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 مقدمه
 

 

الدین سههروردی بهه    ۀ زندگی شهابدر میان اندیشمندان ایرانی طرز تفکر و شیو

چهون ههر دو بهه     ،نزدیه  اسهت   الههوری  اقبالمحمدزندگی  ۀطرز تفکر و شیو

کهن بهه شهمار    ای هو آن را سرمای اند کردهحکمت و تصوف ایرانی تکیه  ،فرهنگ

 ،بههه همههین دلیههل .دارد قههدمتهههزار سههال  3حههداقل  ای کههه ؛ سههرمایهانههد آورده

و مهورد اسهتفاده قهرار     اند کرده اصطالحات عرفانی را از فرهنگ کهن ایرانی اخذ

از دیگر کسانی  اند. هودیت و نور، عنایت خاص داشتخ ،اند و هر دو به اشراق داده

مهورد   عظمت انسانی در اشعار ههر دو  که مولوی است گذاشته،أثیر تکه بر اقبال 

بیشترین بار عرفانی را به خهود اختصهاص داده اسهت.     ،توجه قرار گرفته و عشق

ایهن   در را رسهالتش  و دانهد  مولهوی مهی   ههای  اندیشه مروج و مبلغ را خود اقبال

 یعنهی  شهرق  اقهوام  میهان  در را پویهایی  و تحهر   ،وی آرای ترویج با که بیند می

 چهه  آن و اند کرده فراموش را خویشتن که هایی آن در و ایجاد کند اسالمی جوامع

اقبهال تعلیمهات   آورد.  وجهود  بهحرکتی  ،کنند می تمنا بیگانه از ،دارند خود که را

 ،از لحاظ انحطاط ملل اسالمی زیرادانست،  می مولوی را در عصر حاضر ضروری

 مهولوی داشت: ۀاقبال شباهت زیادی با دور ۀدور

 چهههو رومهههی در حهههرم دادم اذان مهههن 

 او ،عصههههر کهههههن  ۀبههههه دور فتنهههه 

 

 ازو آمههههوختم اسههههرار جههههان مههههن 

 مههههن ،عصههههر روان ۀفتنههههبههههه دور 
 

 (. 642، ص 1343 الهوری، )اقبال
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 اهتمهام  اشهعارش  خصهوص  به و آثارش جای جای در مولوی از تبعیت به وی

 قهرآن  تعلیمهات  از ملههم  دو هر افکار. دارد آن های آموزه و قرآن طرح به زیادی

 و متفکههران از یکهی  اقبههال. اسهت  آزاد مکههان و زمهان  طتسههل ۀحیطه  از و مجیهد 

 عمهل  آن بهه  و حفه   را عظهیم  کتاب این باید است معتقد که است روشنفکرانی

 :کرد

 زیسهتن   مسهلمان  خهواهی  مهی  تهو  گهر

 توسهت  آییههن  عهظههیم  قهرآن حهفه 

 اسهت  زنههده  مسلمههان  آییههن  ی  از

 

 زیسههتن قهههرآن بههه جههز ممکههن نیسههت

 توسههت دیههن گفههتن فههاش را حههق حههرف

 اسههت زنههههده قهههرآن ز امهههت پهیهکهههر

 (.463، ص 1362جاوید،  الهوری، )اقبال

 

اهمیت خودشناسی  و ثیرپذیری اقبال از سهروردی و مولویأت نظر به ،بنابراین

 ،وتربیهت  تعلهیم  مبنهای  و موضهوع  کهه  این به توجه با ها و یابی از دید آن و هویت

توان اهداف، اصهول، محتهوا و    است و بدون شناخت درست این مبنا، نمی انسان

خصهوص   است در ابتهدای ههر بحهث تربیتهی بهه      پس الزم ،تدوین کرد را روش

به  آن دایره و حدود ،موضوع درست آنتربیت با عنایت به شناخت و ۀ تعلیمفلسف

درسهتی نیهز    محتهوا و روش اصول، هدف،  بتوان مشخص شود تا صحیحینحو 

  کرد.ارائه 

تربیت، آرای دانشمندان مسهلمان در  و ۀ تعلیمفلسف ۀهای اخیر در رشت سال طی

بهه آرای عالمهه محمهداقبال الههوری کهه از       ، امها مباحث تربیتی گردآوری شده

حتی به صورت گذرا هم اشاره  ،اندیشمندان و روشنفکران مسلمان است ،شاعران

های مها   نگاشته میان تربیت های اقبال در از نگرش پژوهشی یارشزجای گ ونشده 

تربیتهی در   -از مباحهث فلسهفی   در حالی که آثار و اشهعار او مملهو   .خالی است

های  ویتی و راهه گریز از بییابی،  انسان، گرایش به خودشناسی و هویت خصوص



   9مقدمه  

 

سههروردی و مولهوی( بهر    اسالمی ) -جریان فکری مهم ایرانیدفع آن و تأثیر دو 

تربیتهی از دیهدگاه   و های تعلیم رسد دیدگاه . پس ضروری به نظر میاوست ۀاندیش

را در نظهام   هها  این اندیشمند مسلمان روشن و مشخص شود تا بتوان کهاربرد آن 

 -نظهام تربیتهی ایرانهی    ها، آن تحققرسمی مشاهده کرد و با رسمی و غیر آموزش

 از نیازهای ضروری انسان است.د. بنابراین، خودشناسی بنا نها را اسالمی



 



