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  مقدمه. 1
  ینید يفکر روشن ریاو در س گاهیاحوال اقبال و جا رامونیپ 1.1

 معنـاي  به(» سپرو« را خود قومیت فرد،   به منحصر خطی مدرك یک در الهوري اقبال محمد
  ).10/ 1: 1372اقبال، ( است نگاشته) بود برهماها بین در مذهبی لقبی که عالم و کرده  تحصیل

 بـه  رو متوسط اقتصادي شرایط با اي  خانواده در هندوستان پنجاب سیالکوت شهر در او
تولـد پـدر    یـق دق یختـار  ةدربار ،يفرزند و، اقبال یدجاو). 8 مقدمه،: همان( آمد دنیا به پایین

 9مطـابق بـا    1294 القعـدة   ذي 3 اقبـال  تولـد  تاریخ گفت توان  می شواهد پرتو در«: گوید  یم
  ).79 /1: همان(» است 1877نوامبر 

 که دوستی پاسخ در و نداشت اش  خصوصی زندگی به اي  عالقه چندان خود، اقبال،
 جالبی چیز آن در بپرسید، اگر ام  زندگی دربارة«: گفت بود خواسته را اش  زندگی شرح

است  یتحائز اهم جنبه ایناقبال از  یاما شناخت کامل زندگ .)53 /1: همان( »نیست
 این از کدام هر در و کرده تجربه شخصاً را اجتماعی و فکري مختلف هاي  که او عرصه

 را اقبال معاصر گران  پژوهش از بسیاري. است بوده تاز  پیش خویش زمان در ها  حرکت
 دانند  می اسالمی واحد امت تشکیل و دینی احیاگري جریان در نظیر  کم شخصیتی

  ).25: 1382 ی،هاشم(
 سیاسی، نظریات کند  می تر  بیش را آثارش و اقبال جایگاه ارزش و عظمت چه  آن

 اي  خامنه سیدعلی اهللا  یتآ. اسالم است ینبه د یقشاو و تعلق خاطر عم یو مذهب اجتماعی،
اسالم است و  یختار برجستۀ هاي  شخصیت از اقبال«: است آوردهنکوداشت اقبال  کنگرة در

 ما اگر. کرد تکیه اش  زندگی خصوصیات از یکی بر تنها توان  یکه نم یو متعال یقچندان عم
» ... ایم  حق او را ادا نکرده است، عالم یک و فیلسوف یک اقبال که  این به کنیم اکتفا فقط

)1365 :35.(  
 و فراز و زیست  می آن در الهوري عالمه که دورانی اجتماعی شرایط به توجه

 و سترگ اندیشمند این آثار و ها  اندیشه شدن روشن در تواند  می ،او زندگی هاي  نشیب
  .باشد یدمف ها  آن گیري  شکل در مؤثر عوامل

با  یراننمونه در ا يبرا ؛بود گوناگونجوامع  ینسب یارياقبال عصر هوش یاتح دوران
. یافتشدت  یاجتماع ییراتگشوده شد و تغ یدجد یايدن يبه سو ییدرها یرکبیرهمت ام

نیازهاي نسل جدید باشد  گوي  پاسخ توانست نمی تنهایی  در این برهه، روحانیت دیگر به
 وفاقد قدرت فکري بود  داشت، اجتماعی قدرت چه اگرو مذهب ) 220 :1357 ی،حکیم(
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که بسیار غنی و مجهز بود، تاب مقاومت نداشت  مخالف، قطب ایدئولوژیک هجوم برابر در
اسالم داشت و این  ةنواندیشی دینی اهتمام به فهم دوبار ،حقیقت در .)21: 1351 ی،شریعت(

 و اجتماعی ماندگی عقب بست فهم با هدف تغییر در افکار و احوال مردم و خروج از بن
 رو این از). 5: 1386 اشکوري، وسفیی( گرفت می صورت مدرن جهان به ورود و سیاسی
 از شده  بیگانه نسل کردن آشنا براي تا کردند می وظیفه احساس که خاستند پا به کسانی
 تعداد سو یکچرا که از  بود، شده دوچندان آنان مشکل زمان این در و کنند تالش اسالم
 از دشمنان دیگر سویی از و بودند کرده پیدا فاصله اسالم با کرده  تحصیل جوانان از زیادي

 جدید، گروه این. دادند می ها  آن خورد به را دینی ضد مطالب شده  ریزي برنامه بسیار هاي راه
 فکران روشن داشتند، قرار غربی فکران روشن و) قشریون( گرایان  که حد واسط بین سنت

 ،از حیث مبانی دینی و انقالبی، فکري مردم ۀدر تغذی ،به سهم خود که، گرفتند نام مذهبی
 ۀآنان دانستند که میان جامع). 220- 216: 1357 ی،حکیم(ایفا کردند  یدينقش مؤثر و مف

 دنیاي در سنّتی دین به صرف تقید که دریافتند و هست اي مدرن فاصله يو دنیا یشخو
 يبرا یدندلذا کوش انگاشت؛ نادیده توان نمی را دنیا این دستاوردهاي و است ناممکن جدید

 ).337: 1382 ی،هاشم(بیابند  یکردن این فاصله راه درست پر
 : شد خالصه شعار سه دراین شان اولیه اصول بنابراین

 ؛اصیل اسالم به بازگشت و ها بدعت و خرافات از مسلمانان عقیدة پیراستن .1
 ؛غرب سیاسی و فرهنگی سلطۀ خطر برابر در مسلمانان بستگی  هم و وحدت .2
 هاشـمی، ( زمـان  مقتضـیات  و عقـل  با دینی رهنمودهاي و تعالیم کردن هماهنگ. 3
1382 :113.(  
 بزرگی هاي  شخصیت و داشت ادامه نیز هند در استعماري ضد مبارزات زمان این در
 شکست و هند استقالل به یابی دست براي »نهرو لعل جواهر« و »گاندي مهاتما« چون

نهضت  ةدربار یحضمن توض خویش، کتاب در نهرو لعل جواهر. کردند  می تالش ها  انگلیسی
 یک«: گوید  یم یناقبال چن ةدربار نهضت، این در ؤثرهندوستان و نقش افراد م يضد استعمار

است  يهند نابغۀ شاعر یک اقبال محمد آورد، جا  این در را نامش توان  یکه م ،   دیگر شخص
 یونالیسمناس دربارة زیبایی اشعار او. تواناست شاعري فارسی، خصوص  هکه در زبان اردو و ب

 هندوستان«: گوید  یاز اقبال م یددر تمج یزن ،هند زعیم ،يگاند). 56: 1382(» ساخته است
  ).167: 1370 یدي،سع( »اقبال محمد و تاگور رابیندرانات: بود چشم دو داراي

 از نبایـد  را هنـد  مسلمانان اجتماعی و سیاسی حیات که بود دریافته نیکی  به الهور عالمه
 از بعـد  هـاي   رو بـود کـه در سـال    یناز هند جدا دانست و از ا یرونب یبزرگ اسالم جامعۀ
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آثـار   مجموعـۀ  از زد  می موج پرستانه  وطن احساسات آن در که را اشعاري وطن به بازگشت
و  یکه زبان اکثر مـردم هنـد بـود، زبـان فارسـ      ،زبان اردو يمنظوم خود خارج کرد و به جا

 یزبـان فارسـ   یراز ؛آرا و افکار خود به کار گرفت یانب يرا برا یفارس یشعر عرفان یراتتعب
  .رفت  می شمار هزبان مهم جهان اسالم ب یندوم یو فرهنگ یخیاز لحاظ تار

و  یافـت دسـت   »يخـود  فلسفۀ« یعنی خویش مهم کشف به که دبو ها  سال همین در او
 یـت نها و در کـرد منتشـر   1915در سال  »ياسرار خود« مجموعۀ در را خود افکار ترین  مهم

 یاگريو اح یرنسانس اسالم یندفرا ةدربار یشخو نظریۀ اسالم در دینی فکر احیايبا کتاب 
  .عرضه کرد یناز د یاصالح یو مدل مطرحرا  یددر جهان جد

  
  مسئله انیب 2.1
 روح دمیدن هایش  نگاشته در وي پیام ترین  بیش که دارد نثر و نظم به فراوانی آثار اقبال

 هاي  حیطه در خود از متضاد گاه و متنوع مکتوباتی وي. است جهان مسلمان ملل در آزادگی
  .است گذارده جايبر  یو فرهنگ اسالم شناسی،  جامعه فلسفه، شعر،

 يو اندیشـانۀ   اصالح نظریات نماي  او درواقع جام جهان اسالم در دینی فکر احیاي کتاب
 یـغ و تبل یحتشر یاجتماع يعمل و تئور فلسفۀ و اسالمی رنسانس آن در که شود  یشمرده م

 خود مهم کشف و پردازد  یغرب م مدرنیتۀ تنس بررسی و نقد به خود آثار در وي. شود  یم
 راکـد و  پیشـرفت،  خویشـتن،  شـناخت  به را مسلمانان آن در که داند  یم »يخود فلسفۀ« را

و  یـت و حفـظ هو  ییو هـدفش واداشـتن آنـان بـه قـدرت و توانـا       کنـد   می دعوت نماندن
ـ  يو یاصالح یشۀاند یامر عنصر اساس یناست که ا یمسلمان یتشخص . رود  مـی  شـمار  هب

اسـت   يبشـر  یتشخصـ  هستۀ و مرکز معناي هاقبال ب »يخود«معروف  فلسفۀ کلی، طور به
 ).253: 1366 ی،صاف( هاست  ارزش یارکه مع
 یو علـ  یدجمالسـ  یـان م یاسـالم  یشـی از خـط نواند  یعطف نقطۀ در اقبال که جا  آن از

مهم جهـان   يها  گولویدئاز ا یکی یزواسط قرار گرفته است و امروز ن ۀحلق مثابۀ هب یعتیشر
 يهـا   یـان جر یجـاد در ا  شا  خواهانـه   يآزاد يها  یشهکه اند اي  گونه هب د،شو  یشناخته م  اسالم

 یـت از اهم یانـه خاورم ۀمنطقـ  يکشـورها  ویژه  به یاسالم يکشورها یو فرهنگ یاسیمهم س
 وي اثرگـذار  و اصـالحی  تفکـرات  ترین  مهم تحلیل و دقیق شناخت ،برخوردار است یاديز

 .نماید  یم يضرور اسالمی يدر کشورها یرنسانس اسالم یندفرا شدن یبه منظور عمل
رنسـانس   مبحـث  کـه  سـؤال  این طرح ضمن اقبال، آثار کثرت علت به دارد بنا نگارنده
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 ینا ي،و ینیفکر د یايبر کتاب اح یهبا تک ،است شده یاندر تفکرات اقبال چگونه ب یاسالم
 .کند یمقوله را نقد و بررس

 

  اسالمی و غربی رنسانس. 2
  یغرب رنسانس يها  یژگیو و فیتعر 1.2

 شـکوفایی  و فرهنگـی  عظیم تحول آن از مقصود که است حیات تجدید معناي به رنسانس«
 و بـود  شمالی ایتالیاي آن اولیۀ منشأ. شد آغاز میالدي چهاردهم قرن اواخر در که است علم
 عصـر  بـا ). 229: تا  بی گاردر،( »یافت گسترش سرعت  به میالدي شانزدهم و پانزدهم قرن در

 خاصـی  بینـی   جهـان  و شد بیدار هزارساله خوابی از غرب جهان علم، شکوفایی و رنسانس
  .بود متفاوت وسطی قرون بینی  جهان با جهات از بسیاري در که کرد پیدا

 تولـدي  آن معنـاي  کـه  است شده اطالق جدید دوران به فرانسه زبان از »رنسانس« واژة
 عصـر  کـه  بودنـد  گمـان  این بر آوردند پدید را رنسانس دوران که کسانی زیرا است؛ دوباره

 چراکه است؛ مرتبط باستان روم و یونان دوران بهو  ندارد ارتباطی هیچ وسطی قرون با ها  آن
 تجربـه  و آفریـده  را بزرگ هاي  موفقیت و اقدامات باستان دنیاي در فقط انسان آنان، زعم به

 امکـان  روم و یونـان  فرهنـگ  نـوزایی  بـا  تـا  بـود  آن سر بر نیز رنسانس درواقع. است کرده
 .کند فراهم بشر براي دگرباره را سترگ هاي  پیروزي و رفت پیش

 را وسـطی  قـرون  با جدید عصر عمدة تفاوت دو غرب، مشهور فیلسوف راسل، برتراند
 حاکمیـت  کـاهش : اسـت  تر  مهم همه از تا دو ها،  تفاوت وجوه این از... «: کند می بیان چنین
  ).680 /2: 1365( »علم قدرت افزایش و کلیسا

 محسـوب  اروپـا  جدیـد  قرون تاریخ سرآغاز »دینی اصالح« و »رنسانس« مهم دوران دو
 اي  سـاده  چندان کار ها  دوره این از دقیق و مشخص تعریفی غربی مورخان براي اما ؛شود  می

 قـرار  مـذهبی،  و ملـی  منافع ازجمله دیرپا، اجتماعی و روانی عوامل تأثیر تحت ها  آن. نیست
 دارنـد،  تـاریخی  دوران ایـن  از که تعاریفی نیز اروپایی گوناگون هاي  ملت و ها  دولت. دارند
 تـرجیح  هـا   امریکایی حتی. است اي  منطقه و ملی باشد، اي  قاره و کلی توصیفی که  آن از پیش
 کـه  سال آن یعنی ،1492 سال را وسطی قرون پایان و جدید قرون شروع تاریخ که دهند  می

 هـا   ایتالیـایی ). 364: 1338 برینتـون، ( کنند معرفی شد، پیاده باهاما جزایر در کلمب کریستف
 امتـداد  و ادبیـات  و هنر نوزایی را رنسانس ها  آن. دارند نظر در را تاریخ این از تر  پیش طبیعتاً

  .شناسند  می روم و یونان عصر به خود نگاه
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 و نـرم  سـبکی  با ،»رنسانس« عنوان با خویش تمدن تاریخ از پنجم جلد در دورانت ویل
 میکالنـژ  با و شد آغاز) چهاردهم قرن( پترارك با رنسانس که است معتقد تعصب، از دور به
 پژمـرده  و شـدن    شـکفته  جایگـاه  نیـز  وي ظاهراً. رسید پایان به) شانزدهم و پانزدهم قرون(
 ).557: 1371( داند  میرا  ایتالیا در رنسانس شدن  

 آمـدن  وجـود    به باعث که کسانی و عوامل تعیین رنسانس، آغاز دقیق زمان تعیین سان  به
 و علـم  کتـاب  در بـاربور  ایان. مفصل بحثی محتاج و مشکل است کاري نیز شدند رنسانس

 اسـت  اجتمـاعی  پیچیدة پدیدة یک جدید علم گرفتن باال و برآمدن«: کند  می بیان چنین نید
). 54: 1362(» ... اسـت  پذیرفتـه  تـأثیر  متعددي عوامل از و انجامیده طول به قرن چندین که

 نیروهـاي  خـودش،  و طبیعت خدا، به انسان نگاه نوع کلیسا، سلطۀ شکست قبیل از یعوامل
 همـه  از و گـرم،  سـالح  کشـف  نما،  قطب کشف ثروت، افزونی تجارت، گسترش اقتصادي،

. کردنـد  تسـریع  را جدیـد  رونـد  ی،همگ ها،  مجله و ها  روزنامه انتشار و چاپ صنعت تر  مهم
 را جغرافیـایی  معلومـات  کـه   این بر عالوه نیز، هندوستان و آسیا به یافتن   راه و امریکا کشف

 در خاصـی  جـوش  و جنب و کرد فراهم اروپاییان جوالن براي وسیعی میدان داد، گسترش
  .انداخت راه به ها  آن

 اگرچـه . داننـد   می صلیبی هاي جنگ را اروپاییان بیداري مؤثر عوامل از یکی مندان دانش برخی
ـید  طـول  سـال  200 حـدود  مسیحیان و مسلمانان بین ها جنگ این  شکسـت  بـا  سـرانجام  و کش

 تـرین   مهـم  کـه  داشت همراه به مسیحیان براي بزرگی پیامدهاي و نتایج بود، همراه مسیحیان
 .بود آن برگرفتن و اسالمی تمدن و فرهنگو  زمین  مشرق معارف و علوم با آشنایی ها،  آن

 بـه  قدیم تمدن انتقال وسیلۀ که داند  می این در را اسالمی تمدن اهمیت نیز راسل برتراند
 ).599 /1: 1365( است بوده اروپا جدید تمدن

 تفکـر  و علمـی  اندیشـۀ  در کـه  بود تغییراتی رنسانس عصر شهرت علت ترین مهم شاید
 از علـم  رفتـه   رفتـه «. آورد پـیش  نیـز  تازه داري  دین نگرش نوعیرنسانس . شد پدیدار انسان

 بـا  فرد شخصی رابطۀ رنسانس عصر در. نهاد اثر مردم دینی حیات بر این و شد جدا الهیات
 بـا  انسـان  رابطۀ که وسطی قرون خالف  به بود، کلیسا دستگاه با او رابطۀ از تر  مهم بسیار خدا
  ).54 :1362 باربور،( »بود پذیر  امکان کلیسا طریق از فقط خدا

 طبیعـت  بـر  وسـطی  قـرون  آمیز تعصب تأکید رغم  به رنسانس،) اومانیست( مداري  انسان
 خـود  کـار  آغاز نقطۀ را بشر رنسانس گرایان  انسان. شد انسان تازة باور به منجر بشر، کار  گناه

 باعـث  آمد پیش دوران این در که تحولی و تغییر ها ده و ها این). 239: تا  بی گاردر،( ساختند
 .شد عصر این شهرت
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  :است آورده خویش سخن پایان در اروپا تاریخ مهم دوران این مورد در دورانت ویل
 فلسفه و علم دینی، اصالح جنبش روح دین و بود رنسانس نغمۀ نت کلید هنر که طور  همان

 مسیر مستقیماً رنسانس لحاظ، این از. درآمدند گري  روشن عصر معبود خدایان صورت به نیز
 تنها دینی اصالح و رساند گري  روشن عصر به را آن تا داد ادامه را اروپایی ذهن تکاملی
 وسطایی قرون ایمان به رو و شمرد  می باطل را عقل که زیرا بود؛ مسیر آن از انحرافی

 عصر حق در خدمت دو اش،  ذاتی تعصب الرغم  علی دینی، اصالح وجود این با. آورد  می
 ظهور موجب و شکست هم در را جزمی اصول اقتدار که  آن یکی: آورد جاي به گري  روشن

 میان در که  این دیگر و باشند؛ شده نابود بایست  می آن از پیش کمی که گشت نوین فرقۀ صد
 به رسیدگی مرجع تنها عقل سرانجام، که داد رواج را اي  مردانه مباحثۀ چنان ها  فرقه آن

 نظامی نیروي به مستظهر ها  آن از بعضی که  آن مگر شد، ها  فرقه آن از یک هر دعاوي حقانیت
 عقاید همۀ و ها  فرقه همۀ دفاع و حمله آن و دادخواهی آن در. بودند  می ناپذیر  مقاومت
 بود نگذشته ایمان مقام شمردن برتر در لوتر پافشاري از قرن یک هنوز و شدند رسوا جزمی

  ).1121: 1371 دورانت،( است توانایی دانایی، کرد اعالم بیکن فرانسیس که
  
 آن ۀو سابق فیتعر ،یاسالم رنسانس 2.2

 یرنسانس اسالم یکباشد تفک گشا  ره احیاگري بحث در تواند  می که اساسی مباحث از یکی
 هاي  ؤلفهو م یدو مقوله الزم است مبان ینکامل با ا ییآشنا منظور به. است یاز رنسانس غرب

و  آیـد شفاف و روشن از رنسانس به دسـت   یريآن، هم تصو یتا ط شود یمترس یقاًدق ها  آن
  .شوند ییعرصه شناسا یندر ا ینهم مصلحان راست

 چهرة از تحریف و بدعت و خرافه غبار زدودن یعنی دینی احیاگري یا اسالمی رنسانس
 ایـن  بـا . دیـن  مغفـول  هـاي   بـه سرچشـمه  د و پرداختن یآن از هر گونه زوا یراستنو پ یند

مهـم   یصبـا دو تشـخ   ینـی د یـاگري اح عرصـۀ  در کـه  است کسی دینی گر  اصالح تعریف،
 گري  درمان و دردشناسی در توان  می را او کار اساس ترتیب   ینبد. درد و درمان :روست  هروب

  .خالصه کرد
 دردهـاي  و عـوارض  ایـن  از مسلمان اجتماعی مصلحان و دینی فکران روشن از بسیاري

اقبـال   ها  آن جملۀ از. است بوده درمان هدف پی در نیز ها  آن احیاگري و اند  گفته سخن دینی
 بـراي  و شـده  رکـود  دچـار  کـه  اسـت  سال 500 یاست که معتقد بود تفکر اسالم يالهور
  ).10: تا  یب ي،الهور( کرد  می تجویز را اجتهاد آن احیاي

اصـالح   برنامۀ که برد نام توان  می را جهان مختلف مذاهب و ادیان از بزرگی اندیشمندان
 که اند  بوده نیز کسانی ها  آن یناما در ب اند،  قرار داده یشاهداف خو ۀرا سرلوح ینید یايو اح
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اسـتاد   گفتـۀ  به. اند  برداشته قدم داران  دین کردن   گمراه و دین تخریب جهت در بهانه، این به
 برخـی . انـد   نبـوده  سان یک اند،  اصالح داشته داعیۀ که هایی  است که جنبش یهیبد« ي،مطهر
بـرعکس، اصـالح را بهانـه قـرار داده و      یبرخ. هم مصلح بودند اصالح داشته و واقعاً داعیۀ

 یاصـالح  یرداشته و سـرانجام از مسـ   یاصالح جنبۀ آغاز در هم دیگر برخی. اند  افساد کرده
  ).11 :1365( »اند  منحرف شده

 اي  پیشـینه  مسـلمانان  حیات تاریخ در و نیست نوظهور اي  پدیده اسالمی رنسانس مبحث
 یمـذهب  دغدغـۀ  و دینـی  فرهنـگ  از بخشـی  احیـاگري  جریـان  که اي  گونه به. دارد طوالنی

را تـا   یاصـالح  یانجر ینبزرگ ا یاناد ۀبلکه هم اسالم، جهان تنها  نه و است شده لمانانمس
 یحرکتـ  ینچن یقمصاد ی،فرهنگ اسالم حوزة در. اند  تجربه کرده یشخو یخدر تار يحدود

 مورخـان  و محـدثان  هـاي   گزارش در. یافت توان  می پیامبر حیات به نزدیک هاي  را در دوره
 ياز سـو  یامبرسنت پ یراندنسوم، در باب م خلیفۀ عملکرد پیرامون اسالم نخستین هاي  سده

 ینبر همـ  یدو شا) 17 :1387 ی،عباس(آمده است  نیاآن سخن به م یايو ضرورت اح یشانا
 کوتـاه  دوران مهـم  اهـداف  از یکـی  ،البالغه  نهج 131 ۀدر خطب) ع(یاساس باشد که امام عل

). 257: 1384 ،البالغـه   نهـج ( شـمرد   یبرمـ  ينبـو  جامعۀ معالم احیاي را خویش خالفت
 دارد  مـی  عـالم ا يسـنت نبـو   یـاي را اح یشخو یامهدف از ق) ع( ینامام حس ینچن هم

  ).570: 1380 ی،دشت(
 مانند اسالمی اصیل هاي  دانش گیري  و شکل ینیعلوم د یبالندگ دوراناول و دوم،  قرون

 میان در نیز غیردینی هاي  که دانش ،در قرن سوم و پس از آن یول بود، حدیث و تفسیر
 هاي  اندیشه با رویارویی معرض در مسلمان عالمان دیگر سوي از و یافت رواج مسلمانان

 و نگارش و گرایی  سنت حرکت نوعی گرفتند، قرار شده  فتح  تازه هاي  سرزمین در رایج
 ها  حاکم بر اکثر آن یکردکه رو گرفت شکلبا عنوان سنت  هایی  رساله و ها  کتاب پراکندن

 ها  دیشهان با آمیختن آفت از دینی خالص هاي  آموزه دورداشتن و پیامبر سنت داشتن  نگه زنده
را  دین علوم احیاءکتاب  یپنجم امام محمد غزال قرندر . بود یردینیغ هاي  برداشت و

 جنبش دوران، همین در. گفت سخن دینی هاي  دانش کردن   نگاشت و آشکارا از زنده
 آن در دینی هاي  برداشت  سوء به واکنش در روز، آن جهان غرب در موحدون و مرابطون

که حمالت  یز،ن یمیهدر قرن هفتم ابن ت. یرفتصورت پذ دینی، احیاگري هدف با و منطقه
از  متأثر. کرد  می دنبال را هدفی چنین ظاهراً بود، کرده شیعی هاي  یشهخود را متوجه اند

 عرب جهان معاصر فکري هاي  حرکت ؤثرترینکه از م سلفیه، جنبش تیمیه ابن هاي  اندیشه
 داد قرار خود شعار را سلف تنس به بازگشت و پیامبر نتس داشتن   نگاه زنده است، اسالم
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 شدن پدیدار وجود با. است مالحظه قابل راستا همین در نیز ابیتهو قشري حرکت و
 ها  آن بر حاکم اصل چنان هم گرایش این در انحرافی، گاه و جدید رویکردهاي و ها  صبغه
  ).18: 1387 ی،عباس(است  ینید اندیشۀ خلوص حفظ و نمایی  حقیقت شعار

جنگ  انتا دور یالديدوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم م نیمۀ از دینی اصالح فکر این
 درشـد و تـأثیر زیـادي     مسـلمانان  سیاسی ـ فکري هاي غالب بر جریان ۀجهانی اول، اندیش

و اجتماعی جهان اسالم برجا گذاشت و از ابتداي ظهور دعـوت و   ،سیاسی فرهنگی، حیات
 شد معروف دینی طلبی  اصالح جریانمثابۀ  هق ب12/ م18بیت در عربستان در قرن جنبش وها

ق عمق و غناي خاصی گرفت 13/ م19دوم قرن  نیمۀ در اسدآبادي الدین سیدجمال ظهور با و
  ).103: 1377 وثوقی،(و اندیشه و عمل بسیاري از مسلمانان را تحت تأثیر خود قرار داد 

آن بـر شـرق را بـه     سـیطرة  و غرب مادي رشد و شد آغاز غرب در که تحوالتی پی در
آمـد و   یدشرق مسلمان پد ویژه  به ها  یشرق یابعاد زندگ ۀدر هم یژرف ییراتدنبال داشت، تغ

آن . یافـت راه  یـز شده بود، به شـرق ن  یجادکه ابتدا در غرب ا ین،د يناکارآمد ۀشبه تدریج  به
 و دادنـد   یرضا نمـ  یند ةدربار اي  يداور ینکه به چن دردمند، و باور  یند یشمنداندسته از اند

 مطـرح  را گرایـی   اصـالت  اي  گونـه  دانستند،  می ناکارآمد را دین از موجود تلقی حال عین در
 که بود این ها  آن همۀ فرض  یشپ. آوردند یانبه م ینید اندیشۀ سازي  زنده از سخن و ساختند

 بایـد  کـرده  نهان را آیینه این شفافیت زنگارهایی که اکنون و دارد پویا و زنده اي  جوهره دین
  ).3: 1381 یري،الو( بخشید حیات را کارآمد دین دیگر بار ها،  آن زدودن با

 یـاگري بخـش اول اح  شـود؛   می تقسیم بخش دو به مدرن عصر در دینی احیاگري تاریخ
 یـد جد یـاي بـا دن  یند کردن سازگار براي مصلحان و احیاگران کوشش شامل اندور یندر ا

 جدیـد  هـاي   را بـا ارزش  یـن د یزمان آن بوده که بـه نـوع   ینعالمان ا ةتالش عمد. شود  یم
 مبـاحثی . بـود  مدرنیتـه  شـد   مـی  فرض اصل چه  آن یتهو مدرن ینلذا در تعامل د کنند؛ منطبق
 از بخـش  ایـن  اوج احیـاگري، . هاسـت   تـالش  ایـن  از اي  نمونـه  »اسالم کردن متجدد« چون

 ایـن  انـدك   پـس از آن انـدك  . شاهد بوده است یستمششم قرن ب دهۀ در را خود موجودیت
 بـا  دیـن  کـردن  منطبق براي دیگر احیاگران تالش دوم، بخش در و شود  می معکوس جریان
 یمجـدد مـذهب بـه سـازمان اجتمـاع      ارائـۀ  هـا   بلکـه هـدف آن   نیست، دنیوي هاي  ارزش
 بـر . نشـیند   مـی  پیشـین  مباحـث  جاي »تجدد کردن اسالمی« چون مباحثی لذا هاست؛  انسان
 یـرد بـه خـود بگ   ینـی د جنبـۀ  باید که است مدرن جهان واقع در جدید، رویکرد این اساس

 ،نـدارد  یـت محور یگـر د یتهمدرن یاگراح ینیعالم د يبرا اندور یندر ا). 19: 1387 ی،عباس(
 مـدرن  جهـان  گیـري   در شـکل  یفیـت ک ینآن است که اسالم به بهتر یانجر ینبلکه تالش ا
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از نـو   یـد کـه با  یستن یند ینا. شکل دهد ینید هاي  انگاره با متناسب جهانی و یابد حضور
 اندور یـن ا ینـی د یـاگر اح. از نـو سـاخته شـود    یدبلکه جهان مدرن است که با شود، یرتفس

 جهـان  در تصـرف  و دخالـت  توانایی که سازد برجسته را دین از بخشی آن تا کند  یتالش م
 هـا   انسان یاجتماع یدخالت در زندگ داعیۀ که است دین از قسمتی تنها فقه و دارد را مدرن

 توانـا  امـر  ایـن  در را مسـلمان  فقهـاي  کـه  است اي  یلهوس» اجتهاد« یزن یانم یندر ا. را دارد
 بـازي  را اصـلی  نقـش  کـه  اسـت  اجتهاد این جدید، مصادیق با احکام انطباق در«. سازد  می
و تـابع   یـر و متغ یمسائل جزئ ی،است که بدون انحراف از اصول کل ینا یهفق وظیفۀ. کند  می

کـه توسـط    اصـلی،  هاي  ارچوبهکند و بر اساس همان احکام و چ یگذشت زمان را بررس
  ).94: 1367 ي،مطهر(» عرضه شده است، احکام مناسب را صادر کند یوح

  
  اقبال یدگاهاسالم از د ینیرنسانس د. 3

  نید يایو ضرورت اح مسلمانان یماندگ  عقب للع 1.3
 یشخـو  جامعۀ اجتماعی زمان که است این بکند باید اصیل فکر روشن یک که کاري اولین«

ـ   یخیتـار  ۀاو در چـه مرحلـ   ۀبفهمد که جامعـ  یعنی ؛کند یینرا تع  یزنـدگ  یو در چـه قرن
 گـاهی  فـرد  کـه  طـور   اسـت همـان   یدهعق ینعالمه بر ا). 76: الف 1356 یعتی،شر( »کند  یم

 بیگانـه  خـود  بـا  و گیـرد   مـی  فاصله خود از و شود  می شخصیت کردن گم یا و تزلزل دچار
ماننـد فـرد،    جامعـه، . اسـت  چنـین  نیز جامعه نشاند  می خود جاي هخود را ب یرو غ شود  می

 هویـت  دادن دسـت  و از یتدچـار تزلـزل شخصـ    یانـاً دارد؛ مانند فرد اح یتروح و شخص
 سـره  یک و دهد  می دست از را نفس کرامت و ذات به احترام حس و خود به ایمان. شود  می

  ).53: 1365 ي،مطهر( کند  می سقوط
مصـداق   يهنـد دارا  قـارة   شـبه  یاسـالم  جامعـۀ  مورد در خصوص  به را فلسفه این اقبال

 او. سـازد  آگـاه  آن از را مسـلمانان  خـود  اقـدامات  و ها  گفته با تا کرد  می تالش و دانست  یم
 ةزنـد  یکـرة و پ یاسـالم  یـدئولوژي ا شدة  متالشی اعضاي و شده  تجزیه ابعاد تا کوشید تنها  نه

 و فلسـفی  نقیض و ضد هاي  گرایش یا و سیاسی هاي  خدعه با یخکه در طول تار ،را یاسالم
 مبنـا  همـان  بر را خود شخصیت تا کرد تالش بلکه کند، جمع بود، شده قطعه  قطعه اجتماعی
 کـار  شـاه  بلکـه  اسـت،  مـذهبی  تفکـر  بنـاي  تجدیـد  کتـاب  کارش شاه تنها  نه«. کند بازسازي

