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اشوعار اردو  اق،وال  اسولامی در تمودن انحطواطدرونی  از مقاصد این مقاله  شناسایی عوامل

 اسولامی کشوورها  در را اصولاح و تحوول ایجاد ها زمینه بتوانیم آنها پفهیز از با تا اینکه اس ؛

 انحطواط درونی روش توصیفی و تحلیلی در صدد بیان عوامل با این نوشتار  (آوریم. )هدف تفاهم

 تعقول و سوایه در را و جهد اسلامی  جد ام  وحدت مقاله بف لزو  ()روش .باشدتمدن اسلامی می

 ()یاتتهکند. تأکید می تکف  درکو و تحجف با م،ارزه و تفکف

 واژگان کلیدی

 .اردو اشعار لاهور   اق،ال اسلامی  تمدن انحطاط  درونی  عوامل

 مقدمه

به شهادت تاریخ  مسلمانان در پفتو  ایمان و اصول عالى اخلاقى در زمینه تفهنگ و تمودن 

ر پیش اتتواد و چنوان آودر طى چند قفن در اوج عظم  و اقتدار ایستادند. اسلا  با سفعتى شگف 

اى پدید آورد که بفاى همیشه  جامعه بشفى را وامدار خود نمود؛ اما تمدن تمدن شکوتا و گستفده

اسلامى پس از یک دوره نمایش اقتدار و دوران طلایى  از قفن چهار  هجفى بوه بعود از حفکو  

لکوه در صوفوف آخوف تنهوا در صودر نیسوتند  ببازماند و امفوز جوامع اسلامى از لحاظ تمودن نوه 

 اند. ایستاده

کوفده و از هوف اق،ال لاهورى رسالتى در زمینه احیا  تمدن اسلامی بفاى خودش احساس مى

وسیله خوب و مشفوعى بفاى هدف خود استفاده کفده اس . یکى از وسایلى که از آن بهفه بفده  

تن هودف  شواعفى خصوص در عصفهاى متوأخف  از نظوف داشوشعف اس . در شعفاى اردوزبان  به

اى را که العادهگف . سفود توقبایس  سفود بگوید  سفود مىمانند اق،ال نداریم. اق،ال آنجا که مى

 به عفبى تفجمه شده  به اردو گفته اس .

 انوگیزها  سفوده اس . پفشوور  مسلمانان  اشوعار رنج و توصویفکشیدن درد به بفا  اق،ال

پفشکوهی در زبان تارسوی و  اشعار و کند دن،ال تفجد  را شعف سفودن که باعث شد اجتماعی او

خصووص شو،ه قواره و  در اشعار اردو  خود  نخوتی را که بف جوامع اسلامی  به .نماید خلق اردو

هند  حکمففما بود  به باد انتقاد گفتته  عوامل انحطاط تمدن اسولامی در آن جواموع را نیوز بیوان 

ار اردو  اق،ال که دارا  چهار بخش  بانگ درا  بال ج،فیل  ارمغان کفده اس ؛ ال،ته مجموعه اشع

حجاز و  فب کلیم اس   بیشتف جن،ه درونی و اصولاحی داشو . بنوابفاین  ایون مقالوه در صودد 



 

 111 اردو اشعار بر تأکید با لاهوری اقبال دیدگاه اسلامی از تمدن انحطاط درونی عوامل
 
 شناسایی عوامل درونی انحطاط تمدن اسلامی  در مجموعه اشعار اردو  اق،ال لاهور  اس .

 های مفهومیبررسی

 پفدازیم ها  کلید  این مقاله میه بفرسی مهم تفین واژهدر بفرسی مفهومی ب

 الف. تمدن

  . تمدن در لغت۱

اسو )ابن منظوور   شوهف در اقامو  بوه معنواى«الحضارة» واژه معادل عفبى  در تمدن کلمه

ف» ریشووه از و (1۰9  199۱  و بوودوی  مقابوولِ در و روستاسوو  و قفیووه شووهف  معنوواى بووه «حَضووَ

 و ادبوى هنوفى  علموى  تکوفى  تکامول از اىمفحلوه تمودن  معنوا  بدین .دارد قفار نشینىبادیه

 ادب و تفبیو  نویسوان نامهتفهنگ و ادی،ان نزد تمدن معانى دیگف بود. از خواهد جامعه اجتماعى

 بفگزیودن شهف  خو  شدن  شهفنشین»اس    آمده چنین عمید تفهنگ در تمدن تعفیف. اس 

 سواختن توفاهم و زنودگانی اموور در یکودیگف با مفد  مکار ه شدن  آشنا شهف مفد  اخلاق با و

 شهفنشوین معنا  به اشاره با نیز معین ( تفهنگ11۶  19۱1عمید  «)خود. آسایش و تفقی اس،اب

 ساختن تفاهم و زندگانی امور در جامعه و اتفاد همکار  را آن شهف   اخلاق به خوگفتتن و شدن

 (1199  19۱۶ن  داند. )معیمی خود تفقی و آسایش اس،اب

 اصطلاح  در . تمدن2

اند؛ ولی به جهو  ها  بسیار  ارائه کفدهمتعددند و دانشمندان تعفیف تمدن اصطلاحى معانى

 اجتمواعى نظموى»از  ع،وارت تمودن  دوران   ویل نظف کنیم. ازاختصار  به یکی از آنها اکتفا می

 ظهوور جامعوه یوک در هنگوامى تمودن. یابودمى جفیان تفهنگى خلاقی  آن  نتیجه در که اس 

 کنجکاوى که اس  هنگا آن  تنها زیفا بفبندد؛ رخ  جامعه آن از مفج و هفج و ناامنى که یابدمى

 به،وود وسوایل تهیