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Abstract 

The years of the 19th century are considered very important in terms of the 

dominance of the western colonial powers over some Islamic lands and the 

subsequent efforts of the religious scholars and political leaders of those countries in 

dealing with the new phenomenon of colonization and westernization of the masses. 

In Greater India, this role and influence is due to several reasons. The emergence of 

three schools of intellectual revival of Islam, namely Deoband, Aligarh and Nadwa 

Ulama in this century and the anti-colonial positions of each, which gradually led to 

the fall of the old British colonialism in that system, is worthy of attention and has 

been the motivation for future research. In this article, first of all, the background 

and context of the presence and continuation of the establishment of colonialism in 

India is discussed, then the three schools of religious revivalism in India in the 19th 

century are introduced in the historical order of their establishment, prevalence and 

activity, and the anti-colonial policies and measures of each are discussed separately. 

It is described and analyzed. 
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  چكيده
هاي استعماري غربي بـر   پيشينه و زمينه سالهاي سده نوزدهم ميالدي از حيث تسلط قدرت

هاي اسالمي شرقي و متعاقب آن، تالش عالمان ديني و رهبـران سياسـي آن    برخي سرزمين
هـا، بسـيار مهـم ارزيـابي      زدگي تـوده  ممالك در برخورد با پديده نوظهور استعمار و غرب

عنايت به ثروت بيكران آن سامان، اين نقش و تاثير، به داليل قابل گردد. در هندوستان با  مي
 ذكري، چندچندان است. 

العلماء در اين قرن و نيز  پيدايش سه مكتب فكري اسالمي يعني ديوبند، عليگره و ندوه
مواضع ضداستعماري هر يك، كه به تدريج منجر به سقوط استعمار انگلستان در سـرزمين  

آيـد.   خور توجه بوده و انگيزه پژوهش نگارندگان نيز بـه شـمار مـي    هندوستان گرديد، در
نوشتار پيش رو با طرح اين سوال: (مكاتب فكري اسالمي قـرن نـوزدهم، چـه ايـده هـا و      

گيري از روشي توصـيفي   اند؟) بنا دارد با بهره قاره داشته اقداماتي در برخورد با استعمار شبه
و علل تداوم استقرار استعمار در هند بپـردازد، پـس   تحليلي، مقدمتا به بسترهاي حضور  –
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اصالح طلبانه اسالمي آن منطقه را به ترتيب تاريخ تاسيس و فعاليـت   گانه آنگاه، مكاتب سه
آنها معرفي نموده و نهايتا رويكردها و راهكارهـاي ضداسـتعماري هـر كـدام را بـه طـور       

 جداگانه مورد توصيف و تحليل قرار دهد.

قاره هند، استعمار بريتانيا، قرن نوزدهم، مكتـب ديوبنـد، مكتـب عليگـره،      شبه ها: دواژهيكل
  العلماء مكتب ندوه

  
  مقدمه. 1

م مسلمانان به بندرهاي چين هم رسيدند. بازرگاني اعراب تـا قـرن   792ق/176هاي  در سال
ها، تجار مسلمان، عقب  نهم ميالدي به اوج خود رسيد و ديري نگذشت كه با آمدن پرتغالي

رانده شدند. از آن پس، كشتيراني اعراب در درياي هند رو به ضعف افتاد و افراد ديگـر بـا   
:  1338هاي جديدتر و امكانات بيشتر، تمام اقيانوس هند را به دست گرفتند. (حوراني  كشتي

) واسكودوگاما دريانورد پرتغالي، اولين كسي بود كه به هندوستان راه 27: 1368؛ حسني 57
م اكتشـافات جغرافيـايي   1460ق/864مرگ هانري ملقـب بـه دريـانورد، در سـال     يافت. با 

متوقف نگرديد، بلكه جانشينانش آرزوي وصال هند را كه او با خود به گور برده بود، عملي 
اي را كه پس  م دماغه1487ق/ 892كردند. بارتمولمي دياز، دريانورد مشهور پرتغالي در سال 

ن مواجه شد، دماغه (طوفان) نام نهـاد. او ايـن دماغـه را دور زد و    از عبور از دماغه اميد با آ
خود را به اقيانوس هند رساند و به ايـن ترتيـب، راه دريـايي بـه هنـد افتتـاح شـد. سـپس         

م در ساحل ماالبار (ساحل جنوبي غربي هندوستان) به 1498ق/903واسكودوگاما، در سال 
ن مرحله، نخستين روابط مسـتقيم تجـاري بـين    بندر كاليكوت (كلكته فعلي) قدم نهاد. از اي

هند و اروپا آغاز شد و از آن پس، دوره جديد مناسبات شرق و غرب فرا رسيد. اين دوران 
سال بـه درازا كشـيد و نهايتـا بـا اسـتقالل هنـد پايـان يافـت.          450پرفراز و نشيب، حدود 

بـومي محـل،    ) واسكودوگاما در آن زمـان از رقابـت و حسـادت مـردم    47: 1388(رضوي
هاي خود را از اجناس كـم نظيـر و گرانبهـا لبريـز نمايـد.       سوءاستفاده كرده، توانست كشتي

طولي نكشيد كه اجناس هندي در بازارهاي اروپا مورد توجه قرار گرفت. هدف اصلي اروپا 
 براي آمدن به هند، در ابتدا امور تجاري بود، ولي از قرن نوزدهم به بعد، به امور سياسي نيز

طلبي اروپاييان شتابي سريع يافت و  داري در اروپا توسعه تبديل شد. با طلوع و ظهور سرمايه
چهره متفاوتي را ارائه كرد. تا اين زمان، تجارت كاالهاي تجملي، مهمترين عامـل و انگيـزه   
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هـا   طلبي بود و سلطه بر درياها براي غرب به مراتب مهمتر از تسلط بـر خشـكي   اين توسعه
ا تملك مراكز كوچك تجارتي براي تأمين و تضمين منافع بازرگاني كافي بود. لذا با بود. زير

داري صنعتي در اروپا طي قرن مذكور، ملل غرب به بسط سـلطه خـويش بـر     ظهور سرمايه
هاي  خشكي پرداختند. هدف آنها يا انحصاري كردن بازارهاي صادراتي مواد خام و فرآورده

بازارهاي وارداتي و يا حفـظ منـافع سـوق الجيشـي بـود. در      كشاورزي و در اختيار گرفتن 
بعضي مناطق هم مانند آفريقاي شمالي سلطه استعمار، بـراي ايجـاد مسـتعمرات بـا سـكنه      

  )19: 1365سفيدپوست، وسيله سودمندي به شمار مي آمد. (پيترز 
گسـترش  هاي اول سده نوزدهم، بريتانيا حكومت خود را تقريباً بر كل شبه قاره  در دهه

هـا بـر    ها هم بر تمام مجمع الجزاير هند شرقي و فرانسـوي  داد و تا اواخر اين قرن، هلندي
ها نيز در نيمه دوم قرن نوزدهم به پيشـرفت در آسـياي    آفريقاي شمالي تسلط يافتند. روس

هـاي غربـي    مركزي ادامه دادند. بعد از جنـگ جهـاني اول، بريتانيـا و فرانسـه بـر قسـمت      
هاي  ماني نيز سلطه پيدا كردند و در پي سيطره استعمار، جهان اسالم، در زمينهامپراطوري عث

اقتصادي و روابط اجتماعي و نيز مسائل عقيدتي دچـار تغييـرات و تحـوالت جـدي شـد.      
ها در بسياري از كشورهاي اسالمي در نخستين مراحل نفوذ اروپا و سلطه استعمار،  مسلمان

ود به مقاومت پرداختند و براي به حركت درآوردن مردم با قدرت كامل در برابر وضع موج
و توجيه مبارزه و بسيج نيروها و شناسايي دشمن، به مقوله جهاد متوسل شدند و با توجه به 
اين حقيقت كه حاكمان اين مستعمرات، غيرمسلمانان بودند؛ اصل جهاد براي اين اهداف و 

  )19نمود. (همان:  مقاصد، بسيار مناسب مي
ها اولين كساني بودند كـه بـه هنـد رسـيدند.      گونه كه پيشتر مطرح گرديد، پرتغالي همان

ها و در اواسط قرن هفدهم، دو رقيب جديـد، يعنـي فرانسـه و انگلـيس نيـز       سپس هلندي
ها پيوستند تا اينكه در اواسط قرن هجدهم، نتيجه رقابت، به سود انگلستان تمام شـد و   بدان

اي خود را تا جنگ جهاني دوم بر اقيانوس هند حفـظ كـرد. در   چون و چر بريتانيا سلطه بي
كه در  اين زمان، آمريكا در ابتداي پيشرفت خود بود و هيچ استياليي در منطقه نداشت تا اين

م به سواحل اقيانوس آرام رسيد. با تأسيس كمپاني هند شـرقي، بريتانيـا   1844ق/1260سال 
ها در اقيـانوس هنـد    فارغ شده و از نقش پرتغالي در اين دوره، از اكتشافات خود در آمريكا

ضررهاي زيادي را متحمل گشته بود. لذا تصميم گرفت خود را براي شكست دادن تجارت 
  )39: 1383ها در اقيانوس هند مهيا سازد. (گاردنر انحصاري پرتغالي
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د و شـدن  تر مي روز ضعيف از طرفي ديگر در شبه قاره، پادشاهان مسلمان دهلي، روز به 
رفت، بنابراين دولـت پرتغـال و سـپس كمپـاني      قدرت و اقتدار آنان اندك اندك تحليل مي

هاي هلندي و فرانسوي بر سر اين ميراث هنگفت اسالمي بـا   انگليسي هند شرقي و كمپاني
يكديگر به منازعه برخاستند و هر يك در گستردن نفوذ خويش در آن سرزمين، بـر رقيبـان   

هـاي مسـلمان،    سـابقة حكومـت   ها در دوران شكوه و جالل بـي  انيسبقت جستند. اين كمپ
تجارت خود را در هند آغاز كردند و هر يك، تمام كوشش خود را به كـار انداختـه تـا در    
ميان رقبا، مقام نخست را احراز نمايند. همچنين يك مركز بازرگـاني در هندوسـتان ايجـاد    

بفرسـتند. ابتـدا پادشـاهان هنـد كـه در ايـن        كنند تا بدان وسيله محصوالت آنجا را به اروپا
دوران، اوج قدرت را داشتند، به اين خارجيان، به ديدة تاجري ساده و معمولي كه فقـط بـه   

كردنـد كـه ممكـن اسـت      نگريستند و هرگز تصور نمي فكر تأمين مال و ثروت هستند، مي
جهت آنهـا را   ينبخواهند درصدد تجاوز به آب و خاك يا گسترش سيطره سياسي باشند. بد

آوردنـد.   در امور بازرگاني، آزاد گذاردند و حتي گاهي تسهيالتي هم براي ايشان فراهم مـي 
اي دور و تصرف و استيالي ايـن سـرزمين    ولي اين خارجيان، بيشتر همت خود را بر آينده

هاي متبـوع   كردند، ولي در باطن، حكومت ها به ظاهر تجارت مي گمارده بودند. اين كمپاني
و  14: 1347اي آنان در فكر استعمار و گستردن سلطه سياسي خود در منطقه بودند. (خامنـه 

15(  
هنگامي كه دولت گوركاني هند رو به انحطاط نهاد و بر اثر طغيان امراي محلي، وحدت 

جو، مجال استيال فراهم شد. لذا  طلب و منفعت كشور از ميان رفت، براي اين عناصر فرصت
دگي، نقش جديد خود را آغاز كـرده و بـراي تسـلط خـويش، بـه تهيـة       ز هر يك با شتاب

مقدمات پرداختند. در اين ميان، كمپاني انگليسي هند شرقي، سرانجام توانسـت بـر رقيبـان    
هاي پرتغـال و هلنـد و فرانسـه، ميـدان را بـراي       فائق آمده و با كوتاه ساختن دست كمپاني

ثرترين اقدام وي، ايجاد نفاق و اختالف ميـان  عمليات استعماري خود، بي رقيب گرداند. مؤ
 - بوميان هند بود. تا اينكه باالخره توانست در قلـب مملكـت و شـخص پادشـاه مسـلمان      

نفـوذ كنـد و بـه     - كه در دهلي بر مسند حكمراني كل هندوستان تكيـه زده بـود   - جهانگير
د و عاقبت، او را به تر شو اش، به او نزديك و نزديك وسيلة اطرافيان و محارم و حتي زوجه

  ) 16جان، تبديل سازد. (همان:  اراده و جسمي بي آلتي بي
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برداري بهتر از سياسـت،   ها به دليل سابقه بيشتر در تجارت و بهره بدين وصف انگليسي
پيشگام شدند و در آغاز سده مذكور، كمپاني هند شرقي را با بيش از دويست سـهامدار در  

طي قرن هفدهم ضمن تالشي سخت براي تسلط در شبه قاره، لندن تشكيل دادند. كمپاني، 
اش را در انگلستان از سر راه خويش كنار زد و با دريافت امتيازات  مخالفان و رقباي تجاري

وسيعي نظير حق جنگ و صلح و تأسـيس نيـروي دريـايي مخصـوص خـود از حكومـت       
گليسي درآمد. نهايـت  انگلستان در اواخر همان سده، عمالً به صورت يك حكومت سيار ان

آنكه شركت طي قرن هجدهم به تدريج از كاركرد تجاري به سمت وظيفه دوگانه تجارت و 
  ) 27: 1368حاكميت سياسي بر هند، تغيير جهت داد. (حسني 

خالصه بريتانيا با غلبه بر رقباي خود و بـه دسـت گـرفتن كمپـاني هنـد شـرقي، طبـق        
مي چرخيـد، بـه نفـاق و    » ينداز و حكومت كنتفرقه ب«سياست معمول خويش كه بر مدار 

اختالف ميان اميران هند دامن زد و آنان را به جان هم انداخت و توانسـت از اواسـط قـرن    
نوزدهم تا ميانه قرن بيستم ميالدي شبه قاره را زير سلطه درآورد و در ميان همه مهاجمـان،  

ها به بهانـه تجـارت، بـه سـال     چپاول و غارتگري را به حد نهايت برساند. در واقع انگليسي
م وارد هندوستان گرديدند و پس از تأسيس كمپاني هند شرقي، كـار بـدانجا   1600ق/1009

اي صادر كردند كه كمپـاني هنـد    م اعالميه1686ق/1097رسيد كه مديران كمپاني در تاريخ 
آينده شرقي انگليس، تصميم گرفته كه در هندوستان، يك مستعمره انگليس براي تمام ادوار 

هاي تجـاري متعـددي از    ) اين كمپاني در گام اول، پست32: 1388تأسيس نمايد. (رضوي 
حكمرانان و امرا در مدرس، كلكته و بمبئي اجاره كرد. ولي بعدها بـدون اجـازه، بـا زور و    

  اسلحه آنها را نگه داشت.
، ايجـاد و  هاي دول اروپايي در اشغال و غارت آسيا و آفريقاي مسلمان؛ نيز باري رقابت

م صـحنه تاخـت و   19ق/13گسترش بازارها براي محصوالت خود، جهان اسالم را در قرن 
بـه منظـور تعيـين    » مسـأله شـرق  «تازهاي استعماري قرار داد. از اوايل همين قرن با طـرح  