 یـک  بناي تجدید. است خودش عیار  تمام و چندبعدي و بدیع شخصیت ساختن ترش  عظیم
  ).102: تا  یب یعتی،شر(» ... خودش شخص در است تمام مسلمان
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 در شـرکت  از مسـلمانان  مانـدگی   عقـب  داد  یسوق م یاگرانهاح اندیشۀ به را اقبال چه  آن
 کـه  بـود  ایرانـی  تصوف این او، نظر طبق. بود اقتصادي و مادي نیروي و طبیعت بر چیرگی
 را مسـلمانان  خواسـت   می وي. بمانند دور طبیعت بر مسلط زندگی از مسلمانان شد موجب

 یـن و رکود وادارد و با روش خود اسالم، مسلمانان را بـه فهـم ا   سستیدر  نماندن و کار به
و  یسـت ن یبا آدمـ  یرجدا و مغا يامر کنند  می زندگی آن در که جهانی بدانند کهمعنا بکشاند 

 اراده، به مسلمانان واداشتن اقبال هدف. کند  یپرداختن بدان انسان را از ذات خداوند دور نم
 اندیشـۀ  اصـلی  عنصر درواقع این. است جهاندر  یتو شخص هویت، حفظ قدرت، هدف،
  ).313: 1377 ی،به( دهد  یم یلاقبال را تشک یاصالح

 یشگـرا  یعنی یعلم یدجد یشبه گرا یی،فرهنگ اروپا کنندة  یرهبا اشاره به ظاهر خ اقبال،
 طالـب  اسـالم  کـه  ندانـد  مسـلمان  اگـر . پردازد  یتفکر قرن نوزدهم محاکم بر  يماد یتجرب

 یتگذشـتگان او بـه تمـام بشـر     اندیشـۀ  تـاریخ  کـه  نباشد آگاه اگر است، معرفت در تجربه
 چنین در است، کردهرا افاده  ينسبت به معارف بشر تري  گسترده دایرة در تجربه کارگیري  به

 يالحـاد  واسطۀ به خطر این. کرد خطر احساس معاصر مسلمان براي باید که است شرایطی
آن  فریفتـۀ  بسـیاري  سـادگی،   بـه  ،است و چه بسـا  ینوجود دارد در کم یدجد یشۀکه در اند

 دار  سـرمایه  غـرب  از ناشـی  را مسـلمانان  مشـکالت  ویـژه   به جهان مشکالت همۀاو . شوند
 کـرده  اسیر را ها  آن و نهاده دیگران براي که دامی به نیز خود غرب که است معتقد و داند  می

 غـرب  خـودبین  عقـل  و گرایـی   مـادي  از ناشی مشکالت این همۀ. شد خواهد گرفتاراست 
 خـود  واقعی جایگاه از را او ترتیب این به و داند  نمی گل و آب و ماده جز را آدمی که است

  ).409: 1373 الهوري،( کشد  می زیر به
 دار  سرمایه جوامع بنیان کردن   متزلزل به که را اقدامی هر الهوري عالمه که روست این از
 باعـث  کـه  ،را مـارکس  کمونیستی جنبش اساس این بر. داند  می مند ارزش شود منجر غربی
 معتقد حال عین در ولی کند،  می ستایش است، شده دار  سرمایه غرب استثمار از مردم رهایی
 ندارنـد،  تـوجهی  مردم الهی و معنوي بعد به و گرایند  ماده چون هایی،  جنبش چنین که است

 احاطه را غرب همۀ گرایی  ماده که دارد اعتقاد وي. برند  نمی بخش  نجات جایی به ره سرانجام
  ).305: همان( اند  شده گرفتار آن در دو هر کمونیسم و داري  سرمایه و کرده

 که است خود اشتباه عملکردهاي و رویکردها با کرده  گم  هویت هاي  جامعه عالمه، دید از
 شرقی و اسالمی کشورهاي حقیقت در. آورند  یرا فراهم م یشخو یاستثمار و واماندگ زمینۀ

 جدیت خویش هاي  برنامه و کارها در چراکه افزایند؛  می خود ویرانی بر خطایشان اقدامات با
 اي  جامعه چنین افراد اقبال. کنند  نمی فراهم خود براي مناسبی اجتماعی شرایط و ندارند را الزم
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 و »غالمی« شخصیت داراي گیرند،  می قرار عدالتی  بی و استفاده سوء مورد راحتی  هکه ب را،
و  »یورپ« یرجوامع غرب را با تعب اند،  که جهان شرق آنان، مقابل در و داند  می »بندگی«
 رنج  دست و تالش حاصل و کنند  می استثمار را دیگر هاي  ملت که کند  یم یمعرف» افرنگ«

اسالم  تر  که نسل جوان یستتعجب ن یۀپس ما ؛)215: 1384اکبر، ( برند  می یغما به را ها  آن
  ).12: تا  یب ي،الهور( باشند خود ایمان در جدیدي توجیه خواستار افریقاو  یادر آس

  :شود  می خالصه زیر موارد در اقبال، نگاه از اسالم جهان ماندگی  عقب عمدة دالیل درواقع
  .)87: 1373 ي،الهور( دینی هاي  آموزه و اسالم از دوري .1
  .)48: همان( شدن اغیار بلندگوي و سپردن دیگران دست به را خود عقل .2
  .)413: همان( خواستن غرب از را چیز همه و غرب به آوردن   روي .3
  ).108: همان( شدن   گرم دیگري آتش با گون  ستاره و داشتن تبعی و غیرمستقل زندگی. 4
  .)154: همان(کردن  آنان بندگی و ساییدن قدرت ارباب آستان بر پیشانی .5
 یرفتنرا پـذ  یگـران و منـت د  کـردن    دریوزگی و الزم عزم نداشتن و بودن   دست  تهی .6

  .)18 :همان(
  ).391: همان( زیستن وار  کرکس شاهینی، زندگی جاي به و ندانستن را خود قدر .7
  :اقبال یدمسلمانان از د کردن   بندگی و بودن   غالم این نتایج و آثار اما
  ؛دیگران از روي  دنباله و کردگی  خودگم و هویتی  بی .1
  ؛پراکندگی و تنازع و چنددستگی .2
  ؛موجود یطو سازش با شرا همتی  دون .3
  ؛و رکود پروري  تن و مردگی  دل .4
  ؛نبودن یندهآ اندیشۀ در و بودن آرزو  بی .5
  .)181- 179: همان(افتخارات آن  یاز گذشته و فراموش نبردن   لذت .6
 عوامـل  ایـن  از ناشـی  هـاي   چـالش  و مشـکالت  حـل    راه تنهـا  توصـیفات،عالمه  این با
 کشـورهاي  در خـودي  بازیـافتن  و آمـدن  خـود  به .1: داند  می محور دو در را افتادگی  عقب
  ).230 :1384 اکبر،( دار  سرمایه غرب استثمار و استعمار با مقابله .2 شرقی، ماندة  عقب
  
  اقبال ياز سو یرنسانس اسالم ۀیطرح نظر 2.3

 مرزهـاي  از هـا   آن تـأثیر  و تفکرات که برخاستند اي  پرآوازه یاگرانهند اح قارة شبه در گرچه
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 ثیرگـذاري أت اقبـال  عالمـه  چـون   هـم  کس  یچکه ه یرفتپذ یدبا رفت، فراتر خویش سرزمین
  .است نداشته عمیق

ن داشت؛ اما ومد يشعر یوانکند، د عرضهخود را  یقاتتحق که  این از پیش الهوري
شـش   یرنـدة اسـت کـه دربرگ   اسـالم  در دینـی  فکر احیاياو  پردازانۀ  یشهتنها کتاب اند

 معدود از یکی کتاب این درواقع. است علیگره و حیدرآباد هاي  در دانشگاه يو یسخنران
 اند  عرضه داشته یابه دن یالديم یستمب قرناوایل فکران مسلمان در  است که روشن آثاري

  ).20: تا  یب یاده،ز(
 یرنسـانس اسـالم   ینـد فرا ةخود دربار یۀضمن طرح نظر کتاب، این در اقبال درحقیقت،
 پیشـرفت  جریـان  که بود اندیشی  روشن وي. کند  یمطرح م یزن یناز د یمدل ید،در جهان جد

 همواره و دانست  می جدا کامالً آن استکباري و استعماري چهرة از را غرب صنعتی و علمی
کـه   یدر حـال  کـرد،   یغرب م ياستعمارگر روحیۀ با مبارزه به ترغیب و تشویق را مسلمانان

اقبـال   نظریۀ و کالم لب. بود ئلدر عصر رنسانس احترام قا یانغرب یعلم يدستاوردها يبرا
 تنها ما ترس«: دارد عقیده که کند  یاظهار م یطرح را زمان یناست که ا »يخود« ۀهمان فلسف

به  یدنکند و از رس یرياز حرکت ما جلوگ ییفرهنگ اروپا کنندة  خیره ظاهر که است این از
 کمال با اروپا ما، عقلی خواب و رکود هاي  در مدت قرن. یمفرهنگ عاجز بمان یواقع یتماه

 بـه  سـخت  قـبالً  اسالمی دانشمندان و فیلسوفان که است اندیشیده  می مسائلی ةدربار جدیت
  ).11: تا  یب ي،الهور(» ... بودند بسته دل ها  آن

 دیگـر  سـوي  از و کرد نظر تجدید خویش اسالمی تفکر در سو   یکاز  یدبا اقبال، نظر به
اسـالم   یـد جد یداريبا ب ینبنابرا« داد؛ قرار ارزیابی و داوري مورد آگاهانه را جدید فکر این

 کـه  است رسیده آن وقت لذا و...  گیرد قرار مطالعه مورد طرفی  یبا روح ب ینالزم است که ا
 بحـث  مـن  هـدف  هـا   سـخنرانی  این در...  شود واقع نظر تجدید مورد اسالم اساسی اصول
 در الاقـل  کار این شاید که  این امید به. است اسالمدر  یاساس یماز مفاه یبعض دربارة فلسفی

 »افتد سودمند شده، فرستاده بشریت تمامی براي که پیامی عنوان   هاسالم ب يمعنا شایستۀ فهم
  ).12- 11: همان(

 يبـرا  یامیپ منزلۀ به تواند  یاسالم م او دیدگاه از و است آن پی در اقبال که تالش این با
 يبـر معرفـت بشـر    یتجرب یژگیکه و یدر زمان مسلمانان، براي خصوص  و به یتتمام بشر

 یکه به اسـالم ارزش کلـ   یستآن ن يهمت و کوشش برا ینا. یابدغالب است، اعتبار عام ب
 در و غـرب  معاصـر  انسان یعنی گرا  کشف ارزش آن در نظر انسان تجربه يبلکه برا ،ببخشد

  .کنند  می زندگی روزگار این در که است مسلمانانی نظر
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نکـات   يکه حـاو  ،خود اسالم در دینی فکر احیايالهور در فصل ششم از کتاب  عالمه
سخن  یهبه انتقاد از تحوالت ترک یختهآم یناست، با تحس یرنسانس اسالم زمینۀ در أملیقابل ت

  :آورد دست هخصوص رنسانس ب اقبال را در اندیشۀ گوهر توان  می ذیل مطالب از. گوید  یم
 یدبا یول گوییم،  می آمد  خوش اسالم جدید جهان در گري  آزادي نهضت به میل کمال با ما
 این تاریخ در را لحظه ترین  یبحران اسالم در گرایانه  يکه ظهور افکار آزاد یرفترا پذ ینا

 عمل کننده  متالشی نیروي چون  هم که دارد آن به تمایل گري  آزادي. دهد  می تشکیل دین
در جهان اسالم کار  یرومنديبا ن یگراز هر زمان د یشکه اکنون ب ي،نژاد اندیشۀ و کند

 خود دین از مسلمان هاي  ملت که را انسانی نظر وسعت باالخره است ممکن کند،  یم
 که حرارتی وما، با شوق  یاسیو س ینیگذشته مصلحان د یناز ا. بودند محو کند فراگرفته

از  یشان،ا یدر برابر شور و جوان يو بند سد نبودن با است ممکن دارند، گري  آزادي براي
 که گذرانیم  می را اي  ما اکنون مرحله. اوز کننداندازه درگذرند و از حدود خاص اصالح تج

 است ممکن لوتر ظهور از که درسی از و اروپا، گري  یانقالب پروتستان مرحلۀ به است شبیه
 دینی اصالح که شود  می معلوم شود خوانده دقت  به تاریخ چون. بمانیم غافل نباید بگیریم

 تدریجی شدن ینخالص آن در اروپا، جانش یجۀبوده و نت یاسینهضت س یک اصوالً اروپا
را با  یلتما ینا نتیجۀ. است بوده مسیحیت عمومی اخالق جاي به ملی اخالقی هاي  دستگاه

 این از ترکیبی شدن پیدا سبب که  این جاي هب ،که یدیمچشمان خود در جنگ بزرگ اروپا د
 وظیفۀ. است کرده تحمل قابل غیر تر  بیش را اروپا وضع شود، متقابل دینی دستگاه دو

آمده خوب بفهمند و  یشدر اروپا پ را چه  آن يرهبران جهان اسالم امروز آن است که معنا
به  ی،اجتماع یاستس یککامل نسبت به اسالم به عنوان  یناییتمام و ب یاطپس از آن با احت

  ).186: تا  یب ي،الهور(گام بردارند  یشجانب پ

 فکـر  احیـاي فصل از کتاب  ینفقها و اصول فقه در ا چهارگانۀ منابع باب در اقبال بحث
 قرآن ةدربار يو. است یتفکر اسالم هندسۀ پرورش منابع به او توجه نمودار اسالم در دینی

عنوان کتـاب   قرآندانست که  یدبا یول ،است قرآن یفقه اسالم ینمعتقد است که منبع نخست
 آگاهی آدمی در که است این گفتیم تر  پیش که گونه  آن همان یاصل هدف .ندارد یقانون مدن

  ).189: همان( کند بیدار دارد جهان و خدا با که اي  رابطه دربارة را کاملی
 هستی، در بالندگی و پویایی و تغییر اصل پذیرش با آسمانی کتاب این گذشته این از
 اصل بر أکیدبلکه با ت شود، بشر گذاري  و امر قانون یانسان اندیشۀ راه سد که است محال

به هر  الزاماً است، ترقی و فزونی در تدریج  به و پیوسته که  این و آفرینش اساس در حرکت
مانع آن  یراثم ینا گیرند،  می بهره تاریخی میراث از چند هر که دهد  یحق را م ینا ینسل

 یشمشکالت خاص خو يو برا یزندبرخ يبه تفکر و داور ،نشود که آنان، خود
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 هاي  قالب دربرگیرندة که احادیثی تفکیک  او به یزن یثحد دربارة. کنند اندیشی  چاره
 اقبال، نظر به. کند  می دعوت نیست چنین که احادیثی و است روز آن خاص تشریعی

 بسی جاي: گوید  می وي. است اسالم در گذاري  قانون عناصر ترین  مهم از نیز اجماع
 اندیشۀ در یاست،در س ییاروپا هاي  ملت تجارب و تازه تحوالت فشار که است خرسندي

 امکانات و اجماع ارزش توانند  می اکنون که است گذاشته أثیرمعاصر ت انمسلمانان در دور
 وجود   به و اسالمی کشورهاي در خواهی  يرشد جمهور. یابندموجود در آن را در بالقوة
 برداشته پیشرفت راه در که است بزرگی گام ها  آن در گذاري  قانون هاي  پارلمان آمدن

 اوضاع در اجماع آوردن   دست   به راه تنها فقهی، گوناگون فرق اختالف به توجه با. شود  می
 گذاري  مجمع قانون یکبه  یمذاهب فقه نمایندة افراد از اجتهاد حق که است این کنونی،
  ).198: همان(شود  منتقل اسالمی

 تالش و زنگارها از دین پیراستن را اسالمی رنسانس جریان در حرکت ترین  مهم عالمه
 صورت به و خارج شده  مسخ شکل از تا داند  می دینی معارف و مفاهیم بازسازي براي

 یدکه همواره مسلمانان را تهد خطرناك، بیماري دو. شوند عرضه جامعه به معقول و درست
و توسعه است و  یشرفتچرا که جمود موجب بازماندن از پ ؛جمود و جهالت است کند،  یم
 به شود دچار دین در فکري جمود به که فردي. سقوط و انحراف است یزجهالت ن یجۀنت

 وي، برعکس جاهل، اما. است گریزان جدید و نو مسائل از و گرفته خو کهنه امور
 پذیرد  یتجدد و تمدن م منزلۀبه  یو پرسش یبررس یچرا بدون ه یننوظهور در د هاي  پدیده

