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 و اقبال محمد پژوهی نمونه) اسالمي تمدن انحطاط دربارۀ هندوستان معاصر مسلمان انگراندیشه آرای
 (ندوی ابوالحسن

 1جهانبخش ثواقب
(30-23) 

 چکیده
گران حوزۀ دین، تاریخ، هایی است که توجه بسیاری از اندیشهبرآمدن و بالیدن تمدن و فرهنگ اسالمی از شگفتی

گران را به تفکر شناسی و علوم سیاسی را به خود جلب کرده است. ضعف و زوال آن نیز این اندیشهتمدن، جامعه
اند رو، هرکدام با اصلی و فرعی کردن عواملی، تالش کردهابند. ازاینگرد و انحطاط را دریواداشته که راز این عقب

گران جهان اسالم، ایرانی، عرب، ترک، هند، پاکستانی و...، با که ایستایی تمدن اسالمی را تبیین کنند. اندیشه
ر این مقاله هدف، اند. دهدف  احیا، اصالح و پیشرفت دوبارۀ تمدنی، این مقوله را در حوزۀ اندیشه خود قرار داده

قاره هند، دربارۀ انحطاط تمدن گران مسلمان شبهبررسی آرای محمد اقبال و ابوالحسن ندوی دو تن از اندیشه
گران در تبیین موضوع به چه عواملی تحلیلی است، با طرح این پرسش که؛ این اندیشه-وصیفیشیوة تاسالمی، به
ساختاری تمدن اسالمی ازجمله عوامل درون است که ایشان های پژوهش نشان دادهاند؟ یافتهتوجه داشته

-انحطاط اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و اخالقی را در فرآیند نابودی فرهنگ و تمدن اسالمی مؤثر دانسته
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 همقدم
اندازة گسترش جغرافیایی، بالندگی و  درخشش  ، زوال یا انحطاط تمدن اسالمی بهماندگیمقوله عقب

های گران غیرمسلمان و جوامع اسالمی، از حوزۀ آسیایی و آفریقایی با ملیتعلمی آن مورد توجه اندیشه
رخدادی به  گران با وجود پذیرشعربی، ترکی، ایرانی و هند و پاکستانی، قرار گرفته است. این اندیشه

هایی از تاریخ گذشته در اوج بوده و دیگر جوامع پیرامونی و عنوان فرهنگ و تمدن اسالمی که در سده
، وسطی را در معرض پرتوافشانی خود قرار داده و در پیدایش رنسانس علمی اروپا نیزحتی اروپای قرون

ماندگی و زوال در این های عقبتدریج زمینهمؤثر بوده است؛ به این موضوع هم اعتراف دارند که به
فرهنگ و تمدن پدید آمد و در مقایسه تمدنی با غرب جدید )پسارنسانس(، از بالندگی و پویایی فرهنگ 

گران درصدد برآمدند تعبیری به انحطاط رسید. با این فرض، این اندیشهو تمدن اسالمی کاسته شد و به
باره شکل اینهایی درنی و برونی بررسی کنند که دیدگاهماندگی را از منظر عوامل دروکه علل این عقب

گرفت و آثار و تألیفاتی ارائه گردید. هدف این پژوهش، بررسی آرای محمد اقبال و ابوالحسن ندوی دو 
قاره هند، دربارۀ عوامل انحطاط تمدن اسالمی است با طرح این پرسش گران مسلمان شبهتن از اندیشه

اند؟ فرضیه پژوهش، ر چه عوامل تأثیرگذاری در انحطاط تمدن اسالمی تأکید کردهگران بکه این اندیشه
گران را متأثر از وضعیت جهان اسالم در عصر استعمار و فضای گفتمانی اندیشه سیاسی این اندیشه

به حضور مستقیم استعمار بریتانیا در  توجهنهضت اصالحی در میان مسلمانان دانسته است. با
گران تأثیر گذاشته و هایی که بر مسلمانان وارد کرد، این عامل بر دیدگاه این اندیشهخسارت هندوستان و

ها و انحرافات درونی در زمینه اندیشه، سیاست، همبستگی اجتماعی، در بررسی موضوع، هم به ضعف
می را  های اسالاند و هم پدیده استعمار و تهاجم غرب به سرزمیناخالق، تکنولوژی و علم پرداخته

گران دلیل رعایت حجم مقاله، به عوامل درونی از دیدگاه این اندیشهاند. در این مقاله بهمؤثر دانسته
 شود.اصالحی پرداخته می

 
 پیشینه پژوهش

قاره هند در زمینه مقوله انحطاط تمدنی، پژوهش اندکی صورت گرفته است. دربارۀ آرای اندیشمندان شبه
ذاکر ها است. برای نمونه؛ شتر دربارۀ اندیشه سیاسی برخی از این شخصیتهای انجام شده بیپژوهش

( 1931جمشیدی ) داشته؛« سیری در اندیشه سیاسی عالمه محمد اقبال الهوری( »2366اصفهانی )
مسائل »( در مقالۀ 1931میان، مجدالدین )این در اند.را بررسی کرده« اندیشه سیاسی ابوالحسن ندوی»
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شناختی به نقش فرد و که با رویکردی جامعه« شرقی در اشعار فارسی اقبال الهوری عمده کشورهای
دار غربی در پیدایش نابرابری در جامعه در پیدایش نابرابری در جوامع بشری و نقش کشورهای سرمایه

 گیری کردهماندگی جوامع اسالمی پیسطح جهانی پرداخته، این موضوع را از دید عالمه اقبال در عقب
به عوامل « های احیای آنبررسی دالیل انحطاط تفکر اسالمی و راه»( در 1931است. احمد بت )

انحطاط تفکر دینی از دیدگاه اقبال و مطهری پرداخته است. او پنج عامل را از نظر اقبال مطرح کرده 
-اندیشه است: برداشت نادرست علمای درباری از برخی مفاهیم دینی، تصوف منفی و انزواطلب، نفوذ

( در بخشی 2390ها )کالهدوزها و عابدی .گریها و سیطره تفکر یونانی، تعطیلی فقه و اجتهاد، قدری
ماندگی ، هفت مورد از دالیل عمده عقب«بررسی رنسانس اسالمی در تفکرات اقبال الهوری»از مقاله 

-را نیز برشمردهو پیامدهای آن هجهان اسالم از نگاه اقبال را برگرفته از مقاله مجدالدین، فقط فهرست کرد

کید بر »( نیز به 2397)اند. شیرودی و علی  عوامل درونی انحطاط تمدن اسالمی از دیدگاه اقبال با تأ
( در 2391ها )کالهدوزها و عابدیمجددا اند. کرده وی پرداخته و به چند عامل اشاره« اشعار اردو

در طرح عوامل « یابی علل انحطاط جوامع اسالمییشهبازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان و ر»
 .اندتعطیلی فقه و اجتهاد و تصوف دنیاگریز در زمره عوامل انحطاط، به اقبال الهوری نیز استناد کرده

های اصالحی در هند و مقوله وحدت یا جنبش اتحاد اسالمی است و ها دربارۀ نهضتبرخی از نوشته
ماندگی جهان اسالم را های اصالحی عقباختصاص ندارند، بلکه راهطور خاص به مقوله انحطاط به

های همسازگرایانه در جهان تأملی در ناهمسازگری و پیشینه تالش( »1931اردوش ) اند.امیرمطرح کرده
طرح نادری برای وحدت »( به 1931داشته و همو )« از آغاز اسالم تا پایان عصر عباسی؛ اسالم

های طرح مسأله وحدت اسالمی در ایران قاجاری و زمینه( »1931س )پرداخته و سپ« اسالمی
دادن این مقاالت و ( از کنار هم قرار1931اردوش) را بررسی کرده است. امیر« امپراتوری عثمانی

تأملی بر مسأله وحدت اسالمی از دیرباز تا دیروز با تکیه بر جنبش اتحاد »هایی دیگر، کتاب افزوده
ها در جهان اسالم و تالش برای کرده است. در این کتاب نخست به ناهمسازگریرا تألیف « اسالم

وحدت  پرداخته، در بخش دوم طرح وحدت اسالمی را در ایران عصر قاجار و امپراتوری عثمانی بررسی 
گر اتحاد های اندیشهها و چهرهکرده و در بخش سوم به بررسی جنبش اتحاد اسالم و عناصر و مؤلفه

ماندگی جهان اسالم ناخرسند بوده، های جنبش اتحاد اسالمی را که از عقباست. او ویژگی پرداخته
( به دو 1939گری ذکر کرده است. شکل دیگری از این کتاب )گرایی، استعمارستیزی و اصالحاسالم

الم مقوله وحدت  و بیداری اسالمی در حوزۀ گسترده تاریخی و در دوره معاصر در قالب جنبش اتحاد اس
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ها و تکاپوها ها، اندیشهپرداخته است. در بخش اول کلیات، تعاریف و مفاهیم و در بخش دوم، چهره
 آمده است.
، این نهضت سیاسی اجتماعی را که در دوران استعمار «خاکسار»( در مدخل 1933طرفداری )

دوران عظمت و قدرت قاره هند با هدف استقالل هندوستان از سلطه بریتانیا، احیای انگلستان در شبه
الله خان مشرقی در شهر الهور بنیان های مردم، از سوی عنایتقاره و بهبودی وضع تودهمسلمانان  شبه

به « ها و راهبردهادارالعلوم دیوبند؛ زمینه»( در مقاله 1931فرد )معرفی کرده است. ناظمیان ،گذاشته شد
مان هند در عصر حاکمیت کمپانی هند شرقی این نهاد آموزشی که با همت تنی چند از علمای مسل

قاره هند ای در حیات فرهنگی و سیاسی مسلمانان شبهانگلیس بنیان نهاده شد و منشأ تحوالت عمده
میراث سیاسی  اجتماعی دارالعلوم »( نیز 1939گردید، پرداخته است. طرفداری و طاوسی مسرور )

اند. به عقیده نویسندگان، این نهضت در دوران ررسی کردهرا ب« قاره هنددئوبند و نهضت دئوبندیه در شبه
تسلط استعمار در قالب جنبش اصالحی برای ایجاد روح مبارزه در میان مسلمانان و ستیزه با استعمار 

و  پیشین( براساس 1111) هاکالهدوزها و عابدی پدید آمد و در جنبش اتحاد اسالم نیز نقش داشت.
اند که در اتب احیاگری اسالمی در هند قرن نوزدهم میالدی را تألیف کرده، کتاب مکجدید هایافزوده

های دیگر، آرای دو تن از در این مقاله، متمایز از پژوهشبررسی جنبش اصالحی هند مفید است. 
تفصیل، بررسی و گران مسلمان هندوستان دربارۀ انحطاط تمدن اسالمی از منظر عوامل درونی بهاندیشه

ماندگی جهان اسالم جز دو مقاله که به انحطاط تفکر دینی و عقبکه بهبا توجه به این است.تحلیل شده 
کدام از مقاالت به انحطاط تمدن اسالمی از منظر اند، هیچصورت مختصر پرداختهاز دیدگاه اقبال به

د که این مقاله آن را یاباند، انجام پژوهشی در این باره ضرورت میگران موضوع این مقاله نپرداختهاندیشه
 بررسی کرده است.