تكليف امپراتوري عثماني (مرد بيمار اروپا)، دول اروپايي بر سر چگـونگي تقسـيم ممالـك    
ها از اواسـط   ، به رقابت با يكديگر برخاستند. در هندوستان، انگليسيشرقي و سهم هر يك

سده نوزدهم با در هم شكستن مقاومت مسلمانان هند، اين سرزمين پهنـاور را بـه صـورت    
هاي استعماري خود در شرق درآوردند؛ به حدي كـه ايـران و    ترين پايگاه يكي از مستحكم

ان هند و روسيه، مورد توجه قرار گرفت. پـس از  افغانستان هم به عنوان سپر آن و حايل مي
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اين سركوبيها، انگليسيها با سرعت و سهولت پيش رفتند، تا جـايي كـه دهلـي را در اوايـل     
هـا، حكومـت    همين قرن متصرف شدند. تنها پنجاب يعني هند غربي كـه در آنجـا، سـيك   

هـم شكسـت و    م قـدرت آنهـا نيـز در   1849ق/1265مستقل داشتند، باقي مانده بود كـه در 
سراسر شبه قاره زير نفوذ بريتانيا قرار گرفت. معذالك، همه هندوستان تسـليم كامـل نشـده    

م انقالبي عظيم، عليه فرماندهان انگليسـي رخ داد و نهايتـاً بـا    1857ق/1273بود و در سال 
ترين مقاومت مسلمانان، هندوستان رسماً مستعمره انگلسـتان   شكست اين آخرين و گسترده

) سپس بريتانيا با تبعيد واپسين امپراطور ضعيف مغول بـه رانگـون   190: 1374(موثقي شد. 
ها اسـتثمار   (برمه)، انقراض سلسله تيموريان هند را رقم زد و اين زماني بود كه پس از سال

مردم هند به دست كمپاني هند شرقي در اجراي قانوني كه پارلمان بريتانيـا تصـويب كـرد،    
سمي و علنـي در شـمار متصـرفات بريتانيـا درآمـد و ويكتوريـا ملكـه        هندوستان به طور ر

: 1382خوانـد. (نهـرو  » هنـد  قيصـر «انگليس تاج امپراطوري هند را بر سر نهـاد و خـود را   
2/802(  

به هر روي، ضعف و زوال سياسي و انحطاط داخلي و هجوم تمدن جديد غربي بـا دو  
جهان اسالم را تجزيه كرد و تـداوم ايـن   نظامي،  - فرهنگي و سياسي- چهره اساسي فكري 

مسائل در بالد اسالمي، توانست خطر تغيير هويت و هضم و هدم جامعه اسالمي در نظـام  
رو در همان قرن، دوره بيداري مسـلمين،   داري جهاني را به همراه داشته باشد. از اين سرمايه

معه اسالمي در واكـنش  تجديد حيات اسالم و رويكردها و راهكارهاي علماء و متفكران جا
هـاي اصـالحي و    نسبت به انحطاط داخلي و خطر سلطه كامل غرب، آغاز گرديد و جريان

آورده خواهد شد،  سياسي را به گونه اي كه در متن اين مقاله به تفصيل- هاي فكري نهضت
  به راه انداخت.
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م و ايـده هـا و اقـدامات ضـد     19مكاتب فكري اسـالمي هنـد در قـرن     .2
  عماري آنهااست

 )(Deobandمكتب ديوبند  2.1

 بسترهاي فكري و موسسان دارالعلوم ديوبند 1.1.2

شده اسـت.   تلفظ مي» ديوبن«است. اين كلمه در ابتدا » بن«و » ديو«تركيبي از » ديوبند«كلمه 
و بعد به مرور زمان و دخل و تصرّف اهل زبـان، بـه   » ديبن«سپس به دليل كثرت استعمال، 

دي «تغيير يافت. كما اينكه در جنوب شرقي اين روستا، هندوها بتكده اي بـه نـام   » ديوبند«
داشته اند و مشهور است كه نام روستا را بـا  » كالي ديبي«و در همان بتكده، بتي به نام » گند

» ديـبن «، گذاشته اند كه رفته رفته به »ديبي بن«توجه به بتي كه در آنجا وجود داشته است، 
 144و در  هندوسـتان  شـمال  ) ديوبنـد در 24: 1397ا كـرد. (محمـدي صـفت   تغيير نام پيـد 

كيلومتري شمال دهلي در ايالت اتارپرادش بخشي از شهرستان سـهارنپور اسـت. (هـاردي    
) تاريخ قديم و مفصل ديوبند مشخص نيسـت، امـا از آثـار بـر جـاي مانـده و       233: 1369

ين دهستان، عمـري بـيش از هـزار    حفّاري هاي صورت گرفته در آن، چنين برمي آيد كه ا
گـردد. تعـدادي    سال دارد. آثار زندگي مسلمانان در ديوبند، به قرن سيزدهم مـيالدي بـازمي  

مسجد كه در عهد حكومت هاي اسالمي ساخته شـده انـد، در ديوبنـد وجـود دارد. ماننـد      
. اينها مسجد خانقاه شهنشاه اكبر و مسجد قلعه سكندر لودي، مسجد ابوالمعالي اورنگ زيب

مساجدي هستند كه كتيبه و سنگ نوشته هايي در آن ها نصب گرديده. بعضي از مساجد در 
) باري 25: 1397آنجا، قدمت بيشتري دارند، اما تاريخشان ثبت نشده است (محمدي صفت 

شود، بـه سـبب    ، نامي از آن يافت نميWorld Atlasهاي كتاب  ديوبند كه هنوز هم در نقشه
تأسيس شد، نامي جهاني يافت. مدرسه ديوبنـد  » دارالعلوم«روزي كه به نام  اي شبانه مدرسه

كـه  - م با همكاري محمدعابد حسـين در مسـجد چتـه    1866مه  30ق/1283محرم  15در 
امروزه به جهت سبك بنا و گنبد مرتفع آن، يادآور مدارس عاليـه قـاهره، بغـداد و اصـفهان     

دعابـد حسـين  و محمدقاسـم نـانوتوي و     )، به سرپرستي محم156: 1394(فرهمند  - است
چند تن از علماي ديگر به ويژه رشيداحمد كنگوهي با حضور يك محصل به نـام محمـود   
الحسن كه بعدها به (شيخ الهند)، معروف شد و يك استاد بـه نـام مولـوي قـاري محمـود      

يش رفت و پ  ديوبندي در سايه يك درخت انار، آغاز به كار كرد. اين مدرسه پا به پاي زمان
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بعدها در كنار همان مسجد، بر وسعت آن افزوده شد و رفته رفته داراي عمارتهـاي متعـدد،   
و اساتيد و كاركنان پرشمار گرديد. از آنجا كه نانوتوي خـودش    ، دانشجويان وسيع  مساحت

يـاد  از ابتدا، اداره امور مدرسه را برعهده گرفت، همواره از وي به عنوان بنيانگذار دارالعلوم 
مي شود و به سبب اهميت جايگاه ايشان، برخي از دانـش آموختگـان مدرسـه، شخصـيت     
علمي خود را به او منتسب كرده و حتي عده اي ديگر از آنهـا، نـام خـانوادگي خـويش را،     

  ) 68و  66: 1392قاسمي برگزيده اند. (طرفداري و طاووسي
دي از استعمار و اعـتالي  . آزا1اين مدرسه براي دستيابي به هفت هدف تأسيس گشت: 

. 4اهللا دهلـوي؛   . حفظ و حراست از روش شاه ولي3. ايجاد وحدت مسلمانان؛ 2كلمه حق؛ 
. تدريس صحيح علوم 6. احياي علوم ديني؛ 5ارتباط مسلمانان براي خاتمه دادن به استبداد؛ 

  )103: 1390نصيري جديد؛ (فرجي . تعليم و تربيت علما براي رويارويي با علوم 7عقلي؛ 
نانوتوي، اسمش محمد قاسم بن شيخ اسد علي بن غالمشاه و پدرش شخصي متّقـي و  

م در نانوتـه از توابـع سـهانپور در ايالـت     1832ق/1248پرهيزگار و كشاورز بود. او به سال 
كنوني اوتارپرادش هند، چشم به جهان گشود. اساتيدش شيخ مملوك علي نانوتوي و شيخ 

ودند. وي در تصوف هم به شـيخ امـداد اهللا عمـري تهـانوي در     عبدالغني مجددي دهلوي ب
سلسله چشتيه صـابريه دسـت ارادت داد. نـانوتوي نـزد شـيخ احمـد علـي بـن لطـف اهللا          
سهارنپوري در مطبع احمديه نيز مدتي به تصحيح كتاب مشغول بود و از آن ميان بخشي از 

تأليف بود كه بخشي از  30صحيح بخاري را تصحيح و حاشيه نويسي كرد. او داراي حدود 
آن در دفاع از اسالم در مقابل هندوان و مسيحيان مي باشد. موالنا محمدقاسـم نـانوتوي بـا    

هاي مقيم شـهر ديوبنـد بسـتگي سـببي داشـت. وقتـي شورشـيان در سـال          يكي از خانواده
 ها فاتح شدند، وي به اين خانواده پناه آورده و م شكست خوردند و انگليسي1857ق/1273

در اين شهر مخفي گشت. هنگامي كه دولت انگلستان نسبت بـه انقالبيـون، عفـو عمـومي     
م  فعاليتهاي خـود را  1866ق/ 1283صادر كرد، او دوباره در اجتماعات ظاهر شده، در سال 

» دارالعلوم ديوبنـد «از منطقه ديوبند آغاز كرد و با كمك مردمان خير، مدرسه اي ديني به نام 
نانوتوي چون خودش در شورش مذكور شـركت داشـت و شكسـت و ذلـت     را بنياد نهاد. 

مسلمانان را از نزديك مشاهده نمود، لذا براي جبران مافات، مايل بـود بـه نحـوي مقتضـي     
: 1347اي  ؛ خامنه20- 22: 2008مسلمانان را از اين ذلت و پسماندگي بيرون بكشد. (اعظمي

تعدادي از روحانيون مذهبي، بـه حيـدر   ) در آن بحبوحه ايام پس از شكست مسلمانان، 44
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آباد و مناطق خارج از شبه قاره چون مكه مهاجرت كرده بودند؛ ليكن نانوتوي و گنگـوهي  
نه تنها مهاجرت نكردند، بلكه توانستند پس از تعطيلـي مدرسـه سـهارانپور كـه در جريـان      

كننـد.   گـذاري  شورشها، جايگاهش را از دست داده بـود، طـرح مدرسـه جديـدي را پايـه     
  )68: 1392(طرفداري و طاووسي 

اهللا  موسسان مدرسه دارالعلوم ديوبند، در گرايشهاي عرفاني، كالمي و فقهـي، شـاه ولـي   
دهلوي را بزرگ طريقت خود دانسته و در اصول عقايد از شيخ محمد قاسم نانوتوي، و در 

) چنانچـه در  64: 1381كردند. (عـالم قاسـمي    فروع از شيخ رشيد احمد گنگوهي تقليد مي
  مقدمه المهند آمده: 

دهلوي و فرزندان برومندش در سرزمين هند به توفيق الهي چراغهايي از علم و عرفان 
و شريعت و طريقت افروختند كه وارث كامل آنان حضرت محمـد قاسـم نـانوتوي و    
رشيد احمد گنگوهي و... بودند. آن بزرگواران در معـارف معنـوي و علـوم عرفـاني از     

هللا چشتي، معروف به مهاجر مكي فيوض روحاني حاصـل كردنـد. (سـهارنپوري    امدادا
1394 :15(  

اساسا در منشور اين مدرسه، مشي ديني و آموزشي آن، بر اساس انديشـه ولـي اللهـي،    
، متابعـت از  فقـه حنفـي و كـالم      معروف  به  مذهب سنت و جماعت، اتكاء به حديث، امر

محمد قاسم نانوتوي  - راف و پيروي از سنت بنيانگذاران آنو انح  بدعت  ماتريدي، مبارزه با
به گونه اي كه حتي امروزه  (Manzar 1974: 142)ترسيم شده بود.  - و رشيد احمد گنگوهي

تمام علمايي كه از آرا و افكار موالنا نانوتوي و موالنا كنگوهي پيروي مي كنند، ولو از فارغ 
ديوبندي ياد مي شوند و اين يك نسبت آموزشي التحصيالن هر مدرسه و هر شهري باشند، 

  ) 3 :1391است، نه قومي. (امان 
با وجود اينكه محمد قاسم نانوتوي تا زمان مـرگش سرپرسـتي دارالعلـوم را بـر عهـده      

و ديني مدرسـه،    علمي  داشت. اما همواره از حضور پر رنگ اداري، پرهيز ميكرد تا شهرت
م) مخـدوش نشـود. (احسـن    1857سـيپوي (شـورش  به خاطر حضور پيـشين او در قـيام

) اما رشيداحمد كنگوهي كه پس از وي، سرپرستي ايـن مركـز را بـر    1/266 :1955گيالني 
بر ساختار آن گذاشـت. بـه گونـه اي كـه در دوره رياسـتش،        زيادي  عهده گرفت، تأثيرات

  نان مدرسه، در اوگرايشهاي صوفيانه بيشتري در اين مركز رواج يـافت و شـاگردان و كـارك
  ) 154 :چشم معلمي مهربان و مرادي وارسته مي نگريستند. (همان  به



  1401پاييز و زمستان ، 2، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   252

 

و موالنا رشيداحمدگنگوهي، پيش از تاسيس اين   نانوتوي  قاسم  از آنجا كه موالنا محمد
مكتب، خودشان در دهلي، در محضر حاجي امداد اهللا از بزرگان فرقه صوفيانه چشتيه تلمذ 

) (Hasan 1951: 72بيعتا غالب افكار آنان را آموزه هاي صوفيانه شكل مي داد. كرده اند؛ لذا ط
گير و دقيق بودند و در مبادي تعليم و جـزم   آري بنيانگذاران مدرسه ديوبند، حنفياني سخت

كردنـد و در تصـوف نيـز     مشـي مـي   انديشي، بر عقايد و مذاهب كالمي اشعريه و ماتريديه 
هاي فكري موسسان ديوبنـد   يت داشتند. عزيز احمد درباره مايهبيشتر، از طريقت چشتيه تبع

  نويسد: مي
ها تجديد حيات علوم كالمي در هند مسلمان را وجهه همت خود قرار داد و  مدرسه آن

هاي جديد را از مواد درسي خود حذف كرد. هر چند كه در اين مدرسـه، علـوم    دانش
معنوي قديم و دنياي جديد برقرار  با اين فرض كه پلي ميان جهان - عقلي قرون وسطي

شد؛ اما در برنامه دروس آن، به فقه،  با تأكيد كمتري از فرنگي محل تدريس مي - كند مي
  ) 279 :1367(احمد  شد. و حديث اهميت زيادي داده مي تفسير

وار  در هر صورت، اعضاي نخستين هيئت امنـاي دارالعلـوم ديوبنـد بـه طـور فهرسـت      
 - م1879ق/1297 - سـاله خـويش   49اسم نانوتوي كه تا پايان عمـر  عبارت بود از محمد ق

مدير دارالعلوم باقي ماند، عابد حسين، مهتاب علي ديوبندي، ذوالفقار علي ديوبندي، فضـل  
الرحمن ديوبندي، نهال احمد ديوبندي و منشي فضل حق ديوبندي كه همگي به جز موالنا 

م تشكيل 1874ق/1291منا نيز كه در سال مهتاب علي و شيخ نهال احمد، در دومين هيئت ا
شد عضو بودند، همچنين در دومين هيئت امنا، رشيد احمد گنگوهي به عضويت هيئت امنا 
در آمد كه بعد از وفات قاسم نانوتوي، تا پايان عمرش مديريت دارالعلوم ديوبند را بر عهده 

نفر از آنها  58نفر رسيد كه  78داشت. در پايان سال اول راه اندازي، تعداد طالب مدرسه به 
) الغرض، در باب اهميت جايگاه  68: 1392افغاني و پنجابي بودند. (طرفداري و طاووسي 

، محمد قاسـم   احمد  مكتب ديوبند شايان ذكر اينكه انديشمنداني بسان: ابراهيم فخري، عزيز
. به ترتيب، و..  الدين  طيبي، منير منظر، محبوب رضوي، اصـغر حسين و عترت حسين محي

اسـالمي در هــند و پاكسـتان، حيـات       ، مدرنيسم دئوبند  با نگارش كتابهايي چون: دارالعلوم
الهنـد،   دئوبند، آموزش اسالمي در هند، تـاريخ دئوبنـد، حيـات شـيخ      دارالعلوم  يكصد ساله

  علـوم دارال  در بـاب   را  قاره هند؛ و... دانش و ادبيات قابـل تـوجهي    شبه  مدارس اسالمي در
   )130: 1390پديد آوردند. (ناظميان فرد  ديوبند
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  شرح مبارزات سياسي و اقدامات ضد استعماري ديوبنديان  2.1.2
روند و در اينگونه جنبشـها،   از آنجا كه ديوبنديان از جمله جنبشهاي بنيادگرايانه به شمار مي

ورود استعمار بـه شـبه   نقش علما در بيدار كردن مردم بسيار كليدي و برجسته است؛ لذا با 
قاره و در نتيجه آن، به حاشيه رفتن دين از زندگي مردم، علما بر آن شدند تـا مسـلمانان را   

سياسي برانگيزانند. اينگونه هم جايگاه خود را در جامعه باز مي يافتند –به تحركات عقيدتي
وجبـات آزار و  و هم با استعمار و همينطور هندوهايي كه با جانبـداري اسـتعمار از آنهـا، م   

اذيت مسلمانان را فراهم مي آوردند، مقابله مي كردند و البته اين علما براي رسيدن به چنين 
هدفي نياز به قدرت و حمايت اجتماعي داشتند و اين امر از طريق سياست بـه دسـت مـي    

كه كم به اين نتيجه رسيدند كه بايد در مقوله سياست هم ورود كنند و نگذارند  آمد. آنها كم
انگليسي ها يا هندوها براي آنان تصميم بگيرند. علما و سياسيون جنبشهايي را سامان دادند 

: 1395و مردم را با خود همراه كردند و توانستند در نهايت به اهداف خود برسند. (هدايتي 
) البته با همه اين اوصاف، علماي ديوبندي در ابتداي راه با سياست، كاري نداشتند، تا اين 2

كه با شروع جنگ جهاني اول و به خطر افتادن خالفت عثماني بـه عنـوان مظهـر خالفـت     
هـاي سياسـي و    اسالمي، جنب و جوشي در ميان علماي ديوبندي براي حضور در صـحنه 

مبارزات آزادي خواهانه آغاز شد. همين رويداد سبب شروع و استمرار فعاليتهـاي سياسـي   
زه ديوبندي ها در سراسر شبه قاره هند و ديگـر نقـاط   ديوبنديان در هندوستان گرديد. امرو

جهان داراي شمار زيادي مدرسه مذهبي بوده و يكي از مهمتـرين جريـان هـاي بنيـادگراي     
، از ابتـداي   ديوبنـد   ) دارالعلـوم 21: 1384اسالمي در شبه قاره به شمار مي روند. (رحيمـي  

مسـلمانان    جامعـه   تا وحـدت شكل گيري خود، با گرايشهاي فكري و فرهنگي مي كوشيد 
يابد و هويت چنـد    باز  بيگانه  هند را از راه ترويج آموزه هاي ديني، در برابر تهاجم فرهنگي

كه افزون بر فعاليتهـاي    ، دريافتند پاره آن را بازسازي كند. علماي اين مركز، با گذشت زمان
و ضروري است. از ايـن رو    الزم  نيز  فكري و فرهنگي، نقش آفريني در صحنه هاي سياسي

در نشـر انديشـه هـاي      ديوبنـدي   در كنار فعاليتهاي گسترده اي كه علما و دانش آموختگان
عمـده اي را در آگـاهي بخشـي      نقـش   تـا   اسالمي داشتند، به مرحله ديگري نيز گام نهادند

سـتيزي    هو بيگان  طلبي  سياسي به مسلمانان و مشاركت در مبارزات آزادي خواهي، استقالل
، نيز ميراث سـنت   هند  خواهي نيز ايفا كنند. حضور علما در مواضع سياسي و جنبش آزادي
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اي بـه خـود    اهللا دهلوي بود كه در دارالعلوم ديوبنـد گـرايش تـازه    ولي سياسي شاه - مذهبي
  )20: 1367گرفت. (احمد 

  آزادي  زاتمبـار   از علمـاي برجسـته ديوبنـدي در     موالنا محمود الحسن به عنوان يكي
به عنوان نخستين شاگرد دارالعلوم   زماني  خواهانه هند، نقش و مشاركت فعال داشت. او كه
  عمر خـود   از  تحصيل، نزديك به ده سال  از  به تحصيل دانش ديني پرداخت، پس از فراغت

آن را به مـدت چهـل سـال بـر عهـده        مديريت  تدريس در اين مركز گذراند و سپس  به  را
، از تحـوالت سياسـي    كه در امر آموزش و مديريت داشت  هايي ت. وي به رغم مشغلهگرف

سياسي، به مبـارزه بـا سـلطه بيگانگـان و       مختلف  غفلت نكرد و در عرصه هاي  هند  جامعه
م 1888ق/1305در سال   فتوايي  سيطره استعمار پرداخت. نخستين كنش سياسي او با صدور

در راه پيشبرد مبـارزه    كنگره)  خواست تـا با (حزب  هند  سلمانانآن از م  طي  كه  آشكار شد
  )2/292: 1376عليه حاكميت انگليسيها متحد شوند. (الپيدوس 

هـا بـود،    انگليسـي   محمود الحسن ديوبندي كه در پي گسترش دامنه مبارزات خود عليه 
چنـد از بزرگـان     نـي ت  كمك  درصدد اجراي طرحي براي قيام مـسلحانه برآمد. از اين رو به

و   ديوبند نظير: حسين احمد مدني، عبيداهللا سندي، شـاه رحـيم راجپـوري، محمـد صـديق     
  مبـارزه   آنهـا را بـراي    محمد ميان منصور انصاري، به آموزش نظامي داوطلبان پرداختنـد تـا  

بـود  ) چراكه باور آنها در چنين مقطعِ زماني، ايـن  (Ahmad 1993: 54 مسلحانه آماده سازند. 
) بـه همـين   ibid: 53كه آزادي، جز از راه برخورداري از توان نظامي، حاصل نخواهد شد. (

جلب حمايت نظامي دولتهاي مسلمان، در انديشه آنان جوانه زد. لذا موالنا   سبب، ضرورت
عبيداهللا سندي به كابل و موالنا منصور انصاري، به مرزهاي شمال غربي هند اعزام شدند تـا  

مردمي بپردازند. محمود الحسن و حسين احمد مـدني نيـز بـه      حمايت  ي و جلببه يارگير
  ) محمـود 131: 1367حجاز رفتند تا افكار عمومي را عليه بريتانياييها برانگيزاننـد. (الحسـن  

فضالي دينـي،    از  شماري  به كمك  ، توانست ، در راستاي اهداف بيگانه ستيزي خود الحسن
م به منظور جلب حمايت امپراتـوري عثمـاني،   1909ق/1327سال  را در»  جمعيت االنصار«

ها، بنيان نهاد. به همين خاطر نمايندگان دولت  انگليسي  ايران و افغانستان، براي بيرون راندن
با محمود الحسن وعده كردند كه پس از پيروزي در   ديدار  در - جمال و انور پاشا  - عثماني

الل خواهي هـنديان جانبداري كنند. مسـبوق بـه همـين    جنگ جهاني اول، از انديشه اسـتق
كه محمود الحسن براي مبارزه بـا انگليسي ها، درصدد تشكيل دولت در تبعيد   بود  وعده ها
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ق، توسـط  1334م/ شـوال  1916) اما طـرح او در اوت  2/231: 1376هم برآمد. (الپيدوس 
زد. بـاري شـيخ الهنـد كـه       امند  وي  مأموران انگليسي كشف شد و به حساسيت آنان عليه

حاضر نشده بود فتوانامه علماي مكه، در مرتد خـواندن سلطان عبدالحميد عثماني را امضـا  
هم برانگيخت تا درصدد برآمد كه او را دستگير و به نيروهـاي    را  حسين  كند، خشم شريف

ه ميـان محمـود   از آنجا كه نامه هاي مبادلـه شـد   (Ahmad1967: 134)دهد.   تحويل  انگليسي
براي مبـارزه    و آمادگي  نظامي  الحسن و يارانش (حاوي طرح او براي سرباز گيري، آموزش

مـي شد، حـركت او در   مسلحانه و تشكيل دولت ملي) بر روي پارچه هاي ابريشمي نوشته
 1367شـهرت يافـت. (الحسـن   » هاي ابريشـمي  نامه«مبارزه با استعمار انگلستان، به نهضت :

132 ( 

و همراهي آنها با   ، حمايت بـه مسائل سـياسي در اين مقطع  ديوبنديها  رويكرد  بارزترين
با مهاتمـا گانـدي و     ، همكاري بـود. مـحمود الحـسن بـا صدور فتوايي» جـنبش خـالفت«

راه بـه    ، از بـا انگليسـيها و نافرمـاني مـدني      همكـاري   را كه سياست عدم  حزب كنگره ملي
از   وي پس (Ahmad1993: 67) م خشونت را در پيش گرفته بود، واجب شمرد. كارگيري عد

هند بازگشت و به جنبش   م به 1920ق/1338تحمل سه سال زندان در جزيره مالت، در سال 
، نـوعي   خالفـت   جنـبش  . خالفت كه يك سـال پيش از آزادي او برپا شـده بـود، پيوسـت   

  سـلطه   ، عليـه  حـركت اسالم گرايانه بود كه توسط شـماري از نــخبگان مــسلمان هنـدي    
  نهـاده   ، بنيـان  انگليسيها و در حمايت از خالفت عثماني در دوران پس از جنگ جهاني اول

ضهـا ، اعـترا افـتاد  شـد. از آنجا كه موقعيت دولت عثماني پس از جنگ جهاني اول به خطر
  مهمتـرين   كه  و تحركات سياسي، در حمايت از خالفت عثماني، در جهان تـسنن درگرفت

؛ 2/575: 1350، در هند به منصـه ظهـور رســيد. (نهـرو    »جنبش خالفت«آنها تحت عنوان 
  )373و372: 133، حكمت

علماي ديوبند، همگام با دو مكتب همسوي پيش و پس از خود يعني (فرنگي محـل) و  
علما)، حول مـحور اسـالم و انديشه هاي پان اسالميسم، به جنبش خالفت پيوسـتند  ال (ندوه

و با انديشه وحدت اسالمي و ابراز همدردي با خالفت عثمـاني، تجربـه ارزشـمندي را در    
  از منافع مسلمانان، در داخل و خارج هـند، بـه دست آوردنــد و بـه مثابـه     جهت پاسداري

) هـدف بنيانگـذاران   290: 1374  ت عـمل نمودند. (مــوثقي بر جنبش خالف  درآمدي  پيش
ميـان مسـلمانان، از مــوجوديت      در  سياسـي   جنبش خالفت، اين بود كه بـا ايجاد وحدت
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سـلطان عــثماني،     چـون   خـالفت عثماني دفاع كنند. انديشه حاكم بر جنبش، اين بود كـه 
اماكن مـقدسه، الزم   آن  از  حـفاظت مـدافع اماكن متبركه حجاز است، دفـاع از ايشان بـراي

م 1919ق/1337سـال    ، در فتـوايي   و ضـروري است. از اين رو، علماي ديـوبند بـا صـدور  
نمـي تواننـد بـر آن      مسـلمانان  مدعي شدند كه جزيرة العرب، مكان مقدسي است كـه غيـر  
حـديث، اعالم كردند و   قرآن  حكمراني كنند و در تـملك خـود درآورند. آنـان بـا استناد به

  سال  ديني خود عدول كرده اسـت. در  وظيفه  كه هر كس، نهضت خالفت را ياري نكند، از
م، ائتالفي ميان رهبران جنبش خـالفت و كـنگره ملي هند پديد آمـد تـا بــا    1920ق/1338

هـا شـتاب بيشـتري بخشـند.      انگليسـي   اجراي نافرماني مدني، نهضـت ملـي هنـد را عليـه    
   ) 378و  22و  12: 1367(الحسن

علمـاي    از  ، شـماري  همانطور كه قبال ذكر آن رفت، همزمان با تشكيل جنبش خالفـت 
ق 1338م/صـفر   1919  نـوامبر   ، در العلمـا   دارالعلوم ديوبند، مدارس فرنگـي محـل و نــدوه   

 ) ايـن 20: 1367؛ احمـد  252: 1369را هم پديد آوردند. (هـاردي  » جمعيت العلما»  سازمان
سازمان، از انديشه هند متحد و يكپارچه حمايت مي كرد و رهبران آن كه در شمار حاميـان  
مهم جنبش خالفت بودند، دفاع از اصول شـريعت، حفاظـت از امـاكن مقـدس حــجاز و     

مـي دانسـتند.     خـود   حمايت از ملتهاي مسلمان، در راه رهايي از سلطه استعمار، را وظيفـه 
عناصر ديوبندي جمعيت العلماي هند، به علـت تـأثير ابـوالكالم    ) 2/238: 1376(الپيدوس 

آزاد، بيشتر به طرف مقاصد ملي هند متمايل گرديدند و عموماً با تمايالت سياسي مسـلمين  
) يـك گـروه   21: 1367بر حق تعيين سرنوشت خويش، مخالفـت ورزيدنـد. (احمـد     مبني 

او هـم از علمـاي ديوبنـد بـود، از     انشعابي از علما، تحت رهبري بشير احمد عثمـاني، كـه   
العلماي اسالم) را  گيري كرده، تشكيالت ديگري به نام (جمعيت  جمعيت العلماي هند كناره

). 319: 1369  (هـاردي  كـرد، پديـد آوردنـد.     كه از درخواست تشكيل پاكستان حمايت مي
اري از حـزب اعظم ديوبند نيز با همراهي اين جمعيت جديد، به هـواد  مـحمد شفيع، مفتي

  )(Manzar1974: 172 مسلم ليگ در راه استقالل پاكستان پرداخت. 
، به بهانه حــفظ يكپـارچگي    پاكستان  هر چند جمعيت علماي هند، ابتدا با طرح جدايي

هندوستان، مخالفت مي كرد و آزادي از سيطره استعمار و سلطه بيگانگان را مقدم بر جدايي 
و   نزديـك شـد    ليـگ   ، اما به تدريج، به مواضع حزب مسـلم مسلمانان از هندوها مي شمرد

رسماً اعالم كرد كه آزادي ديـني مسلمانان هند براي حفظ فرهنـگ متمـايز آنهـا، مهمتـر از     
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) در واقعيت امر هم مي تـوان پـذيرفت كـه    323و 322: 1369سياسي است. (هاردي  آزادي
ت ملي را ناممكن مي سـاخت.  هند وارث سيستم شكننده اي بود كه عمال حصول به وحد

همواره عوامل مختلفي باعث بروز مشكالتي بود كه موجوديت هند را به عنوان يـك ملـت   
واحد و متحد مورد تهديد قرار مي داد. بسياري تحليل گران بر اين باور بودند كه شبه قـاره  

د و نخواهد توانست به عنوان يك كشور واحد، موجوديت خود را در درازمدت حفظ نماي
در نهايت، عمال به چند كشور كوچكتر تجزيه خواهد شـد. ايـن نظـر بـه خصـوص ميـان       
كمونيستهاي هند كه حامي تئوري چند مليتي هند بودند هم رواج داشت. طبق عقيـده آنهـا   
هند، تركيبي از چند ملت بود كه هر كدام از آنها مي توانستند دولتهاي ملي خاص خـويش  

اين تئوري بود كه بعدا آنان نيز از ايجاد كشور پاكستان حمايت به را داشته باشند. بر اساس 
  موجوديـت خالفـت   كـه   بيستم  قرن  دوم  دهه  ) خالصه در4: 1386عمل آوردند. (آواستي 

به خطر افتاد، شرايط پراضطرابي بر جهان تسنن حاكم شد كـه بـي ترديـد، جامعـه      عثماني
پـان    هـاي  جنـبش   پيـدايش   ، موجـب  تأثر شد و ايـن امـر  از اين اوضاع م  نيز  هند  مسلمانان

اسالميسم در اين سرزمين گرديد. حساسيت ضد انگليسي علماي هندوستان كه پيش از اين 
م ميان انگلـيس و روسـيه جهـت    1907ق/1324به علت اشغال كشورشان و انعقاد معاهده 

يـا برانگيختـه شـده بـود،     حوزه هاي نفوذ در ايـران، و نيـز اشـغال ليبـي توسـط ايتال       ايجاد
) اينك در قالب آرمانهاي اسالم گرايانه، شدت يافت و راه را بـراي  2/238: 1376(الپيدوس

در مبارزه با استعمار هموار كرد. درست در همين برهه بود   علما  همراهي شمار بـيشتري از
محـل و  نيز به همت موالنا عبـدالباري سرپرسـت مدرسـه فرنگـي     » انجمن خدام كعبه«كه 

از دولت عثماني و دفاع از حـرمين شـريفين   و حمايت  شوكت علي، در مخالفت با انگليس
) نهايتا جنبش خالفت كـه  2/230: 1376؛ الپيدوس130: 1367حجاز تأسيس شد. (الحسن

عثمـاني پديـد     دولـت   ، نسبت به موقعيت متزلزل هند  خطر علماي مسلمان  احساس  پي  در
  م عمالً فـرو پاشـيد. شـماري از   1924ق/1342ل خالفت عثماني در سال آمده بود، با انحال

و مجـددا بـه فعاليتهـاي      كردنـد   گيري كناره  سياسي  هاي فعال اين جـنبش، از عرصه  علماي
) موالنـا محمـدالياس، از علمـاي ديوبنـدي ايـن      305: 1374آوردند. (موثقي  فرهنگي روي

  آن  م بنيـان نهـاد كـه هـدف    1927ق/1345سال   در  را» تبليغ اسالم«جنبش، بعدها  نهضت 
و پرهيز از ورود به عرصـه هـاي سياسـي بـود.       روستاييان  ديني در ميان  هاي  آموزه  ترويج

  )2/233: 1376(الپيدوس 
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فضـاهاي فكـري و فرهنگـي      به به هر شكل، مجاهدت دارالعلوم ديوبند، صرفا محدود 
در صـحنه هـاي    آنان  مركز، با درك اين معنا كه حضور   اين و علماي  نماند. چراكه، بزرگان 

تحوالت ملي و بين  در  سرنوشت ساز سياسي هم ميتواند زمينه را براي همگرايي مسلمانان 
مبـادرت  ، در كنـار راهكارهـاي فرهنگـي   ، سـياسي راهبردهاي  ، به اتخاذ  سازد المللي فراهم 

با مشاركت در جنبش خالفت، بـه منظـور   . به همين سبب چنانچه شرح داده شد، ورزيدند
هاي ابريشمي و  جهاني اول و نهضت نامه در سالهاي پس از جنگ  عثماني  حمايت از دولت 

توانستند نقش خود را در راستاي استعمارسـتيزي و اسـتقالل    هند،   همگامي بـا نهضت ملي
رنـگ   پـر  ، همچنان بـه حضـور    زو پاكستان ني  هند  و در فرداي بعد از جدايي  كنند طلبي ايفا 

: 1390فرهنگي و سياسي اين دو كـشور ادامه دهنـد. (ناظميـان فـرد      هاي خويش در عرصه
145(  

  
  )Aligarمكتب عليگره ( 2.2
  بسترهاي فكري و موسسان دانشگاه عليگره 2.2.1

ذي الحجـه   6م / 1817اكتبـر   17سيداحمدخان، فرزند محمدتقي خان (مير تقي)، به تاريخ 
سالگي پـدر خـويش را از دسـت     19ق در شهر دهلي چشم به جهان گشود. وي در 1232

سنين جـواني او در ابتـدا    .پرداخت مختلف كتب مطالعه به و كرده رها را داد. سپس آموختن
با نهايت خوشگذراني سپري شد؛ به نحوي كه شركت در محافـل رقـص و آواز، يكـي از    

آمد كه البته بعدها به اصالح رويه خـويش همـت   تفريحات مورد عالقه اش به حساب مي 
گمارد و مسير زندگي اش را تغيير داد. به همين دليل برخي مورخان ماننـد حسـين حـالي،    
خروج سيداحمدخان از ظلمت و فساد را، مهمترين كارنامه اخالقي وي ارزيابي مـي كننـد.   

مانند غالب مسلمانان آن ) خانواده سيداحمد، بسيار كوشيدند كه وي نيز 1/51: 1990(حالي
موفّق نشدند. زيرا او بنا   با آنان همراهي نكند، ولي  دوره، با حاكميت بريتانيا مخالف باشد و

شرقي همكاري خويش را آغاز كرد و هـم منشـي     هند  كمپاني  به داليل خاص خود، هم با
هم از طـرف  ) حتي مدتي 63: 1390اف ؛ رحيم312: 1387دادگاه جنايي دهلي شد. (اسپير 

اين كمپاني به عنوان كارمند سفارت هندوستان در ايران مشغول به خدمت گرديد. (خواجه 
پور سـكري   البدل محاكم مدني فاتحم قاضي علي1841ق/1256) سپس در 82: 1383پيري 

در نواحي ايالت آگره و بعد از آن، بـا همـين عنـوان، در بجنـور (بگنـور، واقـع در شـمال        
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م ادامـه داد و  1854ق/1270م تـا  1742ق/1154ه فعاليتش در ميان سالهاي هندوستان) نيز ب
پس از پايان تحصيالت فارسي و عربي به سمت معاونت دادرسي هم منصوب شد. (مكّـي  

  ) 62؛ بازرگان بي تا: 211و107: 1965؛ امين، 208: 2006
صـيتي  كـه از وي شخ  گونـه اي   هاي مختلف بود. بـه   مطالعات سيداحمدخان در شاخه

دگرانديش و انتقادگر ساخت. با نگارش و انتشار شرحي در مورد آثار باستاني دهلي، تحت 
، عضويت افتخاري در انجمن سلطنتي آسيا را به دسـت آورد (حلبـي   »آثار الصناديد«عنوان 
سـهولت و سـرعت توانسـت      م به1857ق/1273اش قبل از سال  ) و آثار قلمي145: 1374

) باري همزماني رشـد  138: 1369لي را به خود جلب كند. (هاردي كنجكاوي مسلمانان ده
عقيدتي، تـاثيرات    و رهسپاري مسلمانان در انحطاط  سيداحمدخان با ركود سلطنت تيموري

پرداخـت، رفتـه    عميقي بر تفكرات وي گذاشت. او ضمن اينكه به تحصيل علم حقوق مـي 
را ساز كرده بودنـد نيـز مشـهور شـد و     ها كه نغمه اصالحات  اي از جوان رفته در ميان عده

) 10: 1351؛ حسـيني  196: 1377ايشان را به عهده گرفت. (نظامي   طولي نكشيد كه رهبري
اين مرد با توجه به اينكه بر اساس تعليمات فقه اسـالمي تربيـت شـده بـود ولـي افكـاري       

مانـدگي   اي محدود، محصـور بمانـد. او دربـاره عقـب     تر از آن داشت كه در گذشته سركش
انـد و   معنـي قـرار گرفتـه    هاي غلط و بي ورزي اينها تحت تأثير كينه«مسلمين چنين نوشت: 

ورزنـد و از   عالوه نسبت به يكديگر حسـادت مـي   دانند. به صالح و صرفه خودشان را نمي
  )62(بازرگان بي تا: » جوتر و مبتال به غرور و افتخارات كاذبتري هستند... هندوها كينه

م) بر ضـد اسـتعمار و   1857پس از شكست نخستين شورش مسلمانان ( سيداحمدخان
هاي دولت بريتانيا عليه مردم هند، كتـاب (اسـباب بغـاوت هنـد) را در      تأثير خشونت تحت

: 1382بار آنان با هنديان منتشر كرد (نهـرو   شرح معايب حكومت انگليس و رفتار خشونت
جايي كه وي را تهديد به قتل كردند.   ، تا ت) و خشم دولتمردان انگليسي را برانگيخ 801/ 2

). او نهايتا براي جبران جمود جامعة مسلمان هند و رشد و آشنايي آنان 183: 1393(عطايي 
با علوم جديد، به فكر تاسيس مكتب عليگره كه بـر پايـه آموزشـهاي جديـد و بـر اسـاس       

ق/ 1276) و در 19تـا:   ؛ نقوي بـي 11: 1377گرفت، افتاد. (نظامي  الگوهاي غربي، شكل مي
اي به دو زبان انگليسي و اردو در باب  اي در مرادآباد، جزوه زمان با ايجاد مدرسه م، هم1859

اهميت آموزش نوين و نقد آموزش سنتي در هند نوشت و پيشـنهاد كـرد تـا بـا فراگيـري      
م، 1864ق/1280اي در  انگليسي، هنديان با علوم جديد آشـنا شـوند. او بـا انتشـار اعالميـه     
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را با هدف ايجاد يك مركز علمي در ميان مسلمانان و ترجمة آثار و كتابهاي » انجمن علمي«
اي با عنوان (مجلة انجمن هند) و پس از مدتي،  نامه گذاري كرد و هفته انگليسي به اردو پايه

االخالق)، را منتشر و با اين دو نشريه، افكار خود دربـارة مكتـب عليگـره را     (مجلة تهذيب
ترويج كرد و خواهان برابري مسلمانان با ديگـر مـردم هنـد در برخـورداري از امكانـات و      

السلطنه هند، خواهان ايجاد كـالج   اي به نايب فرصتهاي آموزشي شد. او سپس با ارسال نامه
ترتيب،  غربي هند شد و بدين بومي مجزايي براي آموزش به زبانهاي هندي در اياالت شمال

 8ق/1293ذيحجـه   22يگره وي در كـالج اسـالمي (انگلـو ـ اورينتـال)      آرمانهاي مكتب عل
) فكر تأسيس اين كالج 37و26؛ نقوي بي تا: 12و10: 1377م متبلور شد (نظامي1877ژانويه 
م و ديدار از دانشگاههاي 1869ق/ 1286بار هنگام بازديد احمدخان از انگلستان در  نخستين

مك پسرش، سيدمحمود كه در كيمبريج تحصـيل  آكسفورد و كيمبريج شكل گرفت. او با ك
هاي آموزشي اين دانشگاه براي تأسيس كالج موردنظر خود بهـره   كرد، از جزئيات برنامه مي

نفـرة آنجـا، بيشـتر،     25گرفت و در ابتدا پانزده گروه علمي تشكيل داد. هيئت مديره اوليـه  
اللّـه،   دخان چون مولوي سميعترين آنان برخي از هواداران سيداحم داران محلي و مهم زمين
العابدين بودند. (نقوي بي تا:  كشن داس، و مولوي سيدزين علي، سيدمحمود، راجا جي چراغ

). با آنكه اين كالج براي ارتقاي جامعة مسلمانان ايجاد شـده بـود ولـي محـدود بـه      84ـ69
  ). 21ـ20: 1377دروس اسالمي يا صرفا ورود دانشجويان مسلمان نبود. (نظامي 

بعد از تأسيس كالج، نشريه (مجلة انستيتو عليگره) با مـديريت احمـدخان و سـردبيري    
صورت هفتگي به دو زبان اردو و انگليسي منتشر شد، اما انتشـار آن   موالنا شبلي نعماني، به

م 1898ق/1316در دورة حيات خود احمدخان متوقف گرديد. با اينكه خود احمـدخان در  
ي كالج، تالش وي براي تبديل آنجـا بـه دانشـگاه را در سـالهاي     درگذشت اما متوليان بعد

التحصيالن مشهور  م ادامه دادند و به نتيجه رسيدند. از فارغ1920ق/1339م تا 1898ق/1316
اين دانشگاه، محمدعمر فاروق در شيمي، غالم سرور در زبان و ادب فارسي، عشرت حسن 

رغـم اينكـه ابتـدا     ). بـه 337ــ 336: 1377ظـامي  اند (ن الحق در تاريخ بوده در فلسفه، و معين
داشت و معتقد بـود كـه    سيداحمدخان مسلمانان را از ورود به فعاليتهاي سياسي برحذر مي

اي به مسلمانان ببخشد، اما دانشجويان ايـن   تواند جايگاه شايسته ارتقاي علمي، به تنهايي مي
در مخالفت با استعمار بريتانيا شدند  گيريهاي سياسي تدريج وارد فعاليتها و موضع دانشگاه به

و با پيوستن به انديشة اتحاد اسالمي، تحت هـدايت رهبـران مسـلمانان هنـد، بـه دفـاع از       
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حكومتهاي اسالمي همچون عثماني در برابر انگليسيها پرداختند و از جنـبش خالفـت نيـز    
  حمايت كردند. 

  سياسي مكتب عليگره- ايده ها و اقدامات اجتماعي 2.2.2
در آن هنگامي كه شرق اسالمي مدتها بازگشت به عقب و سير قهقهرايـي داشـت، اروپـاي    

) از ديـد مصـلحاني   12: 1383غربي حركتي سريع و رو به جلو را تجربه مي كـرد. (شـيال   
اي، جوامع اسالمي، ضمن اصالحات عميق  چون سيداحمدخان، در چنين شرايط بحران زده

سياسي نيـز بودنـد كـه آن هـم نيازمنـد       - اجتماعي  ردهديني، محتاج اقدامات گست- فرهنگي
ترين راه دسترسي به اهـداف   ، نزديكترين و كم هزينه آن  مبناي  استراتژي كارآمدي بود تا بر

رو و بيشترين امكان رسيدن به دستاوردهاي مفيد را به بار آورد. آن دوران، هـم طبقـه    پيش
نها، با مقوله غرب و حاكميـت انگلسـتان در   تر هندوها و هم نهضت نوگرايانه مسلما مترقي

هند كنار آمده بودند. مكتب عليگره هم در واقع منعكس كننده تمايالت اصالحي و معتـدل  
رفتنـد.   طبقه مالكان بزرگ بود كه بسياري از مسلمانان ثروتمند، جزء اين طبقه به شمار مـي 

يگره براي رسيدن به اهداف ) باري سيداحمدخان و پيروان مكتب عل58- 61(بازرگان بي تا: 
  كردند: سياسي خويش، راهكارهاي ذيل را پيشنهاد مي–اجتماعي

  تربيت صحيح اجتماعي و برگزاري جلسات تعليمي 2.2.2.1
سيداحمدخان عميقا از روش آموزش و پرورش نامناسب جوامع اسالمي درد داشـت و  

ديد.   ماندگي، واجب مي عقب بحران  از  را براي خروج اجتماع مسلمانان  تربيت درست ديني
توانستند نقـش مـؤثري در دنيـاي     زيرا از ديد او، مسلمانان بدون داشتن چنين پرورشي نمي

بودند در برابـر هنـدوها كـه در ابعـاد علمـي،       ناسيوناليسم جديد هند ايفاء كنند و ناچار مي
ضـمنا بـه لحـاظ     فرهنگي و اقتصادي از آنها جلوتر بودند، نقش ثانوي را بر عهده بگيرنـد. 

تاريخي و ايدئولوژي هم جامعه مسلمانان هنوز آماده نبود كه در نهضت ملـي و بـورژوازي   
هند، شركت مؤثري داشته باشد. چراكه بورژوازي و طبقه متوسط در ميان مسلمانان توسعه 

كردنـد. در   مانده فئودالي و ضد دموكراسي زندگي مي نيافته بود و آنان همچنان با افكار پس
كم جلوتر آمده و با افكار ليبرال اروپايي  حاليكه طبقات متوسط و مترقي در ميان هندوها كم

آشنايي يافته بودند. آنان درباره مفاهيم آزادي فردي و اجتماعي نيز، كمابيش بسان اروپائيان 
اجتماعي معتقد بود براي اينكه - كردند. (همان) سيداحمد در عرصة كنشهاي سياسي فكر مي
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نان به پيشرفت دست يابند لزوماً بايد عقايـد سرسـخت خـود دربـارة تغييرناپـذيري      مسلما
احكام و قوانين اجتماعي صادر شده از طرف خداوند را كنـار بگذارنـد. وي بـا اسـتناد بـه      

ترين عامل پيشرفت اروپاييان را انطباق قوانينشان بـا   اجتماعي غرب، عمده- ساختار سياسي
ها هر زمان كه منافع و نيازهـاي   دانست و بر اين باور بود غربي شرايط و مقتضيات زمان مي

) 70: 1365ها تنظيم مي كنند (عنايت  شان تغيير يابد، قوانين انساني را نيز بر طبق آن همگاني
ها به كمال و تعالي  عنوان يك قانون براي دستيابي انسان هاي ديني هم به و از آنجا كه آموزه

ها، بايـد قابليـت تغييـر و تطبيـق را      با تغيير شرايط حاكم بر انسانشوند، ضرورتاً  مطرح مي
از ديد وي با قوانين علمـي و عقلـي آن     كه  اي را هاي ديني دليل، آموزه همين داشته باشند. به

  تجربي بپوشاند.- علمي  ها جامة زمان همخواني نداشت، كوشيد تا با روزآمد كردنشان، به آن
سيداحمدخان در جهت احيا و اعتالي جامعه اسالمي، تشـكيل  هاي  يكي ديگر از برنامه

اسالمي بود. اين جلسات كه سالي يكبار و در يكـي از  - جلسات كنفرانس با ماهيت تعليمي
م، بنيان نهاده شد. (عطايي 1886ق/1303گرديد، در سال  شهرهاي مهم هندوستان برگزار مي

؛ بلكـه جهـت متزلـزل     نكـرد   مي اكتفاهاي عل ) البته او صرفا به تأسيس مؤسسه193: 1393
را ايجاد كـرد كـه وابسـته بـه كـالج      » كنفرانس فرهنگي مسلمانان«ساختن حصار بيسوادي، 

داد و نهايتا به  عليگره بود و با پشتيباني اين كنفرانس، فرهنگ مدرن را به خورد مسلمانان مي
ن فرهنگ قـديم را تـا   وسيله همين كنفرانس بود كه توانست برخي قواي ارتجاعي و حاميا

) وي همچنين نمايندگان مسـلمان را از سراسـر   11: 1351حدودي مغلوب سازد. (حسيني 
گونـاگوني داشـت كـه      قاره در اين مجلس دعوت ميكرد و از چنين جلسـاتي اهـداف   شبه

تـاريخي و    مهمترين آنها: رد اتهامات مستشرقان، عليه اسالم و مسلمانان. حفظ و نشر آثـار 
نظر در انتخاب  الفت، برادري و ارتقاي سطح پرورش ديني ميان مسلمانان. نيز، تبادل ايجاد

مسلمانان؛ و تربيت انسان مسلماني كه با علوم و فنون جديـد    و پيشرفت  بهترين شيوه ترقي
رابطه منطقي و معتدالنه برقرار سازد. عالوه بر اينها، تجديد حيات تربيت مذهبي در مدارس 

  ) 193: 1393در تاريخ اسالم را هم ميتوان عنوان كرد. (عطايي   ن ابزار پژوهش و فراهم كرد

  آموزش زبان انگليسي به مسلمانان 2.2.2.2
شـد بـه     با آن، هم مي  كه  در زمان سيداحمدخان، دانستن زبان انگليسي نقطة عطفي بود

قـاره، از   در شـبه  ورود به ساختار حكومت بريتانيـا   با  علوم و فنون غرب دست يافت و هم
، اقتصادي و منزلت اجتمـاعي رسـيد؛    سياسي  مند شد و به ارتقاي جايگاه  مزاياي دولتي بهره



 263   و ديگران) پرستو كالهدوزها( ...رويكردها و راهكارهاي ضداستعماري مكاتب 

 

كه  وري بودند؛ درحالي  بنابراين هندوها به فراگيري آن پرداخته و از امكانات آن در حال بهره
ر مـدارس  ها متنفر شده و د از انگليسي«م 1857ق/1273مسلمانان پس از سركوبي شورش 

كردند و با وجود اينكه زبان انگليسي زبان رسمي كشـور بـود، در مراكـز     نام نمي دولتي ثبت
هاي علمي   آهسته از عرصه شد؛ بنابراين آنان آهسته آموزشي مسلمانان اين زبان تدريس نمي

). مضاف بر تسلط نداشتن به زبان انگليسي، عـدم  59: 2012(النمر » و اجتماعي دور شدند.
  المنفعـه و مشـاغل    عـام   آنان از مشاركت در امور  محروميت  ر مسلمانان در حكومت،حضو

ماندگي اجتماعي آنان را بـه دنبـال     و عقب  هم در پي داشت كه انحطاط فرهنگي  را  عمومي
و ورودشـان    مسلمانان  استخدام  مانع  ترين ها مهم ). زيرا بريتانيايي89: 1367آورد. (احمد  مي

كردند؛ و از سويي  ها بهانه مي م اداري جديد را عدم صالحيت علمي و آموزشي آنبه سيست
نـدرت   داشتن خـويش از فراگيـري زبـان انگليسـي، بـه      ديگر، مسلمانها هم ضمن دور نگه

پذيرفتنـد؛    شـد، مـي    ها پيشنهاد مـي  اي را كه گاهي توسط انگليسي  مقامات و خدمات دولتي
آمدند (بازرگـان   اعتماد به نظر مي  دي مشكوك، متعصب و غيرقابلها، افرا بنابراين در نظر آن

اساس، سـيداحمدخان مسـلمانان را    )؛ برهمين76: 1396؛ زنگنه و خسروي زارگز 55تا:  بي
كسب مقامات سياسي و دولتـي    ، به تشويق كرد تا با استفاده از آن  انگليسي  به يادگيري زبان

  مدرسـه «م 1863ق/1279اين خأل، در سال   پركردن  اي) وي بر89: 1367نايل آيند. (احمد 
فراگيري زبان انگليسي تشـويق كـرد تـا      به  بنياد نهاد و مسلمانان را  پور  را در غازي» ترجمه
) اينگونه 115و 114: 1390بين و مهدوي  مهيا گردد. (جهان  دولت  هاي حضورشان در زمينه

اسالمي را بـه   - همايي آموزشي انگليسيم سيداحمدخان يك گرد1886ق/1304بود كه در 
منظور پيشرفت تعليمات غربي در ميان مسلمانان هند ترتيب داد. ايـن گردهمـايي از زبـان    
انگليسي به منزلة وسيلة آموزش طرفداري كرد، اما براي پذيرفتن اردو به عنـوان زبـان دوم   

نامة ترجمة آثار علمي مدارس دولتي در نواحي شمال هند نيز به اعمال زور متوسل شد و بر
  .)157: 1394كهن به زبان اردو را گسترش داد. (فرهمند 

  با حاكميت بريتانيا مدارانه  ارتباط سازش 2.2.2.3
هاي متفاوت  ، سياست احمدخان ها و اقدامات سيد  يكي از مسائل پرچالش دربارة ديدگاه

دنبـال داشـت.     فراواني را بـه   اعتراضات  وي با ديگر علماي ديني در برابر انگلستان بود كه
هنـد را    اي عليـه اسـتعمار تـدارك ديـده و سـرزمين       هنگامي كه مسلمانان، مبارزات جدي

و آمـوزش زبـان     حكومـت   سـاختار   ورود در  دارالكفر اعـالم كـرده بودنـد و همچنـين از    
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شـرايط،  نبرد بـا حكومـت انگلسـتان را در آن      ، سيداحمدخان ورزيدند  استعمارگران، ابا مي
نهـادن   ماندگي و گـام  رفت از عقب دانست و معتقد بود جوامع اسالمي براي برون بيهوده مي

ناچار در وضعيت حاضـر،   گيري از علوم و فنون غربي هستند. به بر مسير ترقي، نيازمند بهره
قـدر   ويـژه انگلسـتان آن   بـرد. چـون غـرب و بـه     مخالفت و تقابل با غرب، ره به جايي نمي

: 1963اي در برابر آنان، محكوم به فناسـت (هنـدي    شده اند كه هر حركت نظاميقدرتمند 
  آميز با ايـن  )؛ بنابراين وي طرح همزيستي مسالمت78: 1396؛ زنگه و خسروي زارگز 293

دليـل،   همـين  دارالكفر لحاظ ننمود. به  را مطرح كرد و برخالف ديگر علما، هند را  حاكميت
هـا را ارائـه داد و    از امكانـات حكـومتي آن    و استفاده  با انگليسپيشنهاد همكاري مسلمانان 

تنها مشـكل جـدي اي بـراي مسـلمانان ايجـاد       ها در هند، نه معتقد بود كه حضور انگليسي
توانند جايگاه حقيقي خـويش   گيري از اين قدرت خارجي، مسلمانان مي نكرده، بلكه با بهره

بــراين، در شــورش   )؛ عــالوه33: 1383 پيــري  را بيابنــد و پيشــرفت كننــد. (خواجــه   
را به كمك   ها انگليسي  همراهي نكرد، بلكه بسياري از  مسلمانان  تنها با م، او نه1857ق/1273
گونـه اقـداماتش را    اي ايـن   داد؛ بدين داليل، عـده   از مرگ نجات  اي از دوستان خويش عده

  وي  بر شخصيت  ساز حمالت تند  زمينهاي منفي،  نقطه  عنوان پذيري قلمداد كرده و به استعمار
به تعبير برخـي ديگـر از پژوهنـدگان، ايـن رويكـرد بـه سـبب درك          كه اند؛ درحالي دانسته
در آن مكان   استعمار  موقعيت  و از  روز  كه سيداحمدخان از اوضاع هند آن  اي بود بينانه  واقع

ا و نيز مخالفتش با اسالم سـنتي،  گري از حاكميت بريتاني داشت. وي به داليلي نظير حمايت
تنها در بين غالب عالمان اسالمي پايگاهي نداشت، بلكه در بين تودة مردم نيز از محبوبيتي  نه

بيگانگان و دستيابي به اقتدار و عزت سياسي، چيزي   حكومت  برخوردار نبود. البته مبارزه با
امر از ديد وي، با توجه به وضعيت   اين  ؛ اما نبود كه سيداحمدخان از اهميت آن غافل باشد

نبـود    پـذير    ها، امكان توازن كميت و كيفيت قوة قهرية مسلمانان با انگليسي هندوستان و عدم
پايان كار، جز اين نيست كـه انگلـيس بـار    «گفت:  ). او مي114: 1390بين و مهدوي   (جهان 

ايد مسلمانان شود، فقط قربانيـاني  اي ع  ديگر چيرگي نيرومندتري پيدا كند، بدون اينكه فايده
). چه بسا اين برداشت از آيندة شـورش  293: 1963(هندي » افتند.  دو طرف به خاك مي  از

مذكور، با توجه به اوضاع سياسي زمان، عقالني به نظر مي رسد؛ زيرا در همان دوراني كـه  
ها  طور پنهاني با انگليسي به هاي فراواني از هنديان  كردند، دسته مي  با جديت مبارزه  مسلمانان

و هماهنـگ نبودنـد و     در اين جريانات متحـد   كردند. حتي رهبران مسلمان نيز همكاري مي
كردند. دسترسي به استقالل، در اين شرايط آشفته، خيال خـامي    هدف واحدي را دنبال نمي
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كشـتار و ويرانـي   « : كـرد    بيني مي بيش نبود و نهايتاً نتيجه، هماني شد كه سيداحمدخان پيش
؛ بنابراين او براي جلوگيري از خشونت بيشتر كه در آن آسيب شديدتري متوجه »حاصل  بي

ديگر اين توصيه،   كرد. دليل مسلمانان بود، مداراي منفعتي و مقطعي با انگليسيها را تجويز مي
به اين امتيازات   . رسيدن بود  ايجاد شرايط استفاده از امكانات دولتي براي پيشرفت مسلمانان

شد. با كشوري چـون    ها ممكن نمي آن  با  كه در دست بريتانياييها بود، جز از طريق همكاري 
كـرد    سـازش   بايد  هاي هندوستان در اختيار او بود، مي انگلستان كه همة قدرت و توانمندي

ي و اقتصـادي  ها قبوالند كه موظفند در امور اجتماع تا از تسهيالت موجود بهره برد و به آن
). دليل ديگر سيداحمدخان درجهت همكاري بـا  297: 1963حمايتگر بوميان باشند (هندي 

