادی باه
ز م اقبال ،سعتقد واقعی باید روف و روانش را در راه قرآن فدا نمایدی تأسل در آیات وحی و نگرش دیگراونهی اقبال
الهوری ،به ،الف اندیشو تقدیرارایانه و جبراندیشانو اکثریت قریر به اتفاق صوفیان سسامان ،او را به .وی حریّت
ارادۀ انسان و پذیرش سسئولیت کردار ،ویش واسیداردی اقبال در کتاب احیای فکر دینی در ا.الم از سضمون «اسانات
الهی» در آیو رریفو« :إِنَّا َرَضْنَا الْأَسانَوَ َاَى السَّماوات وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْماْنَهاا وَ أَرْافَقْنَ سنْهاا وَ حَمَاَهَاا
الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَاُوساً جَهُوال» (احزاب )19/رخصیت آزاد انسان را ا.تنباط سیکند که به زیان ،ویش ،اسانت ،داوند
را پذیرا سیرود (ریکی اقبال ،بیتا)444 :ی
اقبال با تأ.ی از آسوزۀ وحیانی «إِنَّ الاَّهَ ال یُغَیِّرُ سا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا سا بِأَنْفُسهِم» (ر د )44/بار آن ا.ات کاه نفا
انسان ،حقیقتی ،الق و تصا د طار ا.ت که سیتواند با همساز کردن ،ود با نیروهای طبیعت به .رنورت ،اویش
رکل دهدی به ز م اقبال ،داوند اوضاع سردم را تغییر نمیدهد سگر آنکه ،ود ایشان آنچه را که در ،ود دارند تغییار
داده بارندی (ریکی اقبال ،بیتا)44 :
 -5انسان کامل از دیدگاه اقبال
اقبال در تمثیل «جاویدناسه» تصویری از انسان کاسل ارائه سی دهدی با آنکاه وی کاار جدیادی رضاه نمای کناد و از
اصول ا،القی قرآن و روایات تبعیت سی کند ،اسا ،طاب او به فرزندش جاوید در حکام سنشاور و راهنماایی بارای
نسل جوان ا.تی
هیزم او راهر و درات و غارب و رارق
ساارد حااق از آ.اامان افتااد چااو باارق
او رااااااریک اهتمااااااام کائنااااااات
ساااا هناااوز انااادر ظاااالم کائناااات
او کااااایم و او سساااایح و او ،ایاااال
آفتاااااااب کائنااااااات اهاااااال دل

او سحماااااد او کتااااااب او جبرئیااااال
از راااااعاع او حیاااااات اهااااال دلییی

یییسااا همااه بااا .ااوز او اهاال دلاایم
تر.م این صاری کاه تاو زادی در آن
چون بادن از قحاط جاان ارزان راود

ورنااااه نقااااش باطاااال آب و اااااایم
در بدن غارق ا.ات و کام داناد ز جاان
ساارد حااق در ،ویشااتن پنهااان رااود

ارچااااه بینااااد روباااارو آن ساااارد را
در نیاباااااد جساااااتجو آن سااااارد را
(اقبال)114-113 :4579 ،
در سنظر اقبال ،سرد حق ،همان انسان کاسل ا.ت که با رجا ت ریر اام سیزندی اقبال سرد حق را به راهین تشابیه
کرده و او را آدسی سوال صفت داند که بر اثر زیستن با حق به حیات سطاق د.ت یافته ا.تی از نظار اقباال الهاوری،
انسان کاسل تجسم تام و تمام «،ودی» و سصداق بارز و تجسم ینی آن وجود سبارک پیاسبر بزرگ ا.الم(ن) ا.تی
لذا راه تکاسل ،ودی ،پیروی از این ا.وۀ نیک و نمونو ستعالی ا.تی
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 -1اندیشه و عرفان یونانی در نگاه اقبال
اقبال الهوری ،نظریو سثل افالطون را که بر سبنای آن جهان ،اکی و سوجوداتش را .اایههاایی از حقاایق سوجاود در
الم سثال سیداند ،زسینه.از بیا تنایی به واقعیات و .راب انگاری جهان از سنظر هندوان و اهالی سشرق زسین دانسته
ا.تی
حکماات او بااود را نااابود افاات
فکاار افالطااون زیااان را .اااود کاارد
چشاام هااوش او .اارابی آفریااد
فکاارتش ،وابیااد و ،ااوابی آفریاااد
ب ا کااه از ذوق ماال سحااروم بااود
سناااااکر هنگاسااه سوجااود اشاات