 
 شناسیمفهوم
چیستی آن، رابطۀ تمدن و فرهنگ، عوامل ایجادی و زوالی  1گران حوزۀ تمدنی، دربارۀ تمدن،اندیشه

توان براین می اما روداند که نیاز به تکرار آن در این مقاله نمیتفصیل سخن گفتهتمدن و ابعاد دیگر، به
باهم  ،تمدن با حوزۀ شهرنشینی و مدنیت در ارتباط است و فرهنگ و تمدن نیزسخن توافق کرد که 

                                                                 
1  . Civilization مشتق ازcivla گری و برگرفته از کلمه در مقابل وحشیCivitas  وCivis نای شهر و شهرنشینی که معبه

 در عربی به معنای الحضاره است.
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یت برنده و متمایزکنندۀ دهنده، پیشپیوستگی دارند. فرهنگ هم در آفرینندگی تمدن نقش دارد و هم هو
بستر عینی پویایی، نهادینه شدن و فراگیری فرهنگ است و شکوفایی و بالندگی  هم،آن است. تمدن 

 است از: ر دیگری تأثیر دارد. در یک تعریف، تمدن عبارتهرکدام د
ها، هنرها و فنون، آداب و سنن، تأسیسات و نهادهای مجموعه دانش

های های افراد و گروهاجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت
ها و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام انسانی طی سده

معه و یا چند جامعه، که باهم ارتباط دارند، رایج های یک جاقسمت
-است؛ مثل تمدن مصر، تمدن یونان، تمدن ایران و هرکدام دارای ویژگی

هایی است که به عوامل جغرافیایی،  تاریخی و فنی خاص خود بستگی 
 (09: 2372االمینی، )روح. دارد

های معنوی و مادی جامعه ا و اندوختههمجموعه ساخته»معنای کلی: همین دیدگاه اگر تمدن را بهبا
ها برای شکوفاسازی و در مسیر سامان دادن به ( بدانیم که انسان6: 2، ج2319)شریعتی، « انسانی

گیرد و با زوال آن تفکر رو به  کنند، پس هر تمدنی با یک تفکر اساسی شکل میزندگی خویش ایجاد می
مجموعه  ،مبنا، مراد از فرهنگ و تمدن اسالمی نیزاین( بر226: 2361)قراگوزلو،  .گذاردانحطاط می

های تاریخی است که در بالندگی و پویایی تمدنی قرار دستاوردهای مادی و معنوی مسلمانان در دوره
ویژه وضعیت معاصر عظمت، به های پس از دورانداشتند. سپس با مقایسه وضعیت کنونی در سده

گرد معنای عقبگی داشته، مقوله زوال یا انحطاط آن، بهماندجهان اسالم که حالت ضعف و عقب
معنای زوال کامل سوی پستی، مطرح شده است. البته این انحطاط بهتمدنی یا چرخش از حالت عالی به

چنان تجلیات خود را تداوم داد و اسالم اعتبار و عظمت هایی همنیست؛ بلکه تمدن اسالمی در بخش
 ست.خود را تا کنون حفظ کرده ا
گران و نویسندگان جوامع مسلمان این امکان را به اندیشه« اسالم»و « زوال»استفاده از مفاهیمی مانند 

های مشترک را تدوین کرده و خود را بخشی از یک ای فراتر رفته، پاسخداد که از مرزهای ملی و منطقه
رو است، عاصر مشابه روبهبا تاریخ مشابه، که با مشکالت م -ملی، فرهنگی، مذهبی–موجودیت تمدنی

عنوان چارچوب اصلی ساختار یک زمینه، افول یا انحطاط به این در  (Sing, 2017: 21).تصور کنند 
ماندگی، انفعال و رکود( و موارد حوزۀ معنایی که از مفاهیم مرتبط )مانند زوال اخالقی، انحطاط، عقب

کرد. انحطاط اساسًا با یل شده بود، کار میها )اصالح، توسعه، ظهور، عمل و حرکت( تشکمتضاد آن
و فراخوان برای « اصالح»، نیاز به «نوزایی»گره خورده بود. درک بحران، اشتیاق برای  نوزایی و اصالح
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و  13 / قمری 11 و 19های تغییرات چشمگیر سده ((Sing, 2017: 18-19انگیزاند. را برمی« عمل»
گویندگان آن، که تالش کردند رویدادهای تاریخی و حال حاضر  صحبت دربارۀ افول را برایمیالدی  01

گران، دالیلی را برای انحطاط یا دار کرد. هرکدام از اندیشهقرار دهند، معنی منطقیرا در یک ترتیب 
 ,Sing) .های ساده پیشرفت و انحطاط مورد تردید قرار گرفتپیشرفت ارائه کردند و برخی از مدل

قاره هند به مقوله انحطاط براساس وضعیت کنونی گران جهان عرب و شبهشه( غالب اندی59 :2017
ماندگی اند؛ هرچند در علل این عقبماندگی جهان اسالم را پذیرفتهجوامع اسالمی پرداخته و عقب

ماندگی و زوال، در قالب رفت از این عقبهای برونرو بیشتر به راههایی رخ داده است. ازاینمناقشه
سازی جوامع اسالمی را برخی با بازگشت به اسالم و تعالیم اند و نویناصالحی پیشرفت پرداخته اندیشه

 اند.آن و برخی با اخذ الگوهای پیشرفت غربی طرح کرده
 

 طلبی در هندوستانجریان اصالح
، دلیل حضور استعمار غرب در این سرزمین و انحطاط سیاسیطلبی دینی بهدر هندوستان جریان اصالح

) عبدالحق دهلویمیالدی، 11قمری/  11ده در س فکری و اجتماعی مسلمانان زودتر آغاز شد.
در برابر )ص( به قصد احیای مجدد مقام اسالم راستین پیامبر اسالم میالدی( 1410قمری/  1110مرگ:

ین را از طریق مطالعه انتقادی و دقیق سنت نبوی، جنبش تجدید حیات اسالم راست ،ایهای هزارهبدعت
 میالدی( 2672قمری/  2267)مرگ: 1الله دهلویولیشاه( سپس 11: 1941)احمد، د.در هند آغاز کر

طلبی دینی به راه جنبشی در قالب اصالحمیالدی  21قمری/  22ه متفکر و اندیشمند هندی در سد
ذاشت. او که از های بعد گانداخت و تأثیر بسیاری بر افکار و اعمال مسلمانان هند در آن دوره و دوره

فساد و انحطاط جامعۀ اسالمی و تباهی و تفرقه مذهبی، فکری و اجتماعی مسلمانان سنی در هند رنج 
الله ولیضرورت اصالح، نوآوری و تحول فکری مناسب با اوضاع و احوال عصر پی برد. شاهبرد، بهمی

ها و طرح ها و پیرایهخرافات و بدعت منظور بازگرداندن اسالم به شهرت و اعتبار اولیه، به نفی و ردبه
از میان مسلمانان سنی و ایجاد وحدت تلفیق میان  ویژه رفع تفرقهشعار بازگشت به اسالم راستین و به

. مذاهب اسالمی )غیر از تشیع( و آشتی دادن پیروان آن مذاهب و مکاتب صوفیانه همت گماشت
 (22-26: 2376؛ احمد، 292 -293: 2360)موثقی، 
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های سیاسی و جهادی های فکری و فرهنگی به فعالیتطلبی از فعالیتاز او، این جریان اصالح پس
های گوناگونی نظیر جنبش مجاهدین، جنبش فرائضی، مرحله، جریاناین درروی آورد. علیه استعمار 

القرآن، جماعت اسالمی، نهضت خاکسار، مکتب مذهبی دیوبند، جنبش محدثین، جماعت اهل
العلما، سازمان جمعیت العلمای هند، جنبش نوگرایی هند، نهضت هندی خالفت و الهیات ندوهمدرسه 

دینی، تأسیس مدارس دینی،  -های فرهنگینهضت آزادی هند در هند پدید آمدند که در کنار فعالیت
علیه  ها مبارزهو بازگشت به اسالم راستین، برخی از آن هاتالش برای جلوگیری از انحرافات و بدعت

های دربارۀ هند آمده و نیازی ها در نوشتهدر برنامه داشتند. تفصیل این جریان ،استعمار انگلستان را نیز
 1.به بازگو کردن نیست

را سود بشریت دانسته شده و انحطاط آندر نهضت اصالحی، تالش برای احیای تمدن اسالمی به
اند. ابوالحسن علی حسنی کردند، دانستهه میخسارتی برای همۀ جوامعی که روزی از ثمرات آن تغذی

نشینی مسلمانان از از علمای هندوستان در هشداری، عقبمیالدی(  2999شمسی/  2361)مرگ:َندوی
ها را خسارت بزرگی برای جهان انسانیت دانست، خسارتی که های جهان و انزوای بعدی آنرهبری ملت

کرد باید منصفانه به آن نگاه می ،عقیده او، اگر جهاناد ندارد. بهتر از آن را به یتر و جهانیتاریخ دردناک
منزله شکست نشینی بهنامید؛ زیرا این عقبنشینی مسلمانان را روز اندوه جهانی میروز ضعف و عقب

سوی کمال تواند بشریت را بهاسالم در رسالت خود برای رهبری جهان است که قوانین و تعالیم آن می
او قصد داشت خسارت جهان را از ناحیه ضعف و انحطاط ( 11 :1911)الندوی،  .رهبری کند

دانست. چون روح زیرا این خسارت را متوجه جهان بشریت می ،مسلمانان و پیشرفت اروپا بازتاب دهد
و معنویات بشر و همة سرمایه بشری از مادیات و باالتر از آن در برابر تهاجم ویرانگر تمدن و نفوذ غرب، 

-طلبان مسلمان راهبا این دیدگاه است که اصالح (010: 1911)الندوی، . معرض خطر قرار گرفت در

ماندگی ارائه رفت از وضعیت زوال و عقبهای گوناگونی برای احیا و پیشرفت جامعه اسالمی و برونحل
 شود.ته میقاره هند پرداخهای دو تن از اندیشمندان شبهبه طرح دیدگاهاند. در این مقاله داده

 
 

                                                                 

: 2، ج2377؛ نهرو، 222 -213، 22 -233: 2306ای، ؛ خامنه26 -22: 2376ها، ر.ک: احمد، . درباره این جریان 1
؛ طرفداری و 29 -03: 2372؛ آخوندزاده، 267 -320، 223 -220: 2360؛ موثقی، 2363 -2029: 3، ج693 -120

 .777 -771: 20، ج 2319؛ طرفداری، 392 -023: 7، ج 2393طاوسی مسرور، 



 (یمحمد اقبال و ابوالحسن ندو یانحطاط تمدن اسالمي )نمونه پژوه ۀمسلمان معاصر هندوستان دربار گرانیشهاند یآرا

 
      

        01          
 

 انحطاط اعتقادی
-ها و انحرافگران مسلمان در بررسی عوامل درونی انحطاط، معمواًل در رأس این عوامل، ضعفاندیشه

شناسی در حوزه کنند، یعنی آسیبهایی را که در حوزه اندیشه و اعتقاد مسلمانان رخ داده مطرح می
که احیای فکر دینی در اسالم را  (2326/2931گ:)مر ای. محمد اقبال الهوریاعتقادی و مبانی اندیشه

مطرح کرده است، مسدود بودن باب اجتهاد در جهان تسنن را یکی از علل عمدة انحطاط مسلمانان 
دانسته است. وی اجتهاد را اصل حرکت )نیروی محرکه( در اسالم خوانده که معنای لغوی آن، کوشیدن 

. 2صلی این مسدود شدن را در چند چیز برشمرده است: او علل ا (226: 2393)اقبال الهوری، . است
گری افراطی ظهور نهضت عقلی در معتقدات اسالمی در اوایل خالفت عباسیان و جدال بین عقلی

. طلوع و رشد تصوف زاهدانه که موجب غفلت مردم از وجه 2کاران یا اصحاب سنت؛ معتزله و محافظه
کز حیات عقلی مسلمانان در نیمة سدة هفتم هجری در اثر . ویرانی بغداد، مر3اجتماعی اسالم شد؛ 

 (221 -273: 2393)اقبال الهوری، . حمله مغوالن که ضربت بسیار بزرگی بود
-( جلوگیری متفکران محافظه226: 2393او عدم درک صحیح از اصول ثابت و متغیر، )اقبال الهوری، 

گرفت، ایجاد حیات جامعه صورت می کار مسلمان از هر نوآوری فقهی که از ترس تجزیه بیشتر
داری در برابر نیروهای مخرب و احترام گذاشتن غلط نواخت برای مردم، افراط در سازماناجتماعی یک

دانست. زیرا معتقد بود سرنوشت نهایی یک به گذشته را از عوامل انحطاط فکری جامعه اسالمی می
ه ارزش و نیرومندی  مردم بستگی دارد. در اجتماعی که به سازمان بستگی داشته باشد بملت، بیش از آن

 ،دهد. بنابرایندار است، فرد خرد شده و روح و فکر خویش را از دست میکه به حد افراط سازمان
)اقبال . کندای برای جلوگیری از انحطاط نمیبه تاریخ گذشته و برانگیختن آن چارهتقدس کاذب نسبت

گری منحط را، که چندین سده بر جهان اسالم مسلط بوده، از دریق ،چنینهم (273: 2393الهوری، 
های عوامل انحطاط اندیشه اسالمی دانسته؛ که مقداری نتیجة اندیشه فلسفی، مقداری نتیجة ضرورت

سیاسی و مقداری نتیجة کاهش تدریجی نیروی جانبخشی بوده که اسالم در آغاز به پیروان خود داده 
 (222: 2393ی، )اقبال الهور. بوده است

فهم از برخی مفاهیم دینی را باعث اقبال برداشت نادرست و تفسیر غیرواقعی علمای درباری و کج
نظر او را در زمرۀ عوامل انحطاط تفکر دینی ذکر کرده است. بهانحراف فهم درست اسالم دانسته و آن

-های اسالمی را در عمل آنهکردند؛ اما طرح اندیشهای نظری را مطرح میبرخی از علمای سنتی بحث

. شدها موجب اختالف و مشاجرات در میان مسلمانان میدیدند. این بدفهمیضروری نمی ،که بایدگونه
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کند اقبال علمای درباری را به دالیلی نکوهش می .(02: 2393؛ احمد بت، 092: 2، ج2362)اقبال، 
( تبدیل قرآن از کتاب 232: 2377ری، های شخصی و نادرست از دین، )اقبال الهوازجمله؛ تأویل

-فروشی و رسوا کردن دین، عدم شناخت و بی( قرآن232: 2377زندگی به کتاب مرگ، )اقبال الهوری، 

( تفسیر دین بر وفق مراد صاحبان قدرت و ایجاد 232: 2377خبری از جوهره اسالم، )اقبال الهوری، 
 (02 -02: 2393احمد بت، ؛ 323، 393و  020: 2، ج2362تفرقه میان مسلمانان )اقبال، 

غلبة فکر  نظر اقبال، انحطاط فکر دینی از عوامل درونی زوال تمدن اسالمی بوده است که منشاء آنبه
فلسفی یونانی و عقل انتزاعی و قیاسی بر تفکر دینی است و این شیوه تفکر موجب جدایی مسلمانان از 

ه به تعلیمات و دستورات قرآن، خود از دیگر عوامل تعالیم قرآن شده که این روگردانی و عدم توج
رود. او معتقد است: فلسفة یونانی نیروی فرهنگی بزرگی در میشمارانحطاط درونی تمدن اسالمی به

که به دامنة دید متفکران اسالمی وسعت بخشید، اما بینش ایشان تاریخ اسالم بوده است و در عین آن
 (26 -21: 2393)اقبال الهوری، . رددربارۀ قرآن را دچار تاریکی ک

اقبال به این نکته توجه داشته که بشریت و تمدن به یک سلسله قوانین ثابت نیاز دارد و بدون آن ترقی 
هایی که بنابه مقتضیات زمان تغییرپذیرند. این دو خصوصیت دیگر، مقولهسوی پذیر نیست، ازامکان

 گوید: او می (20 -22: 2360)مطهری،  .م باشدتغییر و ثبات )ابدیت( باید در جامعه باه
اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد، باید در زندگی 

های ابدیت و تغییر را باهم سازگار کند. بایستی که برای تنظیم خود مقوله
حیات اجتماعی خود، اصولی ابدی داشته باشد؛ چه آنچه ابدی و دائمی 

 ،سازدییر دائمی، جای پای محکمی برای ما میاست، در این جهان تغ
ولی چون اصول ابدی به این معنی فهمیده شوند که معارض با هر 

ترین را یکی از بزرگتغییرند، یعنی معارض با چیزی هستند که قرآن آن
شوند که چیزی داند، آن وقت سبب آن میخدا ]همان تغییر[ می« آیات»

بازدارند. شکست اروپا در علوم سیاسی  را که ذاتًا متحرک است از حرکت
سازد و اجتماعی، اصل اول ]عدم اعتراف به هیچ امر ابدی[ را مجسم می

حرکتی اسالم در ظرف مدت پانصد سال اخیر، اصل دوم ]عدم و بی
 (226: 2393)اقبال الهوری،  تغییر[ را

قرآن: یکی تجربه حسی و شناخت  از نگاه اقبال، اندیشۀ فلسفی یونانی دو گوهر ارزشمند توصیه شده در
عینی از طبیعت و تاریخ و دیگری ادراک شهودی از خود و حقیقت انسانی را از مسلمانان ربود و تفکر 
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های ارسطویی برای دریافت فهم و معارف رو، اقبال هم از روشدینی را به عزلت و انحطاط کشاند. ازاین
نگری ناخرسند است و پردازی مجرد و بدون واقعو نظریه های کلیکند و هم از استداللدینی انتقاد می

 ،شناسی قرآنی و اسالمی که سه منبع قرآن، تاریخ و جهان طبیعت را معرفی کردهرا با روش معرفتآن
اقبال  (223: 2397شیرودی و علی، ؛ 21، 09، 231و  236 :2393)اقبال الهوری، . داندبیگانه می

بعد، فکر دینی در اسالم عماًل دت پانصد سال اخیر، یعنی از رنسانس بهبراین باور است که در ظرف م
حالت رکود داشته است. در مدت طوالنی رکود و خواب عقلی مسلمانان، اروپا با کمال جدیت دربارۀ 

ها دل بسته بودند. در این مدت، اندیشیده که فیلسوفان و دانشمندان اسالمی سخت به آنمسائلی می
یادی در زمینۀ فکر و تجربۀ بشری حاصل شده و گسترش قدرت آدمی بر طبیعت، او را های زپیشرفت

ریزی شده و مسائلی های تازه طرحسازند چیرگی یابد؛ دیدگاهقادر کرده که بر نیروهایی که محیطش  می
-و به های علمی در اروپا، موج تبلیغات ضد دینیگر شده است. در کنار این بیداری و پیشرفتتازه جلوه

تر اسالم در آسیا و آفریقا خواستار ویژه ضد اسالمی نیز رواج یافت. تحت تأثیر این تحوالت، نسل جوان
گوید با بیداری جدید اسالم، الزم است که این رو، اقبال میتوجیه جدیدی در ایمان خود شدند. ازاین

نتایجی که به آن رسیده، در تجدید نظر طرفی مورد مطالعه قرار گیرد که اروپا چه آموخته است و امر با بی
)اقبال . تواند به ما برساندو اگر الزم باشد در نوسازی فکر دینی و خداشناختی در اسالم، چه مددی می

 (22 -22: 2393الهوری، 
-طورکند که اسالم حقیقتی است جهانی و تا وقتی مسلمانان این روحیه را بهای عنوان میاقبال در خطابه

تواند تا سرحد توانایی و با استمداد از آن بصیرت و بینایی که در پرتو فهم خود حفظ کنند، او می کامل در
. ها بیاموزددست آورده، در اعماق اندیشه آنان مشعلی برافروزد و اصول و مبادی اسالمی را به آناسالم به

 (202: 2306ای، )خامنه
گاه  /چیست دین برخاستن از روی خاک  گردد جان پاک تا ز خود آ

 (322: 2377)اقبال الهوری، 
-های فکری و دینی )دوری از تعلیمات قرآن، ترک علوم تجربی، قدریاقبال در اشعار خود نیز، انحراف

کاری فقهی و تعطیلی اجتهاد )که او بر بازگشایی اجتهاد، پویایی اجتهاد و گرایی و محافظهگری(، سنت
های مختلف و نفوذ شکلی علمی تأکید داشت( تحجر و جمود بهجای تقلیدگرایتحقیق و نوآوری به

)اقبال الهوری،  .های بیگانه و غیراسالمی را از عوامل مهم انحطاط تمدن اسالمی برشمرده استاندیشه
ها مربوط ( او هستی مسلمانان را به آیین آن222 -229: 2397شیرودی و علی،  221 و 793 :2990
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 -263: 2377)اقبال الهوری،  شود.ها گسسته میاز دست برود همۀ اجزای آن هاکرده که اگر آیین آن
های ناقص او قرآن را برای تغییر وضعیت فرد و اجتماع، برتر از روآوری و تمسک به مکتب (272، 279

 (371: 2377)اقبال الهوری،  فریفتند.داند که در زمانۀ اقبال افراد و جوامع را میبعدی میو تک
 

 اط سیاسیانحط
انحرافاتی که در ساختار سیاسی حکومت اسالمی پدید آمد، چه در دوران خالفت و چه بعدها که 

ای دربارۀ ها را چه به لحاظ مبانی اندیشهجوامع اسالمی شکل گرفتند، از عواملی بوده که این حکومت
اظ فعل سیاسی خود چگونگی مدیریت سیاسی و رابطۀ زمامدار با مردم و دشمنان بیرونی و چه به لح

سوی فساد و زوال کشاند. این موضوع در قالب نگرش تاریخی بر روند خالفت، سپس زمامدار، به
ها در چنبرۀ استعمار بودند، مورد ویژه دوره معاصر که این حکومتهای پراکنده مسلمانان، بهحکومت

ت و اندیشه اتحاد اسالم و در نهایت گران قرار گرفته است. اقبال ملوکیت را عامل زوال خالفتوجه اندیشه
 (101، 110 -119: 1944)اقبال الهوری،  عاملی در انحطاط جوامع اسالمی دانسته است.

گری( را در جوامع اسالمی و اندیشه )اشتراکی 0گری( و سوسیالیسم)ملی 1اقبال اندیشه ناسیونالیسم
را ترویج ی پراکندند و عناصر غربزده آنجدایی دین از سیاست و حکومت را که غربیان در جوامع اسالم

او معتقد بود  کردند، در انحطاط تمدن اسالمی مؤثر دانسته و بر اصل اتحاد جهان اسالم تأکید دارد.می
گری، چندان آسان نیست که تنها با قبول یک سرور یا خلیفه وحدت واقعی و زنده، بنابر نظر متفکران ملی

شود که وحدت از کثرتی متشکل از واحدهای آزاد و مستقل حاصل میدست آید. این رمزی و اسمی به
وسیلۀ رشته اتصالی از یک کمال مطلوب روحی، باهم سازگار و های نژادی میان ایشان بهرقابت

گری است نه استعمار، بلکه جامعۀ مللی است که مرزهای نظر او اسالم نه ملیهماهنگ شده باشد. به
که عمق دید اعضای این جامعه را برای تسهیل شناسایی قبول دارد، نه برای آن مصنوعی و تمایزات نژادی

های را محدود سازد. بنابراین، نظر اقبال این بود که برای رسیدن به این وحدت جمعی، هرکدام از ملت
ترین خوِد خویش فرو رود و به خودش توجه کند تا زمانی برسد که همة مسلمان  ابتدا باید در عمیق

 .های زنده و مستقلی بسازندهای مسلمان چندان نیرومند و صاحب قدرت شوند که بتوانند خانوادهلتم
 (276: 2393)اقبال الهوری، 

                                                                 
1 . Nationalism. 
2 . Socialism. 
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 .باده تندش به جامی بسته نیست ./جوهر ما با مقامی بسته نیست
 .رومی و شامی گل اندام ماست  ./هندی و چینی سفال جام ماست

 .مرزبوم او بجز اسالم نیست ./نیستقلب ما از هند و روم و شام 
 .ایمخویش را در خاکدان گم کرده ./ایمکه ما از سینه جان گم کردهزان

 .گم مشو اندر جهان چون و چند ./ُمسِلم استی دل به اقلیمی مبند
 .در دل او یاوه گردد شام و روم  ./نگنجد ُمسلم اندر مرز و بوممی

 (221 -229: 2377)اقبال الهوری، 
/ ملک است تن خاکی و دین روح و روان .این نکته گشاینده اسرار نهان است" گوید:بال در غزلی میاق

-( او می01: 2377)اقبال الهوری، .با مربوط بودن تن و روان باهم، تن و جان زنده خواهد بود" است.

، آن وحدت پیشین از وقتی که غرب اندیشۀ قومیت، جدایی و تفرقه را در میان مسلمانان دامن زد :گوید
در سخنی با  رو،ازاین (272 -272: 2377)اقبال الهوری،  از میان رفت و مسلمانان از هم بیگانه شدند.

: 2377)اقبال الهوری،  دهد.کردن بر بیگانه را هشدار میامت عربیه، خطر تجزیه امت اسالمی و تکیه
)اقبال « باش/ ره فتد ای راهرو هشیار باشاز فریب عصر نو هشیار »خواهد که او از مسلمانان می (067

)اقبال  داند.اقبال اتحاد با اندیشۀ توحید را موجب بالندگی و اقتدار مسلمانان می (273: 2377الهوری، 
 (003 -002: 2377الهوری، 

های اسالمی نظیر ترکیه نیز نفوذ کرده و قائل به که در برخی از دولت 1برخالف اندیشۀ سکوالریسم
های سیاسی را از تاریخ اندیشه گرایان ترکیه این نظریه دوگانگی اشتباهدین از حکومت بود و ملیجدایی 

این اندیشه که در دستگاه  :گوید( اقبال می270: 2393)اقبال الهوری، . اروپا اقتباس کرده بودند
اسالم دینی و  تر باشد، اشتباه است. درهای دیگر غالباسالمی فکر دولت و حکومت بر همۀ اندیشه

دنیایی دو ناحیه مجزای از یکدیگر نیستند. شکل و ماهیت هر عمل، هر اندازه هم که به دنیا مربوط 
شود. در اسالم یک حقیقت واحد وجود دهد تعیین میرا انجام میباشد، با وضع فکری عاملی که آن

دستگاه  ،دیدگاه دیگری دیده شوددارد که چون از یک دیدگاه به آن نظر شود دستگاه دینی است و چون از 
حکومت است. این درست نیست که گفته شود دستگاه دین و  دولت دو جانب یا دو روی یک چیزند. 

ای که کارآمد است، مساوات و اسالم حقیقت واحد غیرقابل تجزیه است. جوهر توحید به اعتبار اندیشه
-که این اصول مثالی بهی است برای آنمسئولیت مشترک و آزادی است. دولت از لحاظ اسالم، کوشش

                                                                 

1 . Secularism. 
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مکانی درآید و در یک سازمان معین بشری متحقق شود. تنها به این معنی  -صورت نیروهای زمانی
 (272 -273: 2393)اقبال الهوری، . است که حکومت در اسالم حکومت الهی است

جهان اسالم پیش از پاره تقسیم اسالم در واحدهای سیاسی، عامل مهم آسانی رواج ناسیونالیسم بود. 
دستخوش تغییرات  )دولت عثمانی، صفویه، مغوالن هند(میالدی 27قمری/  23 پاره شدن در سده

: 2377)خدوری، . مرکزی به شکل چندمرکزی کمک کرددرونی بود که به استحالۀ دولت از شکل تک
، وحدت اسالمی هرچه بیشتر از با رشد ناسیونالیسم عربی، ترکی، ایرانی و غیره ،( در دورۀ معاصر نیز26

های وسیعی از جوامع اسالمی گری بیش از هر ایدئولوژی دیگری بر ذهن گروههم گسست و اندیشه ملی
نقش مهمی  های غربی در نشر اندیشه اومانیسم و ناسیونالیسم به کشورهای اسالمیدولت مسلط شد.