قاره، جمعيت هنـدوها   انگلستان، نگراني وي از فرداي مسلمانان پس از استعمار بود. در شبه
  كـه   بـود   . رقابت شديد هندوها و مسلمانان نيز واقعيتي شد ها ديده مي چندين برابر مسلمان

  شـدت  شد آن را كتمان كرد؛ بنابراين احتمال سقوط موقعيـت اجتمـاعي مسـلمانان، بـه     نمي
كـرد اگـر     تصور مي  بود. هدف سيداحمدخان براي مدارا با انگلستان، آن بود كه  كننده نگران

  ها روزي هندوسـتان را تـرك كننـد، هنـدوها كـه در علـم و تكنولـوژي نـوين از         انگليسي
ترديـد در ردة   اند، مراكز قدرت را در اختيار گرفتـه و مسـلمانان، بـي     فتادهجلوتر ا  مسلمانان

تر از آنان محسوب خواهند شد. اين نگراني بسيار جـدي بـود؛ زيـرا در همـان ايـام،        پايين
، جنبش سنگامان و شودهي، تشكيل يافتـه بودنـد    آرياساماج  ، نهضت نهضت ضد زبان اردو

بنيادين آنان بود؛ بنابراين، اتمـام اسـتعمار از     ، هدف وئيسمكه ضديت با اسالم و احياي هند
آن بـدون    هـايي كـه در   آمد؛ درگيـري   شمار مي هندوستان به معناي آغاز منازعات داخلي به

گرانـة سـيداحمدخان     اصالح  اهداف  شك، مسلمانان بازنده نهايي بودند و اين امر برخالف
در هندوسـتان داشـت و راهكارهـاي زيربنـايي و     بود كه سعي در بهبود جايگاه مسـلمانان  

  داد.  بلندمدت را بر تصميمات سطحي و دفعي، ترجيح مي
از آنجا كه سيداحمدخان رويكرد بديعي به جايگـاه ديـن در جامعـة اسـالمي داشـت،      

دليل اقداماتي كه براي اصالح باورهاي اسالمي و رفتارهـاي سياسـي مسـلمانان     همچنين به
هـاي   هاي شـديدي از سـوي مخالفـان بسـيارش شـد و اهانـت       واكنشعرضه كرد، درگير 

اي كـه بـرخالف جمعـي از     گونـه  بيشماري را تا حد مرتد اعالم شدن متحمـل گشـت؛ بـه   
طرازانش كه روش سازشكارانه او با انگليسيها را نهايتا به نفع مسلمانان لحاظ  شاگردان و هم

اي هـم معتقدنـد    خواندند و عده» فة شيطانخلي«با عنوان   را  گرايان، وي كردند، برخي سنت
اي كه تفكر انحرافي ايشان (تحت عنـوان نوانديشـي دينـي و سياسـي) بـر اسـالم و        ضربه
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 شد، قابل داد و عملي مي مهمي را به خود اختصاص مي  جايگاه  مسلمانان هند وارد كرد، اگر
  ).86:  1390اف جبران نبود. (رحيم

  
  Nadwatululam)(العلما  مكتب ندوه 2.3
 العلما عقيدتي) پيدايش ندوه –گذري بر مقدمات (سياسي 2.3.1

بعد از استيالي سياسي انگلستان بر هندوستان، زمينه براي نفوذ فرهنگ و علوم جديد غرب 
در آن سامان فراهم آمد. عالمان مسلمان براي مقابلـه بـا غلبـه فرهنـگ غـرب، دو مكتـب       

روشهاي مختلف را در برابر استعمار برگزيدنـد. در پـي   آموزشي جدا از هم پديد آوردند و 
سوم كه بنا داشت دو مكتب قبلي را با هم تلفيق كند   فكرى  آنها، ندوه العلما به عنوان مكتب

) و حد واسـط سـنت و   54: 1996م رسما تأسيس يافت. (فتحپوري 1894ق/1311به سال  
فرهنگ و علوم جديد غـرب، روشـي    مدرنيته بودن را اولين هدف خود قرار داد و در قبال

گزينشي را پيشه كرد. همچنين براي رويارويي با تاثيرات منفي فرهنـگ غـرب، اصـالحات    
آموزشي و فعاليت هاي علمي و فكري را الزم دانست و در اين مسـير بـه وسـيله تاسـيس     

ي مراكز مختلف آموزشي و تحقيقي، دانشمندان و متفكران برجسته اي را تربيت نمـود. يكـ  
العلماء، رساندن تعاليم ناب اسالم به گوش كـل عـالم بـود، لـذا      ديگر از اهداف عمده ندوه

مباحثي چون سيره، تاريخ و معارف اسالمي را در قالب زبانهـاي مختلـف زنـده بـه منصـه      
: أ) بدين ترتيب ندوه العلماء به منزله پايگاهي شد بـراي تربيـت   1394شهود آورد. (عباس 
ناس باشند و چالشهاي معاصر را به اتمام برسانند. ابوالحسن نـدوي مـي   علمايي كه زمان ش

  گويد:
دارالعلوم ندوه العلماء از ابتداي امر، سعي كرده است كه داعيين و شـارحيني را تربيـت   
كند كه دين حنيف اسالم را بر دنياي امروزي با اسلوب مؤثر عرضه كنند. ندوه العلمـاء  

ي را حاصل كرده. طوريكه عده اي از علماء را تربيـت  در اين راستا، موفقيت چشمگير
نموده است كه براي دنياي جديد قابل تقليد اند. فضالي ندوه العلماء در كالم، تـاريخ،  

(ندوي  ه ارزشمندي را بر جا گذاشته اند.سيرت و ديگر مجاالت علمي و فكري سرماي
2012 :139(  

موسسه آموزشي ميانه رويي باشد حد  العلما اين بود تا اگرچه هدف اصلي تشكيل ندوه
فاصل بين دانشگاه عليگره كه مخالف آموزش شيوه سنتي ديني بود و دارالعلوم ديوبنـد كـه   
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سخت پايبندي به سبك و سياق مكاتب سنتي قرن هجدهم داشت، اما بـه مـرور مشـخص    
و هـم   العلما هم موفق نشد تا هر دو نوع تعليم و تربيـت؛ يعنـي هـم سـنتي     گرديد كه ندوه

مدرن را در كنار يكديگر قرار دهد. زيرا ندوي ها معتقد بودند كه جامعه مسـلمان، تنهـا در   
صورتي كه علماي ديني بر وجود مادي و معنوي آنها اعمال كنترل كنند، مي توانـد توسـعه   

شـبلى    روشـنفكران دينـي همچـون     مشهورترين  برخى از  ) اگرچه16: 1367يابد. (الحسن 
) امـا در  4: 2006والكالم آزاد در شمار اين سبك فكري جديـد بودنـد، (مكّـي    نعمانى و اب

فكرى دو مكتب پيشين،   خطوط  عنوان راهكاري براى تقريب  مجموع مكتب ندوه العلما به
  توانسـت بـراى    باشـد و نـه  » آيـين   راسـت «  كـافى   اندازه  به  كاران نه توانست براى محافظه

  )35: 1373(وول ». گرانو«نوانديشان تا حد الزم 

  العلما و معرفي موسسان اوليه  راه اندازي دارالعلوم ندوه 2.3.2
عبارت بـود از:    سه مساله مهم كه بسترساز چالش بزرگ در شكل گيري ندوه العلما گرديد،

كثرت  - 3طرح و تدوين نظام آموزشي مناسب   - 2كشمكش ميان علوم جديد و قديم  - 1
تحت تاثير دو مكتب رايج پيشـين (ديوبنـد و عليگـره). (عبـاس     اختالفات فرعي موسسان 

 25رو در روز جمعـه   ) مكتب ندوه العلماء توسط گروهـي از علمـاي ميانـه   21- 22: 1394
) در 164: 1957م در لكنهو تأسيس گرديـد. (دعـوه الحـق    1895آوريل  21ق/1312شوال 

علـي مـونگيري بـه عنـوان      انتخاب شد و هم سـيدمحمد » العلماء ندوة«جلسه اول، هم نام 
) البته در اينكه بنيانگـذار اصـلي نـدوه    22مديريت اول اين مجلس انتخاب گرديد. (همان: 

العلما چه كسي است، ميان محققان اختالف نظـر وجـود دارد. برخـي، عبـدالغفور، معـاون      
ن داري در حكومت بريتانيا را محرك و باني اوليه مي دانند؛ عده اي چون ابوالحسـ  تحصيل

ندوي و موالنا حبيب الرحمن خان، سيدمحمد علي مونگيري را؛ و گروهـي بسـان مولـوي    
عبدالرزاق كانپوري و مالك رام، موالنا سـيدمحمد ظهـور االسـالم فتحپـوري را بنيانگـذار      

) با اين همه بـر روي عبـدالحق حقـاني مفسـر و     3: 1996نخستين مي شمارند. (فتحپوري 
وجود دارد، كه شخص اخير، فعاالنه با آن مدرسه در ارتباط شبلي نعماني مورخ هم تمركز 

م سرپرستي آنجا را هم رسما بـه عهـده گرفـت.    1913ق/1332م تا 1904ق/1322بود و از 
نيـز در    - نواب محمد علي راجا محمود آباد  - گويا بر اساس آنچه رشيدرضا نوشته است 

ــ  ت مــالي نمــوده اســت. تاســيس نــدوه العلمــا بــه اعتبــار حضــور شــبلي نعمــاني، حماي
  ) 3/3: 1990(رشيدرضا
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العلما، ترويج مطالعات كالمي؛ تجميع جمعي از آراء كالمـي و   به هر روي، منشور ندوه
كاهش اختالف نظر ميان متكلمين؛ احياء اخالقيات و اصالح كلي جامعـة مسـلمين بـدون    

يد كه از ايـن  درگير شدن با سياست را شامل مي شد. در ايامي هم از رشيدرضا دعوت گرد
در مصر » المنار«هاي فكري گروه  مدرسه ديدن كند و از آن به بعد، مدرسه، نسبت به جريان

رفـت كـه ايـن مدرسـه، بـين بنيـادگرايي مفـرط ديوبنـد و          نيز همسو باقي ماند. گمان مـي 
     تجددگرايي شديد عليگره، موقعيتي ميانه داشته باشد، اما به زودي خـود ايـن جريـان، جـو

اي پديد آورد، و فارغ التحصيالن آن از نظر آراء كالمـي و فكـري، عمومـاً از     كارانه محافظه
هـاي نـدوه العلمـا مؤسسـة      التحصيالن ديوبند، قابل تشخيص نبودنـد. يكـي از شـعبه    فارغ

شد كه البته به روشنگري مطالعات  ناميده مي» دارالمصنفين اعظم گره«انتشاراتي و تحقيقاتي 
  ).85: 1367با ارزشي نمود. (احمد  هاي اسالمي در هند كمك

  العلما در برابر غرب شاخصه هاي فكري و مواضع ندوه 2.3.3
لما شناخت، شامل مـوارد  الع سه مقوله مهمي كه مي توان به عنوان اهداف اوليه مكتب ندوه

  ذيل است:
  الف) اصالحات اساسي در آموزه هاي علوم اسالمي

  حوزه علمي ب) تهيه نصاب جديد آموزشي در اين
ج) رفع نزاعات بين مسلمين و كوشش براي اتحاد و همگرايـي مسـلمانان. (فتحپـوري    

1996 :3(  

العلماء، دو مقوله ديگر، يكي اينكه در هر زمان، از  اما با مرور زمان، علماء و بزرگان ندوة
گروهي علماي آشنا به كتاب و سنت كه داراي  فكر جديـد بـوده و زمـان شـناس باشـند،      

فاده گردد؛ و نيز برنامه داشتن براي اشاعه محاسن تعاليم اسالمي بويژه براي بوميان شـبه  است
قاره را بدان افزودند و به عنوان مقاصد اين نهضت به شمار آوردند. (همـان) مختصـري از   
ويژگي هاي اين مكتب توسط يكي از اساتيد آنجا، سيد ابو الحسن ندوي اينگونه شرح داده 

  است:

ن مكتب، صرفا ديني است. به اين معني كه از نگـاه مكتـب نـدوة العلمـاء     اساس اي  ـ
چون سبب اصلي تنزل انحطاط مسلمين، انحراف از دين و فقـدان آمـوزش صـحيح    
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ديني دانسته شده، لذا در مرحله بعد، فقط دين و تعاليم ديني به عنوان مـداواي ايـن   
  آسيب، تشخيص داده شده است.

مركزيت با علماي دين است. بـه ايـن معنـي كـه چـون      در اين مكتب، محوريت و   ـ
مسئول اصلي تخريب، تنزل و فساد كنوني مسلمين، علماء دانسته شده اند، بنـابراين  

  مسئوليت تعمير، ارتقاء و اصالح هم بر عهده همين قشر نهاده شده است.
مزاج و مذاق اين مكتب، علمي و فكري است، نه سياسي و شورشي. بـدين سـبب     ـ

  تهاي سياسي جزو برنامه هاي آن نمي باشد و جايي ندارد.فعالي
از آنجا كه بانيان اين مكتب، بسيار به نظام آموزشي مدارس ديني شبه قـاره اهميـت     ـ

  مي دهند، ارتقاء و نصاب آموزشي مدارس، اولين ترجيح را داراست.
ديد. ندوة العلماء نه معجوني مركب از فرق و مكاتب موجود است و نه يك فرقه ج  ـ

  بلكه يك روش و راه معتدل تري است در مقابل همه فرق افراطي و تفريطي.  
بانيان ندوة العلماء اين حقيقت را دريافتند كه نه بيزاري از غرب تقاضـاي مسـلمين     ـ

است و نه چسبيدن كامل به شرق، مطلوب اسالم است. اسالم و مسلمين صالحشان 
حفظ هر دو الزم است اما بـا احتيـاط و   در قديم صالح و جديد نافع مي باشد. پس 

  )5: 2011دورانديشي بسيار. (ندوي 
العلما در مقوله مواجهه با غرب مي توان گفت در ميان همه جريانات  درباره موضع ندوه

و نهضتهايي كه در شبه قاره پديد آمدند، شايد ندوة العلماء تنها مكتبي باشد كه نگاهي نسبتا 
ب انـداخت. دانشـمندان و اسـاتيد نـدوة العلمـا از جملـه       معتدل بـه مظـاهر فرهنـگ غـر    

سيدابوالحسن، شبلي نعماني و از متأخرين چـون شـهاب الـدين نـدوي، دكتـر عبدالسـالم       
قدواي و ديگران، بسيار به اين بحث پرداخته اند كه مصـلحت اسـالم و مسـلمين در ايـن     

ايد از آن خوشـه چينـي   نيست كه مظاهر فرهنگ غربي، شجره ممنوعه پنداشته شود. بلكه ب
كرد و مفيد را گرفت و مضر را ترك گفت. از آنجايي كه قبل از ندوة العلماء، مكتب ديوبند، 
علوم جديد را به بهانه غيراسالمي بودن آنها، اهميتي نمي داد، اين مكتب جديد بـر آن بـود   

بيعـي و تجربـي   تا براي اين علوم، اعتبار قائل شود. چنانچه ندويان همه علوم، حتي علوم ط
كه مشخصه اصلي فرهنگ غرب بودند را به عنوان علم، ارج نهادند. سيد ابوالحسن نـدوي  