 

 گفتار پیش
 

یهن جههان گشهود کهه مسهلمانان در مهنجالب       ه اب  اقبال وقتی چشمعالمه محمد

ظلهم و   ،فقر ،نابرابری اجتماعی ،تبعیض طبقاتی ،رکود اقتصادی ،انحطاط اخالقی

بهود؛ دیهن در    اران به اوج خهود رسهیده  زدند و ستم طمع جب ل دست و پا میجه

غالمی  ،به هر جنایت ،طاغوتی ۀسلط ۀاالن خونخواری بود که برای ادامدست دج

دادنهد و دیهن و شهرف را قربهانی      استعمار و خفه کردن آزادی و آزادگان تن می

از قبیل افتخارات  یهای بدعت ،تکردند؛ به جای کتاب و سن خود میشهوات پلید 

تی را در زدگی، هر نوع بلنهدهم  اختگی و غربخودب؛ نژادی و وطنی رواج داشت

 در چنان .داد یان مییو جای خود را به بردگی و تقلید از اروپا بود مسلمانان کشته

 و کیشان قیهام کهرد   برای ارشاد هم ؛ت بستعصری اقبال به حکم اسالم کمر هم

در کوشههید تهها بههه مههراد رسههید  قهه آن و کههار انههداخت هرا بهه قلههم و زبههان خههود

 (.64، ص1370فریدونی،  مشایخ )

اسالمی را حمل بر اهمال و  ۀماندگی و ضعف و انحطاط جامع وی علل عقب

د کهه  کهر  و تأکیهد مهی   سهت دان های معنوی و فکری اسهالمی مهی   غفلت از ارزش

وحهدت اسهالمی    را بشناسهند و مسلمانان باید شخصیت و هویت اسالمی خهود  

-عقهب  لالعله  (. علهت 158 ، ص1364یافت کنند )عبدالشکور، رفته را باز ازدست

محو  ،خودباختگی ،نشناختن شخصیت اسالمی ،ماندگی مسلمانان را ضعف ایمان

پرسهتی بهه جهای     اختالف عقیده و توجه به وطهن  ،تفرقه ،ییشدن در تمدن اروپا

با تمام قوا کوشید تا اسهالم را یه  بهار     ،دانست. به این سبب اخوت اسالمی می

اسالمی را به وحدت و خودشناسهی دعهوت    ۀجامع ؛ندادیگر به مسلمانان بشناس
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معایب غالمی را برشمرد و دورنمای زندگی آزاد و مستقل را در برابر چشم  ؛کند

 (. 6 ، ص1370فریدونی،  مشایخ) کندایشان مجسم 

 ،انان در طهول تهاریخ خهود   وی معتقد است که عامل اصهلی شکسهت مسهلم   

گویهد   رویگرداندن آنان از اسالم و پیروی ایشان از شهیاطین بهوده اسهت. او مهی    

تربیت  ،دیگر بپیوندند و اگر این وحدت تحقق یافتکی ههای مسلمان باید ب ملت

رهانهد )شههیدی،    را از گهرداب هالکهت مهی   ایشهان  رسد و  می ها آننبوی به داد 

فقدان خودشناسی یکی از عوامهل مههم انحطهاط     ،وا ۀ(. به عقید129 ، ص1364

پرسهتی را   رفته احساسهات ملهی و وطهن    ان رفته. این فقداستمسلمان  های ملت

الزم  ،تجدید عظمت اسالم در گذشهته  ،آورد. بنابراین نزدی  به مرگ روحانی می

 ،برانگیختن اخگر در جان و ضمیر ملت و است و باید برای افتخار و تجلیل ملی

شعور حقیقی حیات اسهالمی از سهر نهو     ،آن ۀسعی فراوان به عمل آید و در نتیج

یکی دیگر از علل انحطهاط  وی (. 370، ص1364ق بپوشد )سهسرامی، تخلی ۀجام

گویهد:   دانهد و مهی   ماندگی مسلمانان را قطع ارتباط با جهان غیراسالم مهی  و عقب

های علمهی(   این امر )پیشرفتم، الزم است که بنابراین، با بیداری جدید در اسال»

و  تا بهدانیم کهه اروپها چهه آموختهه اسهت       گیردطرفی مورد مطالعه قرار  با روح بی

در نوسهازی فکهر دینهی و     ،نتایجی که به آن رسیده، در تجدیدنظر و اگهر الزم باشهد  

 ، ص1372، الههوری  اقبهال ) «تواند به ما برسهاند  خداشناسی در اسالم، چه مددی می

ههای   تواند بیماری گری قرون وسطایی می نه راه و رسم باطنی ،وی ۀبه عقید (.11

جدید.  ۀگری ملحدان گری و اجتماعی ومید را درمان کند و نه ملیبشریت گرفتار ن

ش  زمان حاضر یکی از دوران بحرانی بزرگ تهاریخ فرهنهگ جدیهد اسهت.      بی

ات برتهر  در تجلیه  دین کهه شناختی است.  نیازمند تجدید حیات زیست ،جهان نو

بازی، تنها عهاملی اسهت    گری و تعبد است و نه تشریفات و کاهن خود، نه جزمی

تواند از لحاظ اخالقی، انسان جدید را برای تحمل بار مسهوولیت سهنگینی    که می


