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 قسمت اول

 

نی او ایرا ۀنویسندیکی از مفکرین بزرگ انقالبی هندوستان است، که احمد سروش  "اقـبـالعالمه داکتر "

الهوری، مسماء ساخته اند، که از نگاه من  اقـبـال به نامها هم او را و بعضی  "اقـبـالموالنا " به نامرا 

مرحوم در ردیف مخالفین بزرگ مال ها و موالنا  اقـبـالنامانوس به نظر رسیده زیرا، از یکطرف داکتر 

به زبان اردو، مانند پیشوای بزرگ « شکوه»ها قرار داشت، چنانکه موصوف با نوشتن کتاب معروف 

کشور یعنی امان هللا بزرگ، و سیمای عظیم آسیایی و ضد استعمار انگلیس که  تأریخواهانه نهضت ترقی خ

، مورد تکفیر مال های وقت و زمان خود قرار "خان عبدالغفار خان"گاندی سرحد اشتهار دارد یعنی  به نام

 گرفت.

 لمرو پنجاب پاکستان، شهر سیالکوت است که اکنون در قاقـبـالاز جانبی هم، گرچه مسقط الرأس داکتر 

، او را بیشتر به افغانستان، جامعه اسالمی و "اقـبـال"قرار دارد، ولی شالوده و بنیان تفکرات و نظریات 

 مولود استعمار انگلیس یعنی پاکستان. سازد تا به کشور در مجموع مشرق زمین مربوط می

شود، در مورد داکتر  یت شمرده میبشریت و انسان تأریخکه یک روح بزرگ در  "مهاتما گاندی" چنانکه 

 «"اقـبـال"و  "ورــاگـت"هندوستان دو چشم دارد، » فرماید: می اقـبـال

مانند داهی،  ،افغانستانمرحوم الهامات فکری خود را بر تفکرات بزرگ مردان سرزمین  اقـبـالداکتر 

ر متجدد جامعه اسالمی و بزرگترین مفک "حضرت موالنای بلخی"، "لوی خوشحال بابا"بزرگ ملت افغان 

مبتنی ساخته و به تحقیق در کنار مجتهد  "حضرت سید جمال الدین افغان"هزار ساله اسالم،  تأریخدر 

بود، به  افغان" عالمه جمال الدین"که یکی از شاگردان مستقیم حضرت  "عالمه شیخ محمد عبده"بزرگ، 

 "محمود طرزی"دد. ناگفته نماند که گر حیث شاگرد دوم و غیر مستقیم عالمه صاحب ما، محسوب می

، و مفکر بزرگ ترقی خواهی در کشور را نیز میتوان از شاگردان در افغانشتان بزرگ، پدر ژورنالیزم

 عالمه صاحب افغان، حساب کرد.  
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من به این عقیده هستم که سید افغان یکی از ره کشایان نهضت بیداری » نگارد:  شاغلی رهنورد زریاب می

 ۀاز طرفداران مبارزه در برابر سلطهای اسالمی بود و یکی رق زمین بخصوص کشورمشکشور های 

های اسالمی در نوعی از خواب کشور ا  مخصوص های شرقی،رفت. در زمانی که کشور غرب به شمار می

سید " رفت.  بسیار عجیب به شمار می ۀیک پدید "افغانجمال  الدین سید "غفلت فرو رفته بودند، ظهور 

تعمار و مبارزه برای بیداری از ره کشایان و در واقع علم برداران نهضت مبارزه در برابر اس" افغان

همین راه و همین طریق، پیروان دیگری نیز  های اسالمی است که بعدا  کشورهای شرق بخصوص کشور

 .اقـبـالپیدا کرد، کسانی مانند عالمه داکتر 

از بنیان گذاران اندیشه پان اسالمیزم است. همان اندیشه  "غانافجمال الدین سید "در واقع میتوان گفت که  

دست گرفت و ه هندوستان آن را در حوزه فرهنگی ب ۀمفکر وقت نیم قار اقـبـالعالمه داکتر  ای که بعدا  

 :فرماید را، فریاد کرد که در سروده معروف خود این را خالصه ساخت چنانکه میافغان همین فریاد سید 

 

 

 ار سر راهیستـبـه مانند غـمـرق هـمش

 وش و اثر باخته آهیستــخام ـۀالـیک ن

 از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز

 از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
 

می های اسالاست برای کشورهای شرقی و بخصوص کشور "عالمه سید جمال الدین افغان"در واقع این پیام 