شمارد و تقسيم علوم به دينـي   در كتابي تحت عنوان (اسالم اور علم)، علم را يك واحد مي
و غيرديني، اسالمي و غيراسالمي را رسما رد مي كند. همچنـين، وي تضـاد بـين علـوم را     
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دانِ يك رشته بين علوم مي پندارد و تنزل مسلمانان را نتيجه باور كـردن بـه تضـاد    نتيجه فق
) از ديد اساتيد متاخر مكتب ندوه العلما نيز، به 51: 2012بين همه علوم مي شمارد. (ندوي 

طور كلي، علم و وحي، هر دو منبع واحدي دارند. لذا تضاد بين داده هاي اين دو، يك امـر  
ين سبب مسلمين هم نبايد بسان قرون وسطي و عصـرحاكميت كليسـا،   محال مي باشد. بد

علوم و فنون جديد و اكتشافات آنها را حريف خود بشمارند. نمونه عملي بر ايـن مـدعاي   
مكتب ندوه العلما، يكي از اساتيد آنجا به نام شهاب الدين ندوي است كه در علوم طبيعـي  

خشيد. ندويان از همان ابتدا بـه آمـوختن زبـان    كيميا و طبيعيات، يد طواليي داشته و مي در
انگليسي نيز روي آوردند. از متقدمين، اشخاصي بسان شبلي نعماني، سيد ابوالحسن نـدوي  
و... تسلط كامل بر زبان انگليسي داشتند و از متاخرين هم دكتر شهاب الدين نـدوي، دكتـر   

ان انگليسي دارند. از همـه  مسعود عالم ندوي، دكتر علي احمد ندوي و... روي خوش به زب
منتشـر مـي   » Fragrance «مهمتر اينكه مجله اي هم در ندوة العلماء به زبان انگليسي به نـام  
  ) 25: 1394شده است كه چنين امري در مكتب ديوبند بي نظير بود. (عباس 

يكي از آسيبهاي عميقي كه عالم اسالم در قرن نوزدهم با آن روبرو بود، عبارت است از 
داد. صـد   شقاق و افتراق درون ديني، كه حال و آينده امت پيامبر را تحت الشعاع قرار مـي ان

البته كه مسلمانان شبه قاره هم از اين مصيبت، مصون نماندند. علمـاء و بـه تبـع آن، عـوام     
الناس هم، مشغول به تكفير و تفسيق يكديگر شدند و چه بسيار كتب حجيمي كه راجع بـه  

عي دين، نگاشته و منتشر مي شد. محمد علي مونگيري، در جلسه پنجم مسائل فقهي و فرو
  ندوه العلماء، در اين زمينه آورده:

همه ما مي دانيم كه از مدتي طوالني، نزاع بين مقلدين و غير مقلدين بسيار شدت يافته 
است. حتي ما شاهد زير دست و پا له شدن طرفين هم بوده ايم. در بعضي جاها نوبت 

  )61: 2012(ندوي مه و مجازات هم رسيده است.محاك به

بنابراين بانيان ندوه العلماء، به اين مشكل اساسي مسلمانان توجه كرده، چاره اي در اين 
راستا انديشيدند و اتحاد ملي و اخوت اسالمي را يكي از اهداف خويش شمرده و در وهله 

صورت جلسات سـاالنه نـدوه   اول، به روساي مكاتب مختلف شبه قاره فرصتي دادند تا به 
العلماء، به دور هم بنشينند و حداقل براي مدتي كوتاه، شنيدن باورهاي يكـديگر را تحمـل   
كنند. در اين سلسله جلسات، كليه مكاتب شبه قاره اعم از اهل حديث، احنـاف، بريلويـان،   
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ي شدند. چنانچـه در جلسـه هفـدهم، حبيـب الـرحمن شـروان       بانيان عليگره و... دعوت مي
  گويد:  مي

ندوه العلماء، براي رفع نزاع بين علماء امت اسالم، تدابير مختلفي انجام داده و از همـه  
مؤثرتر اين بوده كه ما براي علماء امت، يك فرصتي فراهم آورديم كه علماء، بتوانند به 

  )202(همان:  ر يك فضاي كامال طبيعي بپردازند.تبادل آراء د

اي رفع اختالف بين علماء اين بود كه مديران ندوه العلماء، با قدم بعدي ندوه العلماء بر
كردند و آنان را دعـوت بـه اتحـاد و اتفـاق مـي       رؤساي مكاتب مختلف شخصا مكاتبه مي

نمودند. در اين باب، بخشي از نامه محمدعلي مونگيري بـه احمدرضـاخان بريلـوي بـراي     
  نمونه آورده ميشود:

ملت ما را تا چه اندازه زيان رسانده است! مـا داريـم    دقت كنيد، افراط و سختگيري ما،
در برابر حكام غيرمسلمان، رسوا مي شويم. آنها كتب مقدس ما را اسـتهزاء مـي كننـد.    
موالنا! شما را به خدا، به دشمنان دين فرصت ندهيد كه بر ما بخندند. ما قبول داريم كه 

  )203ن: (هما يد، بياييد و ما را اصالح كنيد.شما بر حق هست

البته رابينسون بر اين باور است، از آنجا كه استقرار دولت بريتانيا به زوال نقش علمـاي  
اسالمي در هند منجر گرديد، گروههاي روحاني مسلمان از طـرح جهـاد عليـه اسـتعمار و     
پيگيري اتحاد و همگرايي مسلمين و نيز پذيرش مساله خالفت، بيشتر قصد پيشـبرد منـافع   

خود، و به تبع آن، كسب مجدد جايگاه سياسي و پايگاه اجتماعي خويش  شخصي و سياسي
) زيرا تغيير در تعليم و تربيت، تجديد سازمان دادگاهها، Robinson,1974: 354را داشته اند. (

رشد حكومتهاي محلي، گسترش عقايد غيرمذهبي و مهمتر از همـه اينهـا، جـدايي ديـن از     
ا تضعيف نموده و از نفوذ آنان بر جامعـه اسـالمي   سياست؛ به شدت قدرت علماي ديني ر

م خطـاب بـه   1895ق/آوريـل 1312كاسته بود. به گونه اي كه موالنا شبلي نعماني در شوال 
  با تاسف گفت:» ندوه العلماء«نخستين كنگره 

در روزگار حكومت اسالمي، امور دنيوي و همچنين امور مذهبي مسـلمانان در دسـت   
ربوط به مذهب مسلمانان و همچنين امور عامه مربوط بـه ايـن   علما بود. سلسله امور م

جهان و جهان ديگر در دست علما قرار داشت. حال كه همه چيز تغيير كـرده اسـت و   
م با جامعه امور دنيوي، تحت اقتدار دولت بريتانيا در آمده است؛ بايد ببينيم علماي اسال

  )ibid:275( چه ارتباطي دارند؟
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هـاي آخـر    سياسي هند مسلمان، در دهه- ينكه بيشتر رهبران فكريدر مجموع با وجود ا
)؛ ولـي در واكـنش بـه    89: 1367قرن نوزده، در دانشگاه عليگره تعليم ديده بودند (احمـد  

جنبش خالفت، بيشتر، تحت تأثير تفكرات سيدجمال الدين، قرار داشتند. مخصوصاً پس از 
ين زمينه فاصله گرفتند و طرفدار جنـبش  وفات سيداحمدخان از باورهاي او و مكتبش در ا

م ايفـا  1920اي در جنبش خالفت در دهـه  ها نقش عمده پان اسالميسم و خالفت شدند. آن
توان گفت اغلب كساني كه در هند جانب عثماني را گرفتند و بعدها  كه مي كردند؛ به طوري 

الـدين   م سـيدجمال (كميته خالفت) را تشكيل دادند، از شيفتگان مكتب سياسي اتحاد اسـال 
علـي   بودند كه در بين آنان اشخاص برجسته اي چون موالنا محمـدعلي و موالنـا شـوكت    

احمد مـدني، موالنـا    (برادران علي)، موالنا شبلي نعماني، موالنا ابوالكالم آزاد، موالنا حسين
مختار احمد انصاري و حكيم اجمل خان، موالنا حسرت موهـاني، موالنـا عبـداهللا سـندي     

ندهي) و... ديده مي شدند كه همگي از حاميان جنبش خالفت گشتند. ابوالكالم آزاد كه (س
راهنمايي هـاي  «دانست، بر اين باور بود كه:  الدين مي خود را از پروردگان مكتب سيدجمال

مرحوم اجمل خان و انصاري در كارهاي اتحاد اسـالمي و تنظـيم كميتـه بـراي كمـك بـه       
  )286: 1374(موثقي » الدين بود. ت سيدجمالها، همانا تعليما عثماني

در اين ميانه موالنا شبلي نعماني نيز كه در ابتدا همفكر با سيداحمدخان و مكتب عليگره 
) به تدريج تحت تأثير عقايد سيدجمال الدين، از او فاصله گرفـت و  58: 1397بود؛ (نقوي 

العلمـا و انتقـاد از مواضـع    به جنبش پان اسالميسم پيوست. او با پيوستن بـه مكتـب نـدوه    
تر و همسو با تفكـرات اصـالحي    سياسي سيداحمدخان، بنا داشت موضعي معتدل - فكري

سيد جمال و محمدعبده اتخاذ كند. او حتي با شيخ محمد عبده در قاهره نيز ارتباط برقـرار  
نترل كرد و سعي فراوان نمود تا با سيد جمال در عثماني هم مالقات كند كه به دليل تحت ك

بودن سيد جمال، ممكن نشد. اولين قدم ندوه العلماء در واكنش به جنبش خالفت بـا روي  
كار آمدن سيد سليمان ندوي، رخ داد كه آنان نيز براي تحقق اتحاد و متحد كـردن مكاتـب   
مختلف شبه قاره، موافق با خالفت عثماني گشتند و اعالم همكاري نمودند. جنبش خالفت 

ا جمعي مسلمانان هند براي حفظ و استحكام پايگاه مسلمانان بـود، بـه   كه يك صداي تقريب
عنوان آخرين مظهر اقتدار اسالمي، براي ندويان بسيار اميد بخش بود. بعدها سيد ابوالحسن 

را تاسـيس كـرد   » اداره كل حقوق شخصي مسلمانان هند«ندوي هم در دوره مديريت خود 
عتماد همه مكاتب و مسلمانان شبه قاره بـوده، ابـزار   كه بي شك اين اداره كه مورد اتفاق و ا
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مناسبي گشت براي اينكه صداي اتحاد ملي و ديني را به گوش همـه مسـلمانان شـبه قـاره     
  )48: 1394برساند. (عباس 

  
  گيري نتيجه .3

دركها و دريافتهاي متعددي از مطالعه مكاتب فكري مسلمانان هند و اقدامات ضداستعماري 
نوزدهم ميالدي به دست مي آيد كه اهم آنها در اين قسمت به طور مختصر هريك، در قرن 

 بيان مي گردد:

الف) در حقيقت، ركود و انحطاط مسلمين و هجوم گسترده و همه جانبه استعمار غربي 
اجتمـاعي   - به جهان اسالم در قرنهاي اخير، افزون بر مسأله آزادي، به مفهوم نوين سياسـي 

حوري در جهت جوشش جنبشـهاي احيـاگري اسـالمي در شـبه     آن؛ سه عنصر اساسي و م
قاره، به شمار مي آمد كه بسياري از سياستمداران، علما، دانشمندان و روشنفكران را به چاره 

ترديـد، مقـدمات راه انـدازي جريانـات اصـالحي از سـوي        انديشي و تكاپو واداشت. بـي 
اسي آنان نشأت گرفته، برخاسته از مصلحان ديني هند، به همان ميزاني كه از دغدغه هاي سي

دردهاي عميق ديني و تعلّقات قلبي آنان به حفظ و پويايي و وحدت جوامـع اسـالمي نيـز    
بود. از اين رو، آنها مهمترين علت لزوم و راه اندازي چنـين حركتهـايي را، ابتـدا نجـات از     

  نمودند.استعمار غرب و نيز رفع عقب ماندگي ويرانگر در جهان اسالم، بيان مي 
طلبي ديني در جهان اسالم، شاخه هاي متنـوع و متعـددي    ب) اگرچه جنبشهاي اصالح

داشته و گاه، حتي رجال و جريانهايي با دعوي احياگري اسالمي، گونه اي ديگـر از اسـالم   
تحريف شده را بيان كرده اند كه با شعار بازگشت به اسـالم نـاب و مبـارزه بـا خرافـات و      

دهي و نهادينه سازي تحجر، تعصب و تشديد تفرقه ميان مسـلمين منجـر   بدعتها، به سامان 
شده؛ و حتي در مسير تاريخي، به بستري براي نقش آفرينيهـاي جديـد اسـتعمار غربـي در     
جهان اسالم نيز تبديل شده است؛ اما با همه اينها، غالب جريانات مصلحانه، درصدد بودنـد  

ريهاي صحيح عقلي، متناسب با مقتضـيات زمـان و   تا با مايه هاي اصيل اسالمي و جهت گي
مكان، به بازسازي تفكر ديني و تصحيح جهان بيني مسـلمانان بپـردازد. در شـبه قـاره نيـز،      
نخستين حركتهاي نوانديشانه، در سده هفدهم و هجدهم ميالدي با ظهـور علمـايي چـون    

ت اهللا و... پـي  شيخ احمدسرهندي، شاه ولي اهللا دهلوي، سـيداحمد بـارلي، حـاجي شـريع    
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سياسي آنان، مكاتب بـزرگ و اثرگـذاري چـون     –ريزي شد كه در پيروي از مسير عقيدتي
  مكتب ديوبند، مكتب عليگره و مكتب ندوه العلما شكل گرفت.

ج) ضمن اينكه هر سه مكتب مذكور و جنبشهاي پيش از آنها، همگـي در واكـنش بـه    
ان نهاده شده بودند؛ آنچه مبناي اصلي مسأله غرب و حل معضل عقب ماندگي مسلمانان بني

و يكي از وجوه مشترك توفيق و تأثيرگذاري مؤسسان آنها به شمار مي آمد، آگاهي عميق و 
تسلط آنان بر موازين اسالم ناب، ارتباط بي واسطه آنها با قرآن كريم، سنت صحيح و سيره 

لمان بود؛ كه عموماً همه پيامبر(ص) و آشنايي با تحوالت اسالمي در مسير تاريخ جوامع مس
آنان، بهترين راهكار موفقيت در اين عرصه را نيز بازگشت بـه قـرآن و سـنت پيـامبر(ص)     
معرفي مي كردند. از آنجا كه نگرش اغلب انديشمندان ديني به مسائل سرزمينهاي اسـالمي،  

اجتهادهاي  افزون بر نقل، از دريچه عقل نيز بود؛ در نتيجه، از ديد مصلحان شبه قاره هم، با
بايست برداشتي جديد از اسالم بـه جهـان عرضـه مـي شـد تـا بـراي زنـدگي          درست، مي

مسلمانان در فضاي دنياي نو، دستور العمل داشته و براي شبهات عقيدتي و مسائل جديـد،  
  راهكار ارائه مي داد.