  ).570: 1383 ي،نصر( گیرد  می فاصله دین اصل از گونه  این و
 اسالم جهان در گرا  اصالح قهرمان یک را الهوري اقبال خویش، کتابدر  مطهري، استاد

جهان  همۀ در و گذشته خویش کشور مرز از اش  اصالحی هاي  اندیشه که آورد  می شمار به
 جملۀ از که داند  یم یاییمزا ياقبال را دارا یحرکت اصالح يو. اسالم اثرگذار بوده است

 اجتماعی و فلسفی هاي  اندیشه با و است شناخته  یم کامالً را غرب فرهنگ که است این ها  آن
 آمده  می شمار به فیلسوف و متفکر یک غرب خود در که جا  آن تا داشته عمیق آشنایی غربی
 که بود معتقد و دانست  می انسانی جامع ایدئولوژي یک فاقد را غرب او حال این با. است

 یندر ع ،لذا اقبال مندند؛  بهره و برخوردار اي  یدئولوژيا ینکه از چن اند  مردمی تنها مسلمانان
 به شیفتگی و گرایی  مسلمانان را از هرگونه غرب ی،علوم و فنون غرب یريدعوت به فراگ

 وي خود که است این اقبال دیگر مزیت مطهري، نظر از. داشت  می حذر بر غربی هاي  ایسم
 پا که  آن بدون مسلمانان که بوده حلی  راه یافتن یدر پ یعنی است، داشته هایی  درگیري ذهن در

 یو اجتماع ي،اقتصاد سیاسی، مشکالت بتوانند بگذارند، دین اصول از اصلی یا حکم روي
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 و اجماع اجتهاد، قبیل از مسائلی باب در وي رو این از. را رفع کنند یشخوزمان و مکان 
 نتیجه این به درنهایت او. باشند گشا  راه دین در بتوانند که اندیشیده  می بسیار ها  این امثال
  ).48: 1365 ي،مطهر( است »اجتهاد« اسالم حرکت موتور که رسد  می

 غربی، فرهنگ یافتگان  پرورش یربرخالف سا که، است این اقبال تفکرات مزایاي دیگر از
برخـوردار   یرومندين یو اشراق ی،عرفان روحی، بعد از و گراست  یتمعنو یشخصاً انسان يو

ارزش  یـت و معنو ،و سـلوك  یرنفس، س محاسبۀ و مراقبه فکر، ذکر، عبادت، براي لذا ؛است
 موارد همین کند  می مطرح دینی تفکر احیاي در که مهمی ئلفراوان قائل است و از جمله مسا

  .شمارد  می فایده  بی اسالمی معنویت احیاي بدون را اسالمی رنسانس او. است
 یاو کس. بودن است یشهاقبال، مرد عمل بودنش در کنار مرد اند برجستۀ بسیار حسن

 گذاران  پایه و طراحان ؤثرترینجهاد با استعمار داشته و از م یده،به خاطر عق است که عمالً
  ).49 :همان( است بوده پاکستان کشور گیري شکل و هند مسلمانان استقالل
 و برسند  عمل و فکر  آزادي  به خود  زادگاه  درون در باید هند  مسلمانان بود معتقد وي

 به و  منحرف خود  اصلى  مشکالت و  مسائل از را  جامعه  فعال  نیروهاي نباید  موقع  این در
  بخش در تلویحاً  نخست تفکر، تغییر  این. ندکن معطوف  غیرعملى و  خیالى  آرمانى  سوي 

 بعداً که بود  کرده ایراد 1928 تا 1926 هاي  سال در او  که  هایى  سخنرانی مجموعه از  ششم
 اي خطابه در  سپس و رسد مى نظر  به شد،منتشر  » اسالم در  دینى فکر  بازسازي« عنوان ذیل

 تصریح   به کرد،  عرضه آباد  الهدر  » لیگ مسلم« جلسۀ  افتتاح  مناسبت  به 1930 دسامبر در  که 
  .شود مى  بیان 

 یکی که گوید  می است، »پاکستان نظریۀ« خطبۀ به معروف که سخنرانی، این در اقبال
 شخصی مسئلۀ یک مذهب واقعاً آیا که است این داریم پیش در که عمده مسائل از

 که شود  می نتیجه همان به منجر هم اخالقی و سیاسی نظام یک منزلۀ به اسالم و است
 نظام یک منزلۀ به را اسالم که است ممکن آیا است؟ داده رخ مسیحیت براي مغرب در

 استفاده قومیت مانند دیگر هاي  نظام از سیاست نظام در اما باشیم، داشته قبول اخالقی
 مسیحیت براي نظریاتی چنین  این باشد؟ نداشته مذهب با ارتباطی نوع هیچ که کنیم

 اسالم درمقابل، ؛است بوده رهبانی مشرب یک ابتدا همان از مسیحیت زیرا است، خوب
است؛  آن نمونۀ پیامبر زندگی که بوده اخالقی و اجتماعی، سیاسی، نظام یک نخست، از

 نه است، داشته سیاسیـ  اجتماعی نظام یک خود، بطن در که است نظامی اسالم لذا
 را یکی اگر که اي  گونه به. هستند و بوده دیگر یک ملزوم و الزم دو هر و آن؛ از بیرون
 غایت و هدف). 72: تا  بی الهوري،( هست هم دیگري ترك اش  الزمه کنیم، ترك
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 شود، برقرار او بندگان و خدا بین شخصی رابطۀ که نبود این تنها اسالم پیامبر رسالت
 از نیز کنند زندگی آن اساس بر ها  انسان که اجتماعی کامل نظام یک تشکیل بلکه

  .است بوده پیامبر اهداف
 دولـت  یـک  تأسـیس  دربارة را خود تاریخی نظر اقبال که بود معروف اجالس همین در
 و کـرد  انبی ریاست خطبۀ در بلوچستان و سرحد و پنجاب و سند از مرکب مسلمان مستقل

  :گفت آن از بخشی در
 بحرانی و حساس لحظات در که است این آن و آموختم درس یک اسالم تاریخ از من

 نه است، داده نجات را ها  آن که بوده اسالم دین اند،  گذاشته سر پشت مسلمین که تاریخی
 به را توجهتان تمام حاضر حال در شما اگر. باشند داده نجات را اسالم مسلمین که  این

 خواهید بجویید، الهام ها  آن دائم بخش  حیات افکار از و دارید معطوف اسالمیت کانون
 را تان  رفته  ازدست ترقیات و کنید آوري  جمع آن وسیلۀ به را تان  پراکنده نیروهاي توانست
 دهید نجات ها  زیان و ها  خرابی همۀ از را خودتان توانست خواهید صورت این در. بازیابید

  .)117: 1338 یدي،سع(

بزرگ است  یکشور اسالم یک منزلۀ بهپاکستان  یاصل گذاران  بنیان از الهوري عالمه
طـرف هـدف    یککه از  یمشکالت مسلمانان ةو مشاهد یگل که با ورود به حزب مسلم

مـورد تهـاجم    یگـر د يو از سـو  یساسـتعمار انگلـ   گرایانـۀ   سرکوب هاي  یتفعال یاصل
بخش از شبه  ینا یاسالم یتهو یتدر تثب بودند، سیاسی کاران  متعصبان هندو و سازش

 حـزب  اقـدامات  چهارچوب در او. کرد ایفا اساسی نقش آن یافتن   هند در استقالل ةقار
 صورت همرحله ب یندر ا یگحزب مسلم ل. مبارزه شد صحنۀ وارد قاطعیت با لیگ مسلم

مجهول را در  یساکن و حت یروهايو ن یخترا برانگ مسلمانان افکار انقالبی، جهش یک
 خطـر  هرا ب یسهم حکومت استعمار انگل. و به حرکت درآورد کردجامعه کشف عمق 

شده  یدهکه به نام مصالح اسالم و به سود استعمار چ را، پنهانی هاي  توطئه هم و انداخت
 مسـلمانان،  اکثـر  بسـیج  با و) 5: ب 1356 یعتی،شر( کرد رسوا مردم هاي  بود، در چشم

 کتـاب  در اي  خامنـه  اهللا  آیـت . زد رقـم  را »پاکستان اسالمی جمهوري« استقالل سرانجام
  :است آورده خویش