 .و غرب شکل گرفته  و تداوم یافته بود داشتند و این حرکتی بود که در بستر کشمکش دیرینۀ کلیسا
 (11 -01: 1943)الطائی، 

را  1گری )آتئیسم(خداییبر بیگری )سوسیالیسم( مبتنیو اجتماعی گری )ناسیونالیسم(اقبال، ملی
-داند که  موجب فقر روح بشری میموجب برانگیخته شدن کینه، بدگمانی و خشم در روابط بشری می

گری کنند. او براین باور است که نه راه و رسم باطنیته انرژی روحانی او را سد میشوند و راه منابع نهف
گری گری و اجتماعیهای بشریت گرفتار نومیدی را درمان کند و نه ملیتواند بیماریوسطایی میقرون

نه  شناختی است و دین که در تجلیات برتر خود،ملحدانه جدید. جهان نو نیازمند تجدید حیاتی زیست
تواند از لحاظ اخالقی، بازی، تنها عاملی است که میگری و تعبد است و نه تشریفات و کاهنجزمی

انسان جدید را برای تحمل بار مسئولیت سنگینی که پیشرفت علم جدید مستلزم آن است، آماده سازد و 
کسب کند و برای پس از این به او ایمانی را بازگرداند که با آن بتواند شخصیتی را برای خود در این جهان 

گاهانه برای  :گوید( او می290: 2393)اقبال الهوری، . جهان نگه دارد دین از آن جهت که کوششی آ
-دریافت اصل نهایی و مطلق ارزش و از طریق آن، تکمیل شخصیت انسان است، امری است که نمی

مت محمدی نهایت زمانی ندارد معتقد است که ا وی (290: 2393)اقبال الهوری، . توان منکر آن شد
حسن سیرت او از تأدب به آداب محمدیه  (272 -270: 2377)اقبال الهوری، . و دوام آن ابدی است

 -292: 2377( با گذشتن از حسب و نسب، )اقبال الهوری، 262 -263: 2377)اقبال الهوری،  .است
تواند سخیر قوای نظام عالم می( و با ت267 -269: 2377( حفظ و نشر توحید )اقبال الهوری، 290

گرایی و تجددگرایی ( با همین نگرش، اقبال بر غرب269 -212: 2377)اقبال الهوری،  .گسترش یابد
                                                                 

1 . Atheism. 
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کرد ترکیه را به ترقی و مصطفی کمال آتاترک که با پشت کردن به اسالم و رو آوردن به غرب تصور می
 (326 -321: 2377)اقبال الهوری، . دکنبرد و او را نکوهش میرساند، حمله میپیشرفت می

جدایی دین از »ابوالحسن َندوی  نیز در این زمینه، انحطاط را محصول سیاست دانسته و دو عامل 
: 2361؛ رضوان، 223 -220: 2363را )الندوی، « یابی ناشایستگانحکومت و قدرت»و « سیاست

قدر از روح داند که آنجهان اسالم می است. او کسی را واجد رهبری( از آثار انحطاط برشمرده 202
گاه باشد که بتواند مشکالت بشر را برطرف کند. آن قدر هوش و قوه و جدیت و علم اسالم و اسرار دین آ

سود اسالم و مصالح داشته باشد که پیش از دیگران، قوای طبیعی عالم و منابع ثروت و قدرت را به
-جای رهبران شایسته، افراد ناالیقی حکومت را بهکند که بهمسلمانان تسخیر کند. او اظهار تأسف می

دور بودند. با چنین زمامدارانی اطالع و از تربیت اخالقی و دینی بهدست گرفتند که از روح اسالم بی
کرد. در اثر ناالیقی سیاستمداران، ها اظهار نظر نمیدیگر کسی دربارۀ مسائل دینی و دنیوی حکومت

دنبال آن اسالم اس اسالم پدید آمد و تحریفاتی در حیات اسالم رخ داد که بهشکاف عمیقی در اس
 ( 223: 2363)الندوی، . حقیقت خود را از دست داد

کند که عباس مرتبط میامیه و بنیها را به دیکتاتوری خلفای بنیکفایتیها و بیندوی ریشه این شکاف
گاهی  هاسبب شدند اسالم رو به ضعف و انحطاط نهد. آن عماًل سیاست را از دین جدا کردند و چون آ

دینی نداشتند، برخی از عالمان را به خود نزدیک ساختند تا از اندیشه آنان بهره گیرند؛ اما هرگاه مایل 
آمدند. در اثر روش حکمرانان، دین از گرفتند و به جدال با رجال دین برمینبودند از آنان کناره می

دین و زمامداران به سیر ارتجاعی گام نهاده و به روش جاهلیت بازگشتند.  سیاست جدا شد و دستگاه
ها ایجاد شد و گاه به دشمنی و جدال کشیده شد. امر به معروف و نهی از منکر شکاف بین دولت و ملت

گذرانی و مجالس عیش و طرب فرو رفته و آشکارا ها ترک شد و ملت در ناز و نعمت و خوشدر حکومت
توانست رسالت خویش را فجور روی آوردند. در نتیجه با این روش زمامداران، اسالم نمیبه فسق و 

 .ها را از دست داد؛ زیرا اعتقاد دینی سیاستمداران ضعیف و نابود شدانجام دهد و رهبری جهانی ملت
داد  های روی( او معتقد بود گمراهی در میان مسلمانان بروز کرد و بدعت220 -222: 2363)الندوی، 

الرجالی، انحطاط از قحط .(226 -221: 2363)الندوی،  .که اسالم ماهیت اصلی خود را از دست داد
 (221: 2363)الندوی،  .دامن مسلمانان را گرفت و روز به روز این انحطاط توسعه پیدا کرد
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 انحطاط اجتماعی  
اخلی؛ تجزیه امپراطوری های دو مرج و جنگدر زمینه اجتماعی، اقبال اختالفات داخلی)هرج 

گرایی( را از عوامل مهم انحطاط تمدن انحطاط فرهنگی )تقلید از فرهنگ غربی و فرقه و اسالمی(
، 379و  072 :2377؛ اقبال الهوری، 233 و  226: 2990)اقبال الهوری، . اسالمی برشمرده است

: 2393د )اقبال الهوری، ( او در پی اتحاد جهان اسالم بو229 -230: 2397شیرودی و علی،  ؛320
( که مشاهده انحطاط تمدن اسالمی و 221 -272: 2377؛ اقبال الهوری، 222 -227، 223 -222

توانست نتایج مهمی تجزیه و افتراق کشورهای اسالمی این ایده را در او تقویت کرده بود و تحقق آن می
به زندگی با عزت، مسلمانان، رسیدنهای فکری و معنوی برای آنان داشته باشد، ازجمله؛ احیای ارزش

ها، رسیدن به آزادی و نابودی تجدید عظمت دین اسالم، بیداری جوامع مسلمان، حل مشکالت آن
-322: 2366؛ ذاکر اصفهانی، 229 ،272، 376و  369 :2372سلطۀ غرب بر جهان اسالم )ستوده، 

شیطان موجب شکست آنان در طول تاریخ روگردانی مسلمانان از اسالم و پیروی از  :( او معتقد بود323
خواهد که ( و از آنان می329 و 327: 2366؛ ذاکر اصفهانی، 036: 2377شده است )اقبال الهوری، 

، 063 :2377)اقبال الهوری،  بر فرهنگ غنی خویش، هویت از دست رفته خود را بازیابند.تکیهبا
032 ،372 ،372 ) 

های فلسفی و اجتماعی غرب آشنایی عمیق شناخت و با اندیشهکه فرهنگ غرب را میاقبال با این
در عین دعوت به فراگیری علوم و  ،رودانست. ازاینداشت، غرب را فاقد یک ایدئولوژی جامع انسانی می

)مطهری،  .داشتگرایی و شیفتگی به مکاتب غربی برحذر میفنون غربی، مسلمانان را از هرگونه غرب
ای در حیات آن صورت عامل زندهاروپا هرگز به 1آلیسم(گری )ایدهو، مثالیعقیدۀ ا( به22: 2371

هایی ناسازگار با یکدیگر به سرگردانی است که در میان دموکراسی« من»درنیامده و نتیجه آن پیدایش 
سود توانگران است. او اروپای کشی از نیازمندان بهها بهرهپردازد که کار منحصر آنجستجوی خود می

ها و کمال مطلوب ترین مانع در راه پیشرفت اخالق بشریت و مسلمانان را مالک اندیشهمروز را بزرگا
خواهد که از مسلمانان می ،رو( ازاین212: 2393)اقبال الهوری، .داندبر وحی مینهایی مطلق مبتنی

 :2377)اقبال الهوری،  کند که چشم به غرب دارند.گرا را نکوهش میرو غرب نباشند و افراد غربدنباله
012 ،012، 009 ،003 ،77) 

                                                                 

1 . Idealism. 
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ها، خود همواره کوشش دارد مجدها، عظمت هایها و کنفرانساقبال در اشعار، مقاالت، سخنرانی
. یاد آورد و بار دیگر او را به خودش مؤمن سازدهای این امت را بهها و شایستگیها، لیاقتفرهنگ