د) وجه ديگر همسويي مكاتب سه گانه فوق، در بحث ضرورت اصالحِ امور آموزشـي  
ارس مسلمانان بود كه جزو نخستين و مهمترين برنامه هاي اجرايي آنان در نظر گرفته در مد

مي شد. همچنين همه مؤسسان اوليه مكاتب، معتقد بودند يكي از داليل پسرفت مسـلمانان  
در جهان اسالم و بويژه شبه قاره؛ عقب ماندگي فكري و نبود توانمندي علميِ عالمان ديني، 

يل، پويا و پاسخگو است. به همين سبب، تالش داشتند در دارالعلومها و در ارائه اسالمي اص
دانشگاههاي خود، به گونه اي تعليمات خويش را تنظيم نمايند كه در پايان، معلماني مفيد و 
مؤثر ديني، تحويل جامعه اسالمي دهند. از ديگر نقاط اشتراك مكاتب اصـالحي مطروحـه،   

اسالمي نزد ايشان اشاره كرد. زيرا مقوله اتحاد و وحـدت  ميتوان به دامنه مشترك همگرايي 
اسالمي در ميان آنان، صرفاً شامل فرَق وابسته به اهل سنت مـي شـد و از آنجـا كـه بـراي      
مذهب تشيع، هيچگونه رسميت و مشروعيتي قائـل نبودنـد، بنـابراين در دايـره همگرايـي      

ي در برخي موارد با باورهاي شيعي اسالمي آنها، جايي براي شيعيان، تصور نشده بود و حت
  مخالفت و مبارزه آشكار نيز صورت مي گرفت.

ه) و اما از حيث وجوه تمايز جنبشهاي اصالحي، چند نكته، در خور توجه و پـژوهش  
از حيث روش شناسي برخورد بـا مسـأله غـرب، در ميـان مكاتـب و متفكـران،        - 1است: 
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كه برخي، تفكـرات جهـادي داشـتند و     تفاوتهاي عميق و شديدي وجود داشت. به طوري
ارتباط ديانت و سياست، مقولـه ديگـرِ    - 2عده اي به مدارا و سازش با غرب متمايل بودند. 

اختالفي شمرده مي شد كه گروهي از مصلحان، اعتقاد راسخ به دخالت ديـن در حكومـت   
هـم مـي    داشتند و گروهي به سكوالريسم معتقد بوده و حيطه سياست و ديانت را جـدا از 

نتيجه باور تعدادي از احياگران، اين بود كه جهان مدرن بايد بر مبنـاي اصـول    - 3پنداشتند. 
اسالمي چيده شود؛ زيرا اسالم ناب، در درون خود، اين امكان و تـوان را دارد كـه بهتـرين    
برنامه را براي انسانها در هر زمان و مكاني ارايه نمايد؛ در حـالي كـه برخـي ديگـر، معتقـد      

ودند كه اسالم، براي پويا شدن و كارايي يافتن در دنياي مدرن، چاره اي جـز بروزرسـاني   ب
كردن خود ندارد و در پايان اين اسالم است كه بايد با عقل و علم جهان امروز، هماهنگ و 

يكي ديگر از وجوه افتراق اصالح طلبان شبه قاره، سوالِ جدايي اقليـت   - 4همخوان گردد. 
ثريت هندوان، آري يا نه؟ به شمار مي آمد كه در پاسـخ بـه آن، دو دسـتگي    مسلمانان از اك

جدي اي ميان مصلحان ايجاد شد كه ضمن تنشهاي فراوان، به ايجاد انجمها و كنگره هـاي  
  فراواني، له يا عليه مقوله مذكور منجر گرديد.

  
  نامه كتاب

ي امينه، تهران: دفتر مطالعـات  ش)، ساختار سياسي هند، مترجم: محمد آهن1386اس، ( آواستي، اس
 المللي، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. سياسي و بين

ش)، تاريخ تفكر اسالمي در هند، مترجمان: نقي لطفي و محمـدجعفر يـاحقي،   1367احمد، عزيز، (
  تهران: كيهان.

زاده، دوجلدي، قـم:  ش)، تاريخ هند، ترجمه همايون صنعتي 1387اسپير، پرسيوال و روميال تاپار، (
  نشر اديان.

هاي قومي در مسـتعمره هنـد، ترجمـه حسـن      ش)، جنبش اسالمي و گرايش1367الحسن، مشير (
 هاي اسالمي. الهوتي، مشهد: بنياد پژوهش

 ث، بيروت: مكتبة النهضة المصرية. دي ح رال ص ع ال ي م)، زعماء االصالح ف1965امين، احمد (

  زرگ سخن، هشت جلدي، تهران: نشر سخن.ش)، فرهنگ ب1381انوري، حسن (
 تا)، آزادي هند، تهران: نشر اميد. بازرگان، مهدي (بي

ش)، اسالم و استعمار (جهاد در عصر حاضر)، مترجم: محمد خرقاني، مشهد: 1365پيترز، رادولف (
 مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس.
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 دانشگاه تهران. ش)، سرزمين هـند، تهران: انتشارات1337اصـغر ( حكمت، علي

 هاي ديني سياسي معاصر، تهران: انتشارات بهبهاني. ش)، تاريخ نهضت1374اصغر ( حلبي، علي

ش)، دريانوردي عرب در دريـاي هنـد، ترجمـه محمـد مقـدم، تهـران:       1338حوراني، جرج. اف (
 ناشركتابخانه ابن سينا.

 ، تهران: انتشارات آسيا.ش)، مسلمانان در نهضت آزادي هندوستان1347اي، سيد علي ( خامنه

الدين اسدآبادي و نهضت بيـداري اسـالمي (مجموعـه     ش)، سيد جمال1383خواجه پيري، مهدي (
 مقاالت)، تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي.

الهيئـة   - ر: الناشـر  صـ  ار، م ن م رال ي سـ  ف ت م اسـ  رب ه ت شـ  م م: ال ي ك ح ال رآن ق رال ي س ف م)، ت1990رشيدرضا، محمد (
 المصرية العامة للكتاب.

 :ق)، المهنّد علي المفنّد، ترجمه مولوي عبدالرحمان سربازي، مشهد1394سهارنپوري، خليل احمد (
 نشر جاودان.

هاي اصالحي شبه قاره هند، مترجم غالمحسين جهـان تيـغ،    ش)، نهضت1383الدين ( شيال، جمال
 زاهدان: مؤسسه هفت اقليم شرق.

اهللا محـدث دهلـوي بـا مطالعـه و      ش)، زندگينامه جناب شاه ولي1381مدمسعود (عالم قاسمي، مح
جـا: شـيخ االسـالم احمـد      هاي قرآني ايشان، مترجم: عبداهللا خاموش هروي، بي بررسي انديشه

  جام.
ش)، انديشه سياسي در اسالم معاصر، ترجمه بهاءالـدين خرمشـاهي، تهـران:    1365عنايت، حميد، (
 خوارزمي

ش)، آشنايي با مسلمانان جهان اسالم؛ مسلمانان هند، ويراستار: طاهره 1390شهريار ( فرجي نصيري،
 زارع زواردهي، تهران: مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور.

ه  ي ك ان ازرگ ي ب ت رك رش شـ  ت سـ  ش و گ داي ي راي پ اج ي: م رق د شـ  ن ي ه ان پ م ش)، ك1383گاردنر، برايـان ( 
د، ترجمه كامل حلمي، منـوچهر هـدايتي خـوش كـالم،      ن ك اف ي ان را پ ه وري ج رات پ ن ام ري اورت ن ه پ

 تهران: انتشارات پژوهه.

ش)، تاريخ جوامع اسالمي، مترجم محمود رمضان زاده، دوجلدي، مشـهد:  1376الپيدوس، ايرا ام (
 هاي اسالمي. بنياد پژوهش

ازمان مطالعه و تدوين كتـب علـوم   هاي اسالمي معاصر، تهران: س ش)، جنبش1374موثقي، احمد (
 ها، چاپ مهر. انساني دانشگاه

ش)، نگاهي به تاريخ جهان، ترجمه محمود تفضلي، سـه جلـدي، تهـران:    1382نهرو، جواهر لعل (
 مؤسسه انتشارات اميركبير.
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ش)، زندگي مـن، ترجمـه محمـود تفضـلي، دوجلـدي، تهـران: مؤسسـه        1350نهرو، جواهر لعل (
 .انتشارات اميركبير

ش)، مسلمانان هند بريتانيا، ترجمه حسن الهوتي، مشهد: آستان قدس رضـوي  1369هاردي، پيتر (
 هاي اسالمي. بنياد پژوهش

ــي، محمــدمناظر ( احســن ب  اح صــ ب دطي م ح اري م س ق وي ه ن دم ق م)، ســوانح قاســمي، م1955گيالن
 س ري گ پ ن ي ت ن ري ل پ ن ش ي د: ن ن وب د، دو جلدي، دي ن وب وم دي ل ع دارال

م)، موالنا محمدقاسم نانوتوي كي تعليمـي تصـورات، عدليـه پبلـي     2008اعظمي، داكتر ايم بسيم، (
  كيشنز، دومن پوره (كساري) اصليه آفسيت پرنرز، دهلي.

م)، آزادي هندكي جد و جهدمين مسلمانون كاحصه، ناشـر: دارالعلـوم   2012النمر، داكترعبدالمنعم، (
 .ندوه العلما، لكهنو

م)، حيات جاويد، جي كي آفسيت پريس جـامع مسـجد دهلـي،    1990حالي، موالنا الطاف حسين (
  ترقي اردو بيورو، نئي دهلي.

م)، ندوه العلما: محرّك و باني، مطبع: خواجهـع پـريس   1996فتحپوري، داكتر محمد اسماعيل آزاد (
 جامع مسجد، دهلي.

نمائنده مسلم مجاهدين، ناشر: بهارت آفيست  م)، تحريك آزادي كي2006مكي، داكتر مختار احمد (
  پريس دهلي.

م)، اسالم اور علم، طابع و ناشر: مجلس تحقيقات و نشريات اسـالم،  2012ندوي، سيد ابوالحسن (
  ندوه العلما لكهنو.

  العلماء ايك دبستان فكر، كراچي: مجلس نشريات اسالم. م)، ندوه2011ندوي، سيد ابوالحسن (
 بي تا)،  فكر و نظر ناموران علي گره، ناشر: مسلم يورينورسيتي علي گره.نقوي، نورالحسن، (

ق)، محمـدن كـالج مسـلم يونيورسـي تـك، ايجوكيشـنل بـك هـاوس،         1397نقوي، نورالحسن، (
 يونيورسي ماركيت، علي گره.

سـيد، به  كوشش  اسماعيل  پاني  پتي، الهور، مجله    م)،  مقاالت سر1963هندي، سيد احمدخان، (
 ترقي  ادب.

ش)، بررسي تأثير انديشه سياسي مكتـب ديوبنـدي بـر بنيـادگرايي اسـالمي در      1391امان، سهيال (
نامه ارشد، مشهد: دانشگاه  كشورهاي پاكستان و افغانستان، استاد راهنما: سيدحسين اطهري، پايان

 فردوسي.
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م) تا پايان قرن بيستم 1866ق/ 1283ش)، بررسي مكتب ديوبند از ابتدا (1384رحيمي، عبدالحميد (
نامه ارشد، تهران:  هاي مذهبي و سياسي، استاد راهنما: منصور صفت گل، پايان با تكيه بر فعاليت

 دانشگاه تهران.

ها در شبه قاره هنـد، اسـتاد    ها و فعاليت ش)، ندوه العلما هند: تاريخ، شخصيت1394عباس، خاور (
 مه ارشد، قم: جامعه المصطفي العالميه.راهنما: سيد لطف اهللا جاللي، پايان نا

هاي فكري و عرفاني مكتـب ديوبنـد،    ش)، بررسي آرا و انديشه1397محمدي صفت، عبدالوهاب (
  پايان نامه ارشد، سمنان: دانشگاه سمنان.

گري در شبه قاره هند از اواسط قرن  اجتماعي سلفي - هاي تاريخي ش)، زمينه1395هدايتي، هاجر، (
  ا دهقاني، تبريز: دانشگاه تبريز.قالل پاكستان، استاد راهنما: دكتررضنوزدهم تا است

كارهاي سر سيد احمدخان بـراي حـل    راه«ش)، 1390اهللا، ( بين، اسماعيل و مهدوي، سيدبسم جهان
(زمستان)، صـص   15، مجله سخن تاريخ، شماره »ماندگي جوامع اسالمي شبه قاره بحران عقب

124 -103.  
 62، مجلــه كيهــان فرهنگــي، شــماره »شــورش ســپاهيان در هنــد«ش)، 1368حســني، عطــاءاهللا (

  .24- 27(ارديبهشت)، ص 
، مجله هالل، شماره »سيداحمدخان پيشتاز در بيداري مسلمانان شبه قاره«ش)، 1351حسيني، علي(

  .9- 12(فروردين)، ص  122
، »ت و الشـئون العامـه  ، مجله شـهريه الدراسـا  »ندوه العلما تاريخها و نشاتها«م)، 1957دعوه الحق، (

 .165تا 163صص 

هـاي اجتمـاعي، سياسـي و دينـي سـر       بررسي و نقـد انديشـه  «ش)، 1390الدين ( رحيم اف، افضل
 .59- 88(بهار و تابستان)، ص  6، مجله پيام مبلغ، شماره »سيداحمدخان هندي

سـخن   ، مجلـه »هاي ورود انگليس به شبه قاره هنـد  بررسي زمينه«ش)، 1388رضوي، سيدهدايت (
 .32- 48(پاييز)، ص  6تاريخ، شماره 

واكاوي تاثير ساخت قدرت سياسـي هندوسـتان   «ش)، 1396زنگنه، پيمان؛ خسروي زارگز، مسلم، (
- 90(زمستان)، صـص   33، نشريه مطالعات شبه قاره، شماره »بر انديشه سيد احمد خان هندي

69. 

سياسي و اجتمـاعي دارالعلـوم    ميراث«ش)، 1392محمد و طاووسي مسرور، سعيد ( طرفداري، علي
، مطالعات علوم تاريخي خوارزمي، سال اول، شماره »ديوبند و نهضت ديوبنديه در شبه قاره هند

 .65- 78(زمستان)، ص  1
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الدين اسدآبادي و سيد  هاي اصالحي سيدجمال بررسي تطبيقي انديشه«ش)، 1393عطايي، عبداهللا، (
 .181- 198(پاييز و زمستان)، صص  3ان)، شماره ، مجله شبه قاره (ويژه فرهنگست»احمدخان

، فصلنامه جندي شاپور، »مؤسسات فرهنگي و مدارس مسلمانان در هند«ش)، 1394فرهمند، نسيم (
 .146- 162، ص 2سال اول، تابستان شماره 

، مجلـه مطالعـات شـبه قـاره،     »ها و راهبردهـا  دارالعلوم ديوبند زمينه«ش)، 1390ناظميان فرد، علي (
  .129- 148(زمستان)، ص  9ه شمار

، متـرجم:  »سرسيداحمدخان (مؤسس دانشـگاه اسـالمي عليگـره)   «ش)، 1377نظامي، خليق احمد (
  .194- 210(بهار)، ص  8توفيق سبحاني، مجله نامه پارسي، شماره 

، ترجمه بيـژن بهدارونـد، مجلـه كيهـان     »واكنش مسلمانان در برابر استعمار«ش)، 1373وول، جان (
 32- 35(مهر)، ص  114اره فرهنگي، شم
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