 هند مسلمانان تصور که هنگامی آن در است؛ پاکستان استقالل در پیشرو و پیشاهنگ اقبال
 جدید اسالمی دولت گذار  یانبه عنوان بن یزامروز ن. بود یبهشت اسالم منزلۀ به کشور، آن از
 است، موجود و باقی بشریت تاریخ در پاکستان نام که روزي تا گمان  بی. شود  می یاد او از
  ).246: 1347( شد خواهد یاد آن با ردیف  هم اقبال نام
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  گیري  نتیجه. 4
 حکـم  در اسالمی، يبود که در کشورها یفکران و مصلحان روشن ترین  بزرگ از اقبال عالمه
و  »یرنسـانس اسـالم  «او . مطـرح شـده اسـت    یـاگر و اح شـناس،   اسـالم  یلسوف،ف يمتفکر

 از خـروج  بـراي  و دانست  می مسلمانان نجات راه یگانه را اسالم هاي  بازگشت به سرچشمه
  .داد  می نهاد پیش را »اجتهاد« اسالم پیشرفت و حرکت شروع و تحجر
 در موجـود  مشـکالت  تواننـد   می اسالمی »خودي« به بازگشت با مسلمانان اقبال، نظر از
 ،ننـد ک حـذف  را طرفـه   یـک  رابطـۀ  ایـن  و بردارند میان از را غرب جهان و خود میان ۀرابط

 و زننـد  هـم  بـر  اسـت،  شـرق  زیـان  به و غرب نفع به سره  یک که را، موجود جهانی معادلۀ
 بـه  تـا  بکوشـند  و کننـد  تکیـه  خود مردم و خود به. بگیرند غرب از را استثمارگري فرصت

  .یابند دست خودکفایی
 مصـلحت  دربرگیرندة که را، خداوند خواست از پیروي و وحی به گرایش نهایت در او
 و هـا   نـابرابري  کـه  اسـت  ترتیـب  ایـن  به زیرا داند؛  می نهایی حل  راه است، جهان مردم همۀ

  .رود  می بین از جهان کل در اجتماعی هاي  فاصله
 جهان در انقالب اسالم، عالم اتحاد غرب، با ستیز برجستۀ منادي اقبال ،سان   بدین

 ساختار درون توان  می را همه این و رود  می شمار به دینی تفکر احیاي و تعهد عرفان سوم،
 يگر  اصالح را او اندیشمندان اتفاق به قریب لذا بازشناخت؛ یا داد جاي او »خودي فلسفۀ«

 هندوستان مرزهاي از اش  اصالحی هاي  اندیشه که آورند  می شمار به اسالم جهان در بزرگ
 وجود به آنگلوساکسون هاي  ملت روزي اگر« یدي،استاد سع گفتۀ به و است گذشته

 کنند، افتخار گوته وجود به آلمان ملت و هوگو ویکتور وجود به فرانسه ملت و شکسپیر
 »کرد خواهند افتخار اقبال عالمه وجود به خصوصاً ایران ملت و عموماً جهان مسلمانان

)1370 :147.(  
 
  منابع

: مشـهد ، 2 ج مقـدم،   کـامران  دخـت  شهین ترجمۀ ،الهوري اقبال عالمه افکار و زندگی). 1372( جاوید اقبال،
 .نشر  به شرکت

 یکــردرو( ياقبــال الهــور یدر اشــعار فارســ یشــرق يمســائل عمــدة کشــورها«). 1384( مجدالــدین اکبـر، 
  .46 و 45 ش ،شناخت ،»)شناختی  جامعه

  .دانشگاهی نشر مرکز: تهران خرمشاهی، بهاءالدین ترجمۀ ،علم و دین). 1362( جی ایان باربور،
  .یناخانۀ ابن س کتاب: تهران یوش،دار یزترجمۀ پرو ،غرب تمدن تاریخ). 1338( کرین برینتون،
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: مشـهد  سـیدي،  سیدحسین ترجمۀ ،با استعمار غرب یاروییدر رو یاسالم یننو اندیشۀ). 1377( محمد بهی،
 .رضوي قدس آستان انتشارات

  .اسالمی فرهنگ نشر دفتر: تهران ،آفتاب تفسیر). 1357( محمدرضا حکیمی،
  .یاآس: تهران ،هندوستان آزادي نهضت در مسلمانان). 1347( سیدعلی اي،  خامنه
: تهـران  ،يداشـت عالمـه اقبـال الهـور     بـزرگ  یجهـان  کنگـرة  ،اقبال شناخت در). 1365( سیدعلی اي،  خامنه

  .یانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  .مشهور یانتشارات یمؤسسۀ فرهنگ: تهران، )ع( حسین امام سخنان فرهنگ). 1380( محمد دشتی،

 انتشـارات : تهـران ، 5 ج مترجمـان،  از جمعی ترجمۀ، )رنسانس( تمدن تاریخ). 1371( جیمز ویلیام دورانت،
  .اسالمی انقالب و آموزش

  .پرواز کتاب: تهران دریابندري، نجف ترجمۀ ،غرب فلسفۀ تاریخ). 1365( برتراند راسل،
  .6ش  ،کیانترجمۀ مقصود فراستخواه،  ،»ینید یشیدر نواند يراه و روش اقبال الهور«). تا  یب( خالد زیاده،

  .بعثت انتشارات مؤسسۀ: تهران ،شناسی  اقبال). 1338( سیدغالمرضا سعیدي،
 نشـر  دفتـر : تهران خسروشاهی، سیدهادي مقدمۀ با ،الهوري اقبال هاي  اندیشه). 1370( سیدغالمرضا سعیدي،

  .اسالمی فرهنگ
  .حسینیۀ ارشاد: تهران ،سنت و قرآن نظر از والیت و خالفت بر مقدمه). 1351( علی شریعتی،
  .شبدیز: تهران ،اسالم بناي تجدید معمار اقبال). الف 1356( علی شریعتی،
  .ارشاد حسینیۀ: تهران ،لیگ مسلم و اقبال عالمه از دفاع به اي  نامه). ب 1356( علی شریعتی،
  .ارشاد ینیۀحس: ، تهرانآثار پنج ۀمجموع). تا  یب( علی شریعتی،

  .کلمه: تهران ،پاکستان سفرنامۀ). 1366( قاسم صافی،
 ،طلـوع  عرفان، و ادیان ،»يو اقبال الهور يمطهر یداستاد شه یدگاهاز د ینید یاياح«). 1387( اهللا  ولی عباسی،
  .25 ش
  .نیلوفر: تهران کامشاد، حسن ترجمۀ ،سوفی دنیاي). تا  یب( یوستین گاردر،

  .سنایی خانۀ کتاب: تهران ،الهوري اقبال موالنا فارسی اشعار کلیات). 1373( محمداقبال الهوري،
 و نشـر  کـانون : تهـران  آرام، احمـد  ترجمـۀ  ،اسـالم  در دینـی  فکـر  احیاي). تا  یب( محمداقبال الهوري،

  .اسالمی هاي  پژوهش
 .امیرکبیر: تهران تفضلی، محمود ترجمۀ ،جهان تاریخ به نگاهی). 1382( جواهر نهرو، لعل

  .صدرا: تهران ،یراخ صدسالۀ در اسالمی هاي  نهضت اجمالی بررسی). 1365( مرتضی مطهري،
  .صدرا: تهران ،بشر زندگی در غیبی امدادهاي). 1367( مرتضی مطهري،
دفتـر  : ، تهـران 2 ج ،مطهـري  استاد کالمی فلسفی هاي  یشهدر اند یريس عمر، حاصل). 1383( عبداهللا نصري،

  .ینشر فرهنگ اسالم
  .رهروان قلم: قم یی،جواد فاضل خو ترجمۀ). 1384( البالغه  نهج

 یکتـب علـوم انسـان    ینسازمان مطالعه و تـدو : تهران، معاصر یاسالم هاي جنبش). 1377( سیداحمد وثوقی،
 ).سمت( ها  دانشگاه
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  .7- 6 ش ،یحقوق اسالم نامۀ پژوهش نشریۀ ،»احیاگري آفات و مطهري شهید«). 1381( محسن الویري،
مقـام معظـم    ینـدگی نهـاد نما : زاهـدان  ،شـرق  بیدارگر الهوري اقبال عالمه). 1382( سیدمحمدجواد هاشمی،

  . و بلوچستان یستاندر امور اهل سنت س يرهبر
 سـالگرد در  یسـخنران ( »اسـالمی  جوامـع  نجـات  راه دینی نواندیشی«). 2/2/1386( حسن اشکوري، یوسفی

  .اعتماد، )یعتیدرگذشت استاد شر