جااان او وارفتااه سعاااادوم بااود
،ااالق ا یااان ناسشااهود اشاات

(همان)91 ، ،
اقبال الهوری ،طورِ رفان را ورای طور قل سیداندی وی افالطون را حکیم و دانشمندی بیدرد سی،واند:
یاااک ذرّۀ درد دل از اااام فالتاااون باااه
بر قل فاک پیماا ،ترکاناه رابیخون زن
(اقبال)911 :4579 ،
وی رفان یونانی افالطون را اسری سعقول و تهی از ذوق مل سی،واند ،و برآن ا.ات کاه تاأثیر ظایم سسااک
او.فندی افالطون یونانی ،ذهن و زبان و جا ِن صوفیان سساامان را .سات و ادبیاات اقاوام ا.االسی را باه ر،اوت
کشانده ا.تی بر این ا.ا احتراز جستن از افکار و تخیالت او واجر ا.تی
از اااااااروه او.اااااافندان قاااااادیم
راهااار دیریناااه ،افالتاااون حکااایم
در کهساااتان وجاااود افکناااد .ااامی یی
ر،اااش او در ظامااات سعقاااول اااام
ییی قااومهااا از.ااکر او سسااموم اشاات

،فاات و از ذوق ماال سحااروم اشاات
(همان)14 ،

-7نقد عرفان مقلدانۀ صوفیان و هندوان
دیدااه اقبال نسبت به رفان و تصوف ا.السی در طول چهل .ال زنداانی فکری او در تغییر و تحول باوده ا.ات و
در آثار او آراء سختا در این باب دیده سی رود (سجتبایی)492/2 :4573 ،ی رایان ذکر ا.ت که اقبال در ین جاذب
و دریافت آرسان های بیگانو غربی ،توانست در فکر و روف ،ود ررقی باقی بماندی اقبال سرد دین و سعرفات و تعقال
ا.تی او حقیقت دین و رفان را با وجدان بیدار ،در مق درونش سییابدی
پ از بازاشت از اروپا و در پی سطالعات نقادانه در حیات اجتما ی سسامانان هند و تالش بارای یاافتن واسال
ادبار و قر ساندای آنان و تحت تأثیر فاسفو فیاسوفان بزرگ غربی ،نظر اقبال دربارۀ تصوف و روش صوفیانه تغییار
کردی او در این را.تا نه تنها با ارعار حافظ و افکار ابن ربی و رفان توحید وجودی و راه و ر.ام ،انقااهنشاینی و
جنبههای زاهدانو تصوف به سخالفت بر،ا.ت ،باکه حتی فاسفو افالطاون و پیاروان او را نیاز سحکاوم کاردی وی در
ادوار بعد با تعدیل آرای ،ود ،تصوف را کالً نو ی واکنش در برابر غابهی قشریت و جمود فکری دینای و ا تاراض
به حکوستهای ا.تبدادی به رمار آورد (ریکی همان)494/2 ،ی
باوجود آنکه پارهای از افکار و اصول قاید وی از رفان و تصوف اقتبا رده بود ،اسا باا زناداانی صاوفیان و
رویّو مای آنان سخالفت سیورزید (سینوی)29 :4571 ،ی اقبال اد ا سیکند که تحقیر و تخفی صاوفیانو قال .اابقو
دینی نداردی (.راازایی)49 :4517 ،ی او همچنین با اورهنشینی و جبراندیشی بسیاری از صاوفیان نیاز جاداً سخاال
ا.ت (رکنی یزدی)51 :4571 ،ی بر،ی تناقضاویی اقبال را به نقادی و ارزیابی امی رفان ربط سیدهندی به بارت
دیگر اقبال سبانی نظری و مای تصوف را در ترازوی ،رد و تجربه سی.نجد و رفان را به سحک قرآن و .نّت سی-
زند (همان)51 :ی
حیااات از حکماات قاارآن نگیااری
بااه بنااد صاااااااوفی و سااال ا.اااایری
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به آیاتش تو را کااری جاز ایان نیسات