های دینی )اقبال الهوری، ل در کنار عامل دوری از اسالم و آموزه( در مجموع اقبا22: 2371)مطهری، 
ماندگی جهان ( عواملی را که از مسلمانان شخصیت غالمی و بندگی بسازد در عقب263، 229: 2377

اسالم مؤثر دانسته است، نظیر؛ عقل خود را به دست دیگران سپردن و بلندگوی اغیار شدن، زندگی 
( روی آوردن به غرب و همه چیز را از 293 -290: ، 2377)اقبال الهوری، غیرمستقل و تبعی داشتن 

 312 :2377غرب خواستن، پیشانی بر آستان ارباب قدرت ساییدن و بندگی آنان کردن )اقبال الهوری، 
دست بودن و نداشتن عزم الزم و دریوزگی کردن و منت دیگران را پذیرفتن تهی (6، 03، 72، 292و 

وار زیستن جای زندگی شاهینی، کرکس( قدر خود را ندانستن و به99-233: 2377، )اقبال الهوری
( 13: 2390ها، ؛ کالهدوزها و عابدی222 -227: 2310؛ مجدالدین، 029: 2377)اقبال الهوری، 

همراه داشته باشد: تواند این پیامدها را بهغالمی و بندگی برای مسلمانان می ی،از نظر اقبال چنین زیست
همتی و سازش با روی از دیگران، تفرقه و تنازع و پراکندگی، دونکردگی و دنبالههویتی و خودگمیب

)اقبال الهوری، ، پروری و رکود، ناامید بودن و در اندیشه آینده نبودنمردگی و تنشرایط موجود، دل
: 2310لدین، )مجدا .توجهی به گذشته و فراموشی افتخارات آن( بی222-232نامه : بندگی2377

 .است« فلسفه خودی»بینی اقبال ( محور اصلی جهان13: 2390ها، ؛ کالهدوزها و عابدی226 -221
که فرد احیانًا دچار تزلزل  و یا گم کردن طورهمان :معتقد استوی ( 12 -93: 2377)اقبال الهوری، 

گیرد، جامعه ا جای خود میو غیر خود ر شود و از خود فاصله گرفته،  با خود بیگانه گشتهشخصیت می
( او در این فلسفه خودی، 223: 2310)مجدالدین،  .شودهویتی میچنین است و دچار بی ،نیز

مسلمانان را به شناخت خویشتن، حفظ هویت و شخصیت مسلمانی، عدم سکون و کسب قدرت  
یت بشری و معنی هسته شخص( فلسفه خودی او به62: 2390)کالهدوزها و عابدی،  .کنددعوت می

( این نگرش ناشی از مشاهدۀ شرایط نابسامان جامعۀ 223: 2377ها است. )صافی، معیار ارزش
-درگیری فهمی گروهی از مسلمانان وجویی غرب، کجقاره هند، سیطرهویژه مسلمانان شبهاسالمی و به

 (223: 2310ین، )مجدالد .های داخلی مسلمانان با یکدیگر و درگیری مسلمانان و هندوها بوده است
 .ریزندبجز نقش دوئی بر دل نه ./خویشان درستیزندمسلمانان به

 .از آن مسجد که خود از وی گریزند ./بنالند ار کسی خشتی بگیرد
 (222: 2377)اقبال الهوری، 
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های خود را بر فراز دیگر های بزرگ به فکر توسعۀ نفوذ خود بودند تا بتوانند پرچماز نگاه ندوی، دولت
های اروپا، مفاسد غرب و دنبال نفوذ حکومت( به261: 2363)الندوی، . شورها به اهتزاز درآورندک

روی مسلمانان از کشورهای غربی و های زیادی متوجه کشورهای ضعیف گردید. او از دنبالهمصیبت
انحطاط  :تو معتقد اس (233: 2363اظهار تأسف کرده )الندوی،  ،پنداشتنداینکه آنان را یاور خود می

دینی و اخالقی اروپا سبب شد که امتیازات طبقاتی و نژادی شروع شود. سستی عقاید ممالک اسالمی و 
که رسالت خود را جای آنبار آورد. مسلمانان بهتقلید از اروپا و تمدن غرب، مصائبی را برای اسالم به

ف سازند و با همبستگی، قدرت درباره امنیت و صلح جهانی انجام دهند و اختالفات نژادی را برطر
شمار آیند، به اختالفات قومی و نژادی در کشورهای افروزان و اختالفات نژادی بهمهمی در برابر جنگ

: 2363)الندوی،  .اعتنا شدندخود دامن زدند و هرکدام بر ملیت خویش تکیه کردند و به اسالم بی
مان راهی را که اروپا پیموده بود بروند و روش های آسیا و شرق کوشیدند هها و دولتملت (262 -262

سیاسی، تمدن، اخالق و آداب اجتماعی اروپا را سرمشق خود قرار دهند و فکر و عقیده غرب را دنبال 
رو، در گوشه و کنار جهان اسالم، تمدن و دین مورد هجوم افراد تازه به دوران رسیده واقع شد کنند. ازاین

)الندوی، . تنگنای فقر اخالقی، روحی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت و شرق در تبعیت از غرب در
اعتنایی به احکام دین، تنبلی در امور دنیا و جنایت بر مسلمانان در اثر بی ،بنابراین (233 -232: 2363

نوع خویش، رهبری جهان را از دست دادند و غرب جانشین آنان شد و جهان را به سوی خود و هم
 (221 -229: 2363)الندوی،  .لیت کشاندمادیت و جاه

 
 انحطاط علمی

ماندگی آنان مؤثر دانسته و های جدید در عقبتوجهی مسلمانان را به علوم تجربی و دانشاقبال بی
دانستند، فراگیری کار که فراگیری علوم روز را با مبانی دینی مخالف میبرخالف برخی عالمان محافظه

-دانست که حتی میوزشی و روش پژوهش را برای مسلمانان سودمند میدانش و تکنولوژی، نظام آم

-را از تمدن غرب فراگیرند؛ اما تقلید کورکورانه نداشته باشند، بلکه از قوۀ اجتهاد و ابتکار بهرهتوانند  آن

 :2377؛ اقبال الهوری، 793: 2990اقبال الهوری،  ؛22 -22 :2393مند باشد )اقبال الهوری، 
032- 379) 

کید دارد اخذ و اقتباس تمدن غرب نباید به تقلید از مظاهر غرب بینجامد؛ بلکه باید با روح و  اقبال تأ
تشخیص، استقالل، اعتماد به نفس، سنجش و انتقاد، گزینش خالق و ابداع و ابتکار قرین گردد. 
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ی، خط دین( او قدرت غرب را از مظاهری چون موسیقی، رقص، بی212 -216: 2311)فراستخواه، 
علم و فن )تکنولوژی( موجب قدرت غرب شده است. پس  :گویدمی او داند.ها نمیالتین و مانند این

توانند با گذر از پوستۀ ظاهری تمدن غرب به علم و فن آن خواهند قدرتمند شوند میها اگر میشرقی
به آن مجهز کنند. )اقبال دست یابند و با پاالیش و نقد آن، متناسب با فرهنگ شرقی و اسالمی، خود را 

 (033: 2377الهوری، 
ریشه علوم و فنون موجود در غرب از شرق است که بذر آن توسط مسلمانان کاشته شد،  :اقبال معتقد بود

خواهد که می ،روبه بار نشست و به غرب منتقل شد. همچنین  هنر و دین هم از خاک خاور است. ازاین
ین بیرون آورند، گره از کار امت بگشایند، نشئه فرنگ را از سر بنهند، مسلمانان ید بیضای دیگری از آست

؛ اقبال 239: 2393خود را از دست اهرمن وارهانند و نقشی از جمعیت خاور فکنند )اقبال الهوری، 
رو، اخذ و اقتباس مبتکرانه، )نه تقلیدی( تمدن ازاین. (233 -230 و 061 -069: 2377الهوری، 

داند؛ چراکه در اصل این علوم از جهان لوم و فنون از سوی مسلمانان مذموم نمیغرب را در جنبۀ ع
ترین مراحل فرهنگ اسالم به غرب رفته و فرهنگ اروپایی از جنبۀ عقالیی آن، گسترشی از بعضی از مهم

را اسالمی بوده است. تنها نگرانی او این است که مسلمانان در ظاهر فریبندۀ فرهنگ اروپایی که آن
: 2393)اقبال الهوری، . به آن جنبۀ دانشی و فنی آن بازمانندخواند گرفتار شوند و از رسیدنبتخانه می

 (032، 039، 233-230: 2377؛ اقبال الهوری، 22
گر را از او اقبال آن علم و فراستی که مرد مجاهد را از تیغ و سپر بیگانه سازد، یعنی روح مبارزه علیه سلطه

علم و چنین های فتنه( و مسلمانان را از 1: 2377)اقبال الهوری،  .گیردکاهی برابر نمی دور سازد، به پرِ 
)اقبال الهوری،  .داردبرحذر می "،اهرمن اندر جهان ارزان و یزدان دیریاب" شودفنی که موجب می

2377 :23) 
گوید داند. میاق میکارگیری نادرست عقل و نفی اشراقبال گرایش غرب به مسائل دنیوی را ناشی از به

بینی معارض یکدیگرند. هر دو از یک ریشه هیچ دلیلی نیست که فرض کنیم اندیشه و اشراق یا درون
-نوع عالی 1تعبیر برگسونزنند و مکمل یکدیگرند. هر دو خواستار دیدار یک حقیقتند. اشراق بهجوانه می

عقل در فرنگ گرفتار شده است و در برابر  :گوید( او می26: 2393تری از عقل است. )اقبال الهوری، 
کند که پهنای دو عالم و نور فرشتگان و سوز دل آدم با بین یاد میعقل خودبین غرب، از عقل جهان

غرب با آن عقل به  ،اند. بنابراینکده عشق برون تاخته اوست و مسلمانان به این عقل مجهزند و از خلوت
                                                                 