 «ختم شده است. منعکس اقـبـالسروده داکتر  که در

 یعنی سید جمال اقـبـالچون درین جا ذکری از استاد تفکر اسالمی و مبارزه ضد استعماری، عالمه داکتر 

ادایی نمحقق و اسالم شناس برجسته کا« ولفرد کانتول سمت»  الدین افغان به عمل آمد، موجه دیدم که نظر

 اله سازم.افغان درج این مق سید جمال الدینرا نیز در مورد عالمه 

عروف خود معنون به داند و در کتاب م را کامل ترین مسلمان زمان خویش می "سید افغان"محقق مذکور 

 سید"را ضد امپریالیزم می شناسد، وی مدعی است که  "سید افغان"مشتاقانه « مدرن تأریخاسالم در »

لغ نهضت های سیاسی اسالمی ب  م   مدرن اروپایی در آمیخت، او ۀرا با اندیش، افکار عنعنوی اسالمی افغان"

 و شخصیت در خور احترام بود. وی مدافع ناسیونالیزم بومی و پان اسالمیزم بوده است.

شخصیت و تالش های او انجام پذیرفت، در حقیقت کمتر  ۀه ای از گسترش بعدی اسالم در سایبخش عمد

 تم.خ ید جمال الدین افغان نبوده باشد،جایی در اسالم قرن بیستم میتوان سراغ گرفت که تحت تأثیر آراء س

افغان را چنین مرحوم در یک بیت خود، طرز تفکر انقالبی و ضد استعماری عالمه سید  اقـبـالعالمه 

 انعکاس میدهد:

 



  
 

 

 4از 3

 رنگـــد از فـیـالـت زار نـیـآدم

 ه بر چید از فرنگـزندگی هنگام

 ره ایـوستین بـدر پــی انـرگـگ

 ره ای ـدر کمین بــر زمان انـه

 مشکالت حضرت انسان ازوست

 ان ازوستــم پنهــیت را غـآدم

 ذرـــاه او گـارگـاز از کـیـی نـب

 رـن او مخـیـتـوسـدر زمستان پ

 کشتن بی حرب و ضرب آیین اوست

 گردش ماشین اوست در ها مرگ

 دهــای خود به قالینش مــوریـب

 دهــبیذق خود را به فرزینش م

 و در لعلش رگ است دارگوهرش تف

 ناف سگ است از مشک این سوداگر

 ای ز کار عصر حاضر بی خبر

 های یورپ را نگر چرب دستی

 دـنـتـو ساخـشم تـریـالی از ابـق

 دـنـتـو انداخـاز او را پیش تــب

 وای آن دریا که موجش کم تپید

        گوهر خود را ز غواصان خرید

ان از نظر اندیشه و وابستگی تفکر، بیشتر متعلق به افغانست اقـبـالر بدین لحاظ میتوان گفت که عالمه داکت

 است، تا به پاکستان و یا هندودستان.

مسلمانان در هندوستان که یک عامل بزرگ ی اقلیت بودن تأریخمرحوم از وضع اسفبار  اقـبـالگرچه عالمه 

 ه نامبمضمون مستند مؤرخ سیستانی مراجعه شود به »  به هندوستان بود، "لوی احمد شاه بابا"لشکر کشی 

برد، و برای بار اول  سخت رنج می« نبوغ نظامی و درایت سیاسی احمد شاه بابا( منتشره افغان جرمن)
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پیشنهاد تشکل یک دولت اسالمی را در نیم قاره هند نمود و در کانفرانس منعقده لندن که جواهر لعل نهرو 

در مخالفت  "جواهر لعل نهرو"این نظریه دفاع نمود، ولی  ازنیز به همین مناسبت در آن اشتراک داشت 

 در کتاب خود اگر "نهرو"جواهر لعل ه نمود چنانکه ئدولت اسالمی دالیل خود را اراتشکل همچو یک 

در کانفرانس لندن در برابر  اقـبـالمدعی است که داکتر « هند آزادی گرفت» به ناماشتباه نکرده باشم 

 د.اعتراضتش مسکوت مان

 ادامه دارد

 

 

 یادونه:
 

مقالی هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر انځور باندی معززی لیکونکی که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی 

 فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی!«  آرشیف»ولو سره د لیکونکی مقالی د په اجرا ک« کلیک»د 

 

 
 