کااه از یا.ااین او آ.ااااان بمیااری

(اقبال)351 :4579 ،
اقبال در حکایت او.فند زیرک و ریران رکار براصالت جهان ینی تصریح داردی وی قیاده و اندیشاو ارفاان
سسامان و اندیشمندان وحدت وجودی هندو همچون «رانکارا» که جهان را صنمخانو پندار و سرتعی سوهوم و هی و
پوچ سی پندارند ،دینِ «او.فندی» سی،واندی به ز م اقبال اینان اقوام سغاوبی هستند که با توصیه به غفات از ،اویش
و نفی ،ودی ،همواره ا،الق اقوام و همت ریران را .ست و ضعی سی.ازندی
تو برین سوهااوم ای ناادان سپای
این افزار جهان هی ا.ت هیاا
آن که کردی او.فناادان را راکار

کرد دین او.فااااااندی ا،تیاار

آسدش این پناااد ،واب آور پسند

،ورد از ،ااسی فساون او.افند

با پاناگان .اااازاار آسااااد ا

اشت آ،ر ااوهر رایری ،ازف
(همان)19 :

 -8منزلت بزرگان ادب و عرفان ایرانی از دیدگاه اقبال
اقبال الهوری در ،انوادهای ارف سساک به دنیا آسدی ا.اتید او-یعنی پدرش و سیر حسن -هر دو با ادبیاات رفاانی
ا.السی به ،وبی آرنا بودندی وی به رفا و اولیاء بسیار ارج سینهد و آنان را با پیاسبران کهن ،سانند اباراهیم و سو.ای
سقایسه سیکندی البته وی در بین را ران ایران زسین بیش از همه به رعرای ارف سساک توجه دارته ا.تی
 8-1ابوالقاسم فردوسی :بر،ی از ادبای سعاصر در قیا با حکیم ابوالقا.ام فردو.ای راا ر ساای ایاران ،اقباال را
را ر سای پاکستان ،واندهاند؛ زیرا فردو.ی و اقبال هر دو در احیای تاریخ و تمدن ساتهای ،ویش ،تاالش وافار و
ثمربخش دارته اند (ریکی تفهیمی)597 :4571 ،ی از نکات سهم و سشترکات سیان فردو.ی و اقبال ارارات حکیماناه و
نکات فیاسوفانو فراوان درکالم هر دوی آنها ا.تی بر این ا.ا فردو.ی و اقبال از .وی دانایاان ساات ،اویش باه
افتخار «حکیم» و «حکیم االسه» نائل آسدهاند (ریکی همان)551 ،ی
البته تأکید فردو.ی بر روف سای و حما.ی ایرانی بسیار سامو و قابل تأسل ا.تی اارچه به نظر سیر.د نگاه اقباال
بر حما.ه آفرینی است ا.السی بیش از آنکه صبغو ساّی دارته بارد ،رنا و لعااب دینای داردی از دیادااه وی چاون
وطنپر.تی و سایارایی نو ی دلپذیر از بتپر.تی ا.ت ا.الم با آن سخال ا.تی اقبال سنحصراً اول دیان را سحاور
اتحاد سات سعرفی سیکندی (ریکی اقبال)914 :4519 ،
 8-2حکیم نظامی  :اقبال الهوری همانند دیگر را ران اردو زبان در پاکستان از ،وان استردۀ حکیم نظاسی انجاوی
بهرۀ فراوان برده ا.تی اقبال از .خنان وسوضو ات نظاسی ا.تفاده قابل توجهی برده ا.اتی رایوهی اقباال در بهاره-
ایری از نظاسی ستفا وت از .ایرین ا.تی او چند نقش دا.تانی سانند فرهاد یا کوهکن را از نظاسی وام سیایارد و باه
انگیزۀ ایجاد حرکت و ا.تفادت انقالبی ،آنان را در لبا و پیرایو نوینی ظاهر سی .ازدی اقبال نقش ،سارو پرویاز را
سظهر ساوکیت و دیکتاتوری ،حیاه و هو بازی و نابرده رنج سعرفی سی نمایدی ،سرو پرویز شقبازی ا.ت کاه باه
هر حیاهای سی کورد تا سعشوقه ،ود. -اطنت ،ریرین وییی -دررد.ت ،ویش نکاه دارد و رقیار ،اویش ،فرهااد
زحمتکش را از سیانم برداردی (ریکی چوهدری)554 :4571 ،
آن تیشااو فرهااادی ،ایاان حیاااو پرویاازی
در شق و هو.ناکی دانی که تفاوت چیست؟
(اقبال)939 :4579 ،
 8-9حکیم سنایی غزنوی :اقبال از ارادتمندان حکیم .نایی غزنوی ا.تی وی در .فرش به غزناه باه زیاارت سرقاد
این را ر ناسی و ارف بزرگ پار.ی.رای قرن رشم سیرودی اقبال در پرتو نوازشهای .اطان راهید غازنین ،هماو
ایام ،ویش را همچون ید سیپنداردی اقبال سحظوظ از این سسافرت در بیان اوصاف ،سرو کیوان .ریر یعنی .انایی
در قیا با نکته.نج فقیر هند یعنی ،ودش چنین سیاوید:
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آن «حکاایم غیاار» آن صاااحر سقااام