1 . Bergson. 
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( عشق و عقل، 291 ،007، 062 :2377)اقبال الهوری،  .تدانش رسیده؛ اما ازعشق غافل شده اس
این همان روش  باید مکمل یکدیگر باشند. (333: 2377ذکر و فکر، جمال و جالل )اقبال الهوری، 

اگر چنین شد  (331: 2366)ذاکر اصفهانی،  .معنوی است که باید جایگزین گرایش مادی مخرب شود
 ( 326: 2377)اقبال الهوری، کار مسلمانان است. شود و ساختن این عالم عالمی دیگر می

دانست و کاری را از موانع نوآوری و پویایی علمی در جامعۀ اسالمی میگرایی و محافظهاقبال، سنت
کار جامعۀ مسلمانان محافظه»:کرد در راه احیای اندیشه پویای اسالمی اقدامی کند. به باور اوتالش می

ای در فقه نیست و اگر به چنین کاری اقدام شود، مایه ده اقدام به بحث نقادانهاین سرزمین ]هند[ هنوز آما
اقبال الهوری، «).های مذهبی پیش خواهد آوردناراحتی بسیاری از مردم خواهد شد و اختالف کلمه

2393 :262) 
ست که اعتنایی به علوم سودمند را در انحطاط تمدن اسالمی دخیل دانسته و براین دیدگاه اندوی بی

دنبال فلسفه یونان رفتند و علوم تجربی مسلمانان و دانشمندان آنها به علوم طبیعی مفید اعتنا نکردند و به
که قوای طبیعت را به کمک آزمایش و علوم تجربی تسخیر کنند و جای اینرا کنار گذاشتند. مسلمانان به

مسائل فرضی فلسفه پرداختند و دربارۀ  کار برند، بهنفع ملت و تقویت قدرت مادی و روحی خویش بهبه
های طبیعی و هیئت به زیاد بودن کتاب اشاره کردند. او باروح و فلسفه اشراق و وحدت وجود بحث می

و آزمایش عملی مسلمانان که حتی مورد استفاده علمی اروپا قرار گرفت و دانشمندان اروپایی به عظمت 
را آن قمری 22و  22/ میالدی 21و  26های طبیعی اروپا در سده تابآن اعتراف کردند، اما در مقایسه با ک

به سقوط قدرت عثمانی در اثر  اشاره ( ندوی با222 -227: 2363)الندوی،  .بسیار اندک دانسته است
به مفاسد اجتماعی، توقف پیشرفت علم و انحطاط فکری و علمی عمومی، جمود علمی را منحصر

: 2363)الندوی،  .لکه شرق  و غرب جهان اسالم را دچار این بلیه دانسته استکشور عثمانی ندانسته، ب
227- 223) 

برده و نبوِد تحقیقات علمی در جهان اسالم برای سر میتعبیر ندوی، جهان اسالم در قحطی دانش بهبه
و حکمت  مسلمانان لکه ننگینی بود. او سده نهم هجری را آخرین سده نشاط، تولید ابتکار، ادب و شعر

سرایی دانسته که این سستی در همۀ علوم، چه طبیعی دانسته و سده دهم را سده سستی و تقلید و داستان
رو، نظریات تازه و دانش جدیدی فرما بوده است. ازاینو چه  دینی، ادبی، تاریخ و تعلیم و تربیت حکم

پس از سده نهم هجری، دیگر  :گویدعرضه نشد و مطلب درخوری به دانش بشری افزوده نگردید. او می
( 227 -226ق: 2363)الندوی،  .در میان مسلمانان عنوان عبقری، نابغه و محقق به کسی داده نشد
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نشینی مسلمانان را به علوم نظری و حکمت یا شکست در تمدن منحصر نکرده؛ بلکه این ندوی عقب
مینه فنون نظامی از مسلمانان پیشی دانسته که اروپا در ز ،ماندگی را شامل اختراعات جنگی نیزعقب

( 229ق: 2363)الندوی، .ماندگی مسلمانان در شئون زندگی اشاره کرده استچنین به عقبگرفتند. هم
کشورهای اسالمی در مسابقه علمی جهان عقب ماندند و گرفتار ذلت و بندگی شدند؛  اضافه می کند:

سیاست، صنعت و تجارت ذلیل باشد، غرب بر  لذا تا زمانی که جهان اسالم در برابر غرب در علم،
کند که مسلمانان توصیه می ،روازاین برد.ها را به یغما میها چیرگی دارد و منابع گوناگون آنحیات آن

رو غرب باشند؛ بلکه باید به وسایل صنعتی و نظامی پیشرفته مجهز شوند و در علوم، فنون، نباید دنباله
قوی شوند تا نیازمند غرب نبوده و تن به استثمار ندهند. جهان اسالم باید های نظامی تجارت و مهارت

ها رهبری علمی جهان را فرهنگ جدید را موافق روح رسالت خود سامان دهد، زیرا مسلمانان مدت
برعهده داشتند و سرزمین اسالمی مرکز فرهنگ و تمدن بود و افکارشان در روح، فرهنگ، ادب و فلسفه 

تواند با توانایی روحی، صنعتی، نظامی و استقالل تعلیم و تربیت، د. جهان اسالم میجهان مؤثر بو
 (202 -200: 2363)الندوی، .دوباره رسالت جهانی خویش را ایفا کند

 
 انحطاط اخالقی

-232: 2990)اقبال الهوری، .استاقبال به دنیاگرایی در زمرۀ عوامل اخالقی انحطاط اشاره کرده 
جامعۀ اسالمی در برخورد با تمدن و فرهنگ غربی  :معتقد است« فلسفه خودی»ح او ضمن طر (232

و باید  گردیددادن هویت واقعی خود که هویت اسالمی است، دستدچار بیماری تزلزل شخصیت و از
این جامعه و رکن اصلی شخصیت این روح جمعی، اسالم و فرهنگ « خویشتن»و « خود»را بازیابد. آن

خستین اقدام مصلحان باید بازگرداندن ایمان و اعتقاد این جامعه به خود واقعی او یعنی اسالمی است. ن
بندی زندگی دینی به سه ( اقبال با تقسیم20 -22: 2371)مطهری، .فرهنگ و معنویت اسالمی باشد

صورت آرزوی تماس گوید در دوره سوم، حیات دینی بهمی« اکتشاف»و « اندیشه»، «ایمان»دوره 
آید. در این مرحله دین مسئله جذب شخصی حیات و قدرت م با حقیقت مطلق پیداکردن درمیمستقی

کند و این نه از طریق رهایی از قید و بندهای قانون؛ بلکه از طریق شود، فرد شخصیت آزاد پیدا میمی
گاهی خاص خود او حاصل می )اقبال الهوری،  .شوداکتشاف سرچشمه نهایی قانون در اعماق خودآ

گاهی را در مسلمانان ایجاد می216: 2393  :کند. چراکه از نظر او( طبیعی است که قرآن این خودآ
گاهیهدف قرآن بیدار کردن عالی های آدمی است تا روابط چندجانبه خود را با خدا و با جهان ترین آ
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اشند و وضع ( پس مسلمانان باید آزادترین مردمان روی زمین ب22: 2393)اقبال الهوری،  .فهم کند
خود را بازشناسند، زندگی اجتماعی خود را در روشنی اصول اساسی بنا کنند و از هدف اسالم، آن 

 .دموکراسی روحی را که غرض نهایی اسالم است بیرون بیاورند و به کامل کردن و گسترش آن بپردازند
 (   217: 2393)اقبال الهوری، 

 .او شرمسار استسپهر از زشتی ./ فساد عصر حاضر آشکار است
 .دو صد شیطان ترا خدمتگزار است/ اگر پیدا کنی ذوق نگاهی

 (221: 2377)اقبال الهوری، 
 ای مسلمان مردن است این زیستن/ غیرت دین زیستنتا کجا بی

 جز به نور حق نبیند خویش را/ مرد حق بازآفریند خویش را
 (072: 2377)اقبال الهوری، 

 .از جمال مصطفی بیگانه کرد./ دعصر ما ما را ز ما بیگانه کر
 .جوهر آئینه از آئینه رفت./ سوز او تا از میان سینه رفت

 (077: 2377)اقبال الهوری، 
ماندگی مسلمانان را شیفتگی و عالقۀ مفرط به زندگی دنیا و مادیات و ندوی ریشۀ ضعف و عقب

( 202: 2363)الندوی،  .است اندازه دانستهطلبی بیخوشگذرانی و خرسندی از اوضاع فاسد و آرامش
پرستی و شماری همراه با تأثیر تمدن غرب، مسلمانان را به زندگی اشرافی و تجملعوامل بی :از نظر او

تقویت نیروی ایمان در قلوب وی  (021: 2320)حسنی،  .گذرانی کشانده استاسراف در خوش
های اسالمی، هان اسالم، کانونمسلمانان و برانگیختن احساسات و عواطف دینی را وظیفه بزرگ ج

اسالم  :( او معتقد است203 و 236: 2363)الندوی،  .داندهای اسالمی میهای دینی و دولتهیئت
تواند جهان را کنترل کند، مردم را به اخالق و افکار نیک آشنا سازد و آنان را به فضیلت، تقوا، سعادت می

 (230: 2363)الندوی، . و رستگاری دنیا و آخرت برساند
 

 گیرینتیجه
توان نتیجه ها پرداخته شد، میقاره هند که در این مقاله به آنشبه گراندیشهدو های از مجموع دیدگاه

طلبی دینی، مقوله گرفت که این متفکران همانند دیگر اندیشمندان جهان اسالم در جنبش اصالح
اند اند و درصدد تبیین علل آن برآمدهذیرفتهانحطاط را برای تمدن اسالمی، پس از دوران مجد و شکوه، پ
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شناسی این زوال و ها در زمینۀ آسیبکار بستند. این تالشبرای احیا و پیشرفت آن به ،هایی را نیزو تالش
رفت از کارهایی برای اصالح و برونساختاری، ارائه راهساختاری و برونتبیین آن از منظر عوامل درون