«تُرکجوشِ» روسی از ذکرش تماام

سن ز «پیادا» او ز «پنهاان» در .ارور

هاار دو را .اارسایه از ذوق حضااور

او نقاااب از چهاارهی ایمااان اشااود

فکاار ساان تقاادیر سااؤسن وانمااود

او ز حق اوید سان از ساردان حاق
هاار دو را از حکماات قاارآن .اابق
(همان)121 :
اقبال بر سزار این ارف حکیمِ بینندۀ ا.رار جان و آااه بر هر ا.رار هار دو جهاان از روف او ا.اتمداد طابیاده و
،اضعانه در ،طاب به او این چنین نجوا و درد دل سیکند:
اهل حق را سشاکل انادر سشاکل ا.ات
صاار سااا وارفتااو آب و ااال ا.اات
سااؤسن از افرنگیااان دیااد آنچااه دیااد

فتناااههاااا انااادر حااارم آساااد پدیاااد

تااااا نگاااااه او ادب از دل نخااااورد
ای حکااایم غیااار» اساااام ارفاااان

چشاااام او را جاااااوۀ افرنااا باااارد
پختاااه از فااایض تاااو ،اااام ارفاااان

بااو کااه آب رفتااه باااز آیااد بااه جااوی
آنچه انادر پاردۀ غیار ا.ات ااوی
(همان)123 :
. 7-1عدی ریرازی :اقبال در پاره ای از آثارش به .خنان و ارعار ریخ اجل .عدی ریرازی ا.تناد سایکنادی اقباال
نیز به تأ.ی از اندیشو یک پیکرانگاری بنیآدم .عدی ریرازی( ،ریکی .اعدی رایرازی )75 ،باا نظریاو پاوچارایاناو
نا.یونالسیم به جهاد برسی،یزدی اقبال احترام به آدم را ررط آدسیت و هادف اصاای تمادنهاا رامرده و در یکای از
،طابههایش سی اوید« :وحدت سعتبر تنها یکی ا.ت و آن وحدت فرزندان انسان ا.ت کاه از ناژاد و زباان و رنا
فراتر قرار سیایردی» (ا،تر )542 :4571 ،او ضمن تضمین سصرا ی از بیت سشهور .عدی سیاوید:
همااان نخاال را راااگ و باارگ و پرنااد
بنااای آدم ا ضاااای یاااک پیکرناااد
(اقبال ،پیام سشرق)999 ،
ایرغم ا.تقبال سعتنابهی که اقبال از ارعار و غزلیات .عدی دارد ،در پارهای از سضااسین نیاز وی را ساورد نقاد
قرار سیدهدی اقبال در نقد این .خن .اعدی در ااساتان «ده درویاش در اایمای بخسابند و دو پادرااه در اقایمای
نگنجند»(.عدی )14 ،از روی سزاف سی اوید:
جر اینکه سینگنجد به دو المی فقیری
چه جر اار دو .اطان به والیتی نگنجند
(اقبال ،زبور جم)49 ،
 7-3سولوی باخی :آرنایی میق و داسنهدار اقبال با افکار سولوی نه تنها دررا ری و قدرت بیان او به زباان فار.ای
تأثیر ظیم دارته ،باکه به جوهر اندیشهی اونیز رن و نیروی تازهای بخشید و ترکیار نظاام فاسافهاش را انساجام
بخشیدی تأثیر سولوی تا پایان مر در حیات فکری و روحی اقبال بر جاای باود (ریکی سجتباایی)493/2 :4573 ،ی وی
سست از صهبای کالم پیرِ الهام بخشش ،سولوی، ،ود را سوجی سقیم در دریای او سیداند کاه او باا انفا.اش زنادای
سیکندی
از غبااارم جاااوۀ تعمیاار کاارد
پیر روسی ،اک را اکسیر کرد
تاا دُر تابناااادهای حاصاال کاانم
سوجم و در بحر او سنازل کنم
(همان)91 :
به نظر سی ر.د اقبال ،آثار سولوی را از ابتدای دوران را ری ،ود به سطالعه ارفته باردی «نی» و «نالو نی» از جماه
سضاسینی ا.ت که اقبال الهوری بدان اراره داردی اقبال در سنظوسو «ا.رار ،ودی» بسیاری از تعبیرات و رساوز اراعار
سوالنا در سثنوی و دیوان رم را به اریه سیایرد (ریکی نعیم الدین)539 :4571 ،ی وی در سثناوی فار.ای ،اویش
یعنی «رسوز بیخودی» نیز از رعر سوالنا اقتبا سی کند (ریکی همان)539 ،ی
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اقبال نیز سانند سولوی نمادهای قرآنی ابراهیم و سو.ی به نوان .مبل سقاوست در برابر نیروهای بدکار ،اسا ناه باا
کارکرد سهار احسا.ات و اسیال نفسانی به کار سی ایردی هر دو را ر اغار اصطالف ریر و روباه را نیز ساورد ا.اتفاده
قرار سی دهندی (ریکی همان)535 ،
تا پایان مر اقبال نو ی ارایش سنفی نسبت به تصوف در افکار او دیده سیرود و حتی از ،ردهایری بار غزالای
نیز ،ودداری نمیکندی با این همه ،در طول تحوالت فکری ،نظر و ا تقاد او نسبت باه سولاوی هرااز تغییار نکارد و
همواره او را پیر و سررد و راهنمای ،ود سیدانست (ریکی سجتبایی)494/2 :4573 ،ی بدون تردیاد ،اندیشاه و نظریاو
«،ودی» اقبال و نظریو همه چیز را در ،ود جستن و دیدن ،ستأثر از تعالیم سرادش سولوی باخی ا.ت که فرسود:
صدر ،ویشى فرش ،ویشى بام ،ویش
سرغ ،ویشى صید ،ویشى دام ،ویش
(سولوی)324/1 :4549 ،
وام.تانی آرکار دیگر اقباال از سوالنا در تقویت نصر «،ودی» به نوان جاوهر فاسافو اقباال ،در پیوناد ،اودی باا
سفهوم شق و سحبت ا.تی چنانکه اوید:
زیر ،اک سا ررار زنادای ا.ات
نقطو نوری که نام او ،اودی ا.ات
زناادهتاار .ااوزندهتاار تابناادهتاار
از سحباات ساایرااود پایناادهتاار
از سحبااات اراااتعال جاااوهرش
فطاارت او آتااش اناادوزد ز شااق