حیای عظمت دوباره اسالم و ایجاد تمدن نوین اسالمی بوده است. در بررسی ماندگی، اوضعیت عقب
ای از عوامل، از اندیشه تا عمل سیاسی، کنش عوامل درونی انحطاط تمدن اسالمی، به مجموعه

 :اند؛ شاملاجتماعی، رفتار اخالقی و شیوۀ زیستی مسلمانان پرداخته
ها و خرافات وارد شده در حوزه دین و ت شریعت، بدعتانحرافات اعتقادی: روگردانی از قرآن و دستورا

 فهم دینی، بسته بودن اندیشه فقهی و تعطیلی اجتهاد؛
گری و انحرافات سیاسی: زمامداران ناالیق، اندیشه جدایی دین از حکومت و سیاست، رشد اندیشه ملی

 گری در جوامع اسالمی؛اشتراکی
ها، دوری از اخالق اسالمی کاریذلت و سکوت در برابر ستمنحراف اخالقی: دنیاگرایی و تن سپردن به ا

 بندوباری؛و فرورفتن در بی
دادن همبستگی ایمانی و بروز تفرقه و اختالف در امت اسالمی، تقلیدگری از دستزوال اجتماعی: از

ماندگی علمی و فنی ناشی از ضعف تأسیسات آموزشی، فرهنگ غربی، تجددگرایی و غربزدگی؛ عقب
ستی گرفتن روحیه پژوهش، جستجوگری و نقد و نقادی در میان علمای دین و مراکز علمی مسلمانان، کا

 جای ابتکار و خالقیت و نوآوری علمی. تقلید در حوزه دانش به
عنوان به اجتهاد بهاین اندیشمندان بر بازگشت به قرآن و احیای حاکمیت اسالم بر جوامع مسلمان، توجه

م و پذیرفتن توأمان ثبات و تغییر در تبیین مفاهیم فقهی متناسب با مقتضیات زمان، نیروی محرکه اسال
ها از چهره اسالم، روآوری به علم و تکنولوژی حتی با اخذ و اقتباس مبتکرانه از ها و پیرایهحذف بدعت

انی از های دینی و روگردغرب، اتحاد و همبستگی مسلمانان و دوری از تفرفه و اختالف، ترویج ارزش
گاهی و خودباوری، رشد معنویت و توسل به عقل و عشق )ماده و معنا( و  فرهنگ غربی، رسیدن به خودآ

کارهای احیاء و اصالح جوامع اسالمی عنوان راههای وارداتی، بهآزاد کردن جوامع اسالمی از ایدئولوژی
 اند. و حیات دوبارۀ تمدن اسالمی، تأکید ورزیده

 
 کتابنامه

دفتر مطالعات  ،قاره هند و استقالل بنگالدش، تهران(. تجزیه شبه2372ه، محمدمهدی )آخوندزاد
 المللی.سیاسی و بین
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 ،(. تاریخ تفکر اسالمی در هند، ترجمۀ نقی لطفی و محمدجعفر یاحقی، تهران2376احمد، عزیز )
 کیهان با همکاری علمی و فرهنگی.

-های احیای آن در اندیشهانحطاط تفکر اسالمی و راه بررسی دالیل(. »2393تابستان احمد بت، بشیر )

 .32 -03ص ص، 26ش ، 6 اندیشه تقریب، س« های استاد مطهری و اقبال الهوری
مقدم صفیاری، دخت کامران(. زندگی و افکار عالمه اقبال الهوری، ترجمۀ شهین2362اقبال، جاوید )

 آستان قدس رضوی. ،مشهد
 ،اشعار فارسی اقبال الهوری، مقدمه و حواشی م. درویش، تهران (. 2377اقبال الهوری، محمد )

 .جاویدان
شرکت سهامی  ،(. احیای فکر دینی در اسالم، ترجمۀ احمد آرام، تهران2393) اقبال الهوری، محمد

 انتشار.
کادمی پاکستانبه ،(. کلیات اقبال )اردو(، الهور2990)اقبال الهوری، محمد    .اهتمام اقبال آ

های طرح مسأله وحدت اسالمی در ایران قاجاری و زمینه(. »1931بهار وش، محمدحسین )امیرارد
 .31 -34ص ص، 4اندیشه تقریب، ش « امپراتوری عثمانی

بر جنبش تکیه(. تأملی بر مسأله وحدت اسالمی از دیرباز تا دیروز با1931امیراردوش، محمدحسین )
 می.ریب اسالقمجمع جهانی ت ،اتحاد اسالم، تهران

 ادیان. ،، تهران(. وحدت اسالمی، بیداری اسالمی؛ مفاهیم و پیشینه1939امیراردوش، محمدحسین )
اکبر علیخانی و همکاران، علی ،اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(. 1931جمشیدی، محمدحسین )

 .22،جپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،تهران
سازمان تبلیغات  ،جاگرایی، ترجمۀ عقیقی بخشایشی، بیملی(. سیر اندیشه 2379الطائی، نجاح عطاء )

 اسالمی، معاونت فرهنگی.
مطبعه  ،(. ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین، قاهره2922الحسن علی الحسنی )الندوی، ابی

  .دارالکتاب العرب
 ،قم(. حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمین، ترجمۀ مصطفی زمانی، 2320حسنی، سیدابوالحسن )

 م.پیام اسال
 آسیا. ،(. مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، تهران2306ای، علی )خامنه
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دفتر  ،های سیاسی در جهان عرب، ترجمۀ عبدالرحمن عالم، تهران(. گرایش2377خّدوری، مجید )
 المللی وزارت امور خارجه.مطالعات سیاسی و بین

سیری در اندیشه سیاسی عالمه محمد اقبال » (.2366پاییز و زمستان ذاکر اصفهانی، علیرضا )
 .332 -327ص ص، 26 -21فرهنگ، ش  ،«الهوری

، ترجمۀ «گرایان و جهانی شدن؛ جهان در آینه هویتاسالم(. »2361تابستان رضوان، السید )
 .202-270ص ص، 23و  29، ش 2محمدمهدی خلجی، نقد و نظر، س 

 عطار. ،اسی، تهرانشن(. زمینه فرهنگ2372االمینی، محمود )روح
مجموعه مقاالت کنگره جهانی بزرگداشت عالمه اقبال  ؛(. در شناخت اقبال2372رضا )ستوده، غالم

 دانشگاه تهران و وزارت ارشاد اسالمی. ،الهوری، تهران
 .2ج قلم، ،(. تاریخ تمدن،تهران2319شریعتی، علی )

وامل درونی انحطاط تمدن اسالمی از ع(. »2397 ساجد علی )بهار و تابستان ؛علی،شیرودی، مرتضی
کید بر اشعار اردو  .226-237ص ص، 9 ، ش2مطالعات تاریخی جهان اسالم، س  ،«دیدگاه اقبال با تأ

 کلمه. ،نگرشی به تاریخ و فرهنگ، تهران؛(. سفرنامه پاکستان2377صافی، قاسم )
غالمعلی حداد  ، دانشنامه جهان اسالم، زیر نظر«خاکسار(. »2319محمد )طرفداری، علی

 .20جالمعارف اسالمی، بنیاد دایره ،عادل،تهران
میراث سیاسی و اجتماعی دارالعلوم دئوبند و (. »2393سعید) ؛ طاوسی مسرور،محمدطرفداری، علی

های افراطی و تکفیری از ، مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریان«قاره هندنهضت دئوبندیه در شبه
 .7جالبیت )ع(، داراالعالم لمدرسه اهل ،قم ویسندگان،دیدگاه اسالم، گروهی از ن

  .شرکت سهامی انتشار ،(. سرآغاز نواندیشی معاصر، تهران2310فراستخواه، مقصود )
، 20ش، 0قبسات، س  ،«هاخطوط گسل در نظریه برخورد تمدن(. »2361زمستان قراگوزلو، محمد )

 .222 -206ص ص
بررسی نظریه رنسانس اسالمی در (. »2390یز و زمستان پای) ، حمیدعابدی؛ کالهدوزها، پرستو

 .79 -11ص ص، 2، ش 7، جستارهای تاریخی، س «تفکرات اقبال الهوری
بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان (. »2391پاییز و زمستان ) ، حمیدعابدی؛ کالهدوزها، پرستو

 .230 -272 ص، ص20، ش 6دورۀ  های ادیانی،پژوهش ،«یابی علل انحطاط جوامع اسالمیو ریشه



 2032علم و تمدن در اسالم / سال سوم /  شماره یازدهم / بهار  

  
 

11                                                                                      
 
 

؛ مسائل عمده کشورهای شرقی در اشعار اقبال الهوری(. »2310بهار و تابستان مجدالدین، اکبر )
 . 222 -233ص ص، 02 -07 پژوهشنامه علوم انسانی، ش« شناختیرویکرد جامعه

 .دراص ،هاي اسالمي در صدساله اخیر، تهرانبررسي اجمالي نهضت (.2371مطهری، مرتضی )
 .2ج صدرا، ،(. اسالم و مقتضیات زمان، تهران2360مطهری، مرتضی )

 سمت. ،های اسالمی معاصر، تهران(. جنبش2360موثقی، احمد )
، 3قاره، س مطالعات شبه ،«ها و راهبردهادارالعلوم دیوبند؛ زمینه(. »2393زمستان فرد، علی )ناظمیان

 .229 -201ص ص، 9ش 
 .1-9ج  امیرکبیر، ،. نگاهی به تاریخ جهان، ترجمۀ محمود تفضلی، تهران(1944نهرو، جواهر لعل )
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