ارتقاااای سمکناااات سضااامرش
ااالم افااروزی بیاااسوزد ز شااق
(اقبااال ،ا.اارار ،ااودی-41 ،

)43
 7-4حافظ ریرازی :اقبال در اولین چاپ سجمو و ارعارش با نوان «ا.رار ،ودی» رعر حافظ را سورد ا تاراض و
نقد قرار سیدهدی او حافظ را نمایندۀ تصوفی سنحط ،تخدیری و رفانی راکد سیداندی به اماان اقباال سطالعاو سکارر
غزلیات حافظ سیگسار. ،بر کاهش تحرک و تالش و .ار انگیزۀ تحول از جاسعو انسانی سایرامردی وی در طعان
اندیشو رفانی ر،وتزای حافظ سی اوید:
جاااسی از زهاار اجاال .اارسایهدار
هورااایار از حاااافظ صهبااساااار
ساای ااالج هااول ر.ااتا،یز او
رهااان .ااااقی ،رقاااو پرهیاااز او
نیسااات غیااار بااااده در باااازار او
آن فقیااااه سااااات سیخواراااااان

از دو جاام آراافته راد د.ااتار او
آن اسااااام اساااات بیچاراااااان

نغماااو چااانگش دلیااال انحطااااط

او جبرئیااال انحطااااط
(اقبال ،ا.رار ،ودی)

هاااات

 -2تفاوت نگرش اقبال با رفای کال.یک ایرانی
با وجود رباهت آهن بیان و رعر اقبال با رفای بزرگ ایران زسین ،و ایرغم نفوذ آرکار کاالم و اندیشاو رفاای
بزرای همچون سولوی. ،عدی ،حافظ و دیگران ،رعر اقبال بیانگر ،ط و ،ال و رمایل سعشوق و تر.یم کنندۀ فراق
و دلتنگیهای ارق غمزده نیستی اقبال همو تصورات و اندیشاو راعری ،اویش را سقدساهای بارای تحقاق هادف
،اقت الهی یعنی ایجاد «سرد حق» برای ایفای نقش برجستهاش در دنیای پر تحرک قرار سیدهدی چنانکه اوید:
.وی قطااار سیکشم ناقو بیزسااااام را
نغمه کجا وسن کجا؟ .از و .خن بهانهایست
(اقبال)12 :4579 ،
باوجود آنکه پارهای از افکار و اصول قاید وی از رفان و تصوف اقتبا رده بود ،اسا با زنداانی صوفیان و رویّاه-
ی مای آنان سخالفت سیورزیدی (سینوی )29 :4571 ،اقبال ،به ،الف .نت صوفیان ستقدم کاه افتماان غالارراان،
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نالیدن از ناسرادیهای جهان فرهادکشِ و الَمِ .ست و بیبنیاد و بیان جز انسان در سقابال نیروهاای طبیعات باوده
ا.ت ،حل نابساسانیهای بشر را صرفاً در بیدار.ازی ،ودی و شق و قدرت ذاتی انسانها سیداندی
اقبال رعر حافظ را سصداق تقدیرارایی و تسایم در برابر سشکالت سیداندی وی وحدت وجود ابان ربای و نظریاو
وجود ظای پندارتن ایسن جهان تو.ط ایشان را سوجر رکود اجتماع سسامانان و باز ایستادن از جوراش و جنابش
تاقی سیکندی (ریکی سجتبایی4574 ،ب )73 :اقبال سبانی نظری و مای تصوف را در ترازوی ،رد و تجربه سی.انجد
و رفان را به سحک قرآن و .نّت سیزندی (رکنی یزدی :4571 ،ن )51او به ،الف اندیشو غالر صوفیان سسامان و
ستکامان ارعری که یکسر به جبراندیشی و سساوب االراده بودن انسان قیده دارند ،با سختار دانستن انسانها سردم را
به جهد و کورش و ایجاد تحول در زندایران فرا سی،واندی
جز به ام انف و آفاق نیست
زندای جهد ا.ت و ا.تحقاق نیست
(همان)12 ،
اندیشو اقبال ستأثر از «اصالت اراد» روپنهاور« ،ابرسرد» نیچه و «نیروی حیاتی» و «اصالت ،اودی فارد» براساون نیاز
بودی(سجتبایی457 ،ب )71 :به نظر سیر.د تفسیر اقبال از ا،تیار و آزادی انسان ،در سقاباه با طبیعت و سحیط پیراساون
به نگرش سکتر کالسی ریعه بسیار نزدیکتر ا.تی با این وص به نظر سیر.د که دیدااه اقبال در سساألو تقادیر و
قضای الهی تحت تأثیر اندیشههای جالل الدین سولوی باخی ا.تی بنابر ایان ،اقباال نظریاو ،اودی را از اذراتگان
تقاید نموده و آن را با ویژایهای ،ان و برای انسانهای قرن بیستم طرف نموده ا.اتی وی ایان اندیشاههاا را در
ذهن ،ود نقد و تحایل کرده و .رانجام به هم آسیخته و صاره ،ان ،ود را از آنها تحت ناوان فاسافو «،اودی»
پدید آورده ا.تی
 -49نتیجو بحث
به نظر سیر.د اقبال الهوری با نگرری .یا.ی –اجتما ی بر جاسعو سسامان ،برای تحول حال آناان در پای اندیشاه-
هایی رورآفرین ا.تی او ا.ا.اً بخش مدهای از نگاه تصوف زاهداناه و سرتاضاانو حااکم بار قارون اولیاو اجتمااع
سسامانان را به ردت نفی ،نقد و طرد سینمایدی وی ات جبراندیشی جاسعو ا.االسی را در اراعار رکاودزا ،ر،اوت
آفرین و تقدیرارایی بر،ی از صوفیان سسامان سیجویدی تعالیم ریاضتسدارنه و دنیااریزی صوفیان و تأکید آناان بار
زلتازینی روحیو بیا تنایی به د.تاوردهای سادی را برای جاسعو سسامانان به ارساان ،واهاد آوردی در سقابال ایان
اندیشو بازدارنده ،اقبال الهوری این هیجان انرژی آفرین ،برای ایجاد روف و رور انقالبی را بیش و پیش از هر جاایی
در اندیشو حرکتآفرین و اسیدبخش سوالنا سییابدی با وجود نقد جدی اقبال بر سیاساری حافظ ،او سولوی باخای را
فراوان تحسین و تقدی سینمایدی
با آنکه اقبال ،ود را از نصر رفانی و .نتی سولوی و دیگر رفای پار.ی اوی دور سی.ازد ،اسا همواره به ناصار
پویا و حرکتآفرین در ارعار سولوی نظر داردی بر این ا.ا او سیکورد تا افکار ،ود را نه تنها در اراعارش ،باکاه
در ستون سنثور نیز به ارعار سوالنا ا.تناد و تکیه نمایدی
بشنو ای ال از جداییها رکایت سیکنم
همچو نی از نیستان ،ود حکایت سیکنم
با وجود اهتمام ویژۀ اقبال الهوری به تفکر فاسفی و قول به ا.تطا ت ارادۀ آزاد بشری در سقاباه با طبیعات و جهاان
سحسو.ات ،بر کمال انسان از طریق بازاشت به «،ودی» بسایار تأکیاد داردی او در ایان را.اتا اندیشاو سُثُالارایای
افالطونیان را نه تنها نسخو رفا بخش برای فرهن ،اوتازین جاسعو هندوان و موم ررقیها نمی داناد ،باکاه آن
را رادع و سانع بزرکی در راه .عادت و کمال بشریت تاقی سیکندی
به نظر سیر.د که افکار اصالف طابانو اقبال الهوری به صورت سستقیم تحت تأثیر تعالیم انسان.از قرآن کاریم باوده
و در این را.تا از اندیشههای ناب و ،ردورزانو ریعی و آسوزههای ارراقی– قالنی فاسفه و حکمت ایران زسین نیز
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بهرهها برده ا.تی وی به ،الف نگرش سوهوم پنداری هستی در فرهن رفانی هندوان ،و به ک نگااه سرتاضاانو
سکاتر رفانی هندویی که روحیو ر،وت را به جواسع ررقی تزریق سیکند ،بر نصر حرکات و کماالارایای تکیاه
سیکندی او همچنین به ک .نت صوفیان ستقدم سسامان در .تیز با ،ردورزی و نفی اوم ظاهری و تأکیدراان بار
زهد و دنیااریزی ،اقبال واسای همچون ام ،قالنیت ،اجتهاد و ملارایی را در پرتو شاق و راور دینای ،بارای
بازیابی و تقویت نصر ،ودی بسیار ضروری سیداندی
سنابع
 ا،تر ،نسرین؛ .عدی و اقبال ،تهران :نشر سعارف4571 ، اقبال ،جاوید؛ زندای و افکار السه اقبال الهوری ،ترجماو راهیند،ت سقدم(صافیاری) سشاهد ،انتشاارات آ.اتانقد رضوی4519 ،
 اقبال الهوری ،سحمد؛ احیای فکر دینی در ا.الم ،ترجمه احمد آرام ،تهران :انتشارات پایا ،بیتای _______ دیوان (سیکدۀ الهور) ،تصحیح سحمد بقایی ساکان ،تهران :انتشارات اقبال4579 ،پاکستانی ،بدالواحد؛ اقبال و سیاتون ،ترجمو سحمدحسین .اکت ،سجمو ه سقاالت آوازهای سوسیاایی ،تهاران :دفتارنشر سعارف4571،
 تفهیمی. ،اجد اهلل؛ فردو.ی و اقبال ،سجمو ه سقاالت آوازهای سوسیایی ،تهران :دفتر نشر سعارف4571، چوهدری ،راهد؛ نظاسی انجوی و اقبال ،سجمو ه سقاالت آوازهای سوسیایی ،تهران :دفتر نشر سعارف4571، حسین ،ان ،یو .؛ حافظ ریرازی و اقبال ،تهران :نشر سعارف4571، رکنی یزدی ،سحمدسهدی؛ اقبال و رفان ،سجمو ه سقااالت آوازهاای سوسیاایی ،تهاران :دفتار نشار سعاارف ،چااپاول4571،
 .رالزایی ،سحمد؛ قل و شق از نگاه اقبال الهوری ،سجاه کیهان اندیشه ،رماره  ،431آبان ساه4571، .عدی ریرازی ،سصاح الدین؛ کایات ،تصحیح سحمد ای فروغی ،تهران :انتشارات ققنو  ،چاپ چهارم4514، رایگان ،داریوش؛ آ.یا در برابر غرب ،تهران :انتشارات اسیرکبیر ،چاپ اول4517، رریعتی ،ای؛ سا و اقبال ،سجمو ه سقاالت آوازهای سوسیایی ،تهران :دفتر نشر سعارف4571، صباغیان ،سحمدجاوید،راهناسه اقبال؛ راز ،ودی و بیخودی ،سجمو ه سقاالت آوازهای سوسیایی ،تهاران :دفتار نشارسعارف4571،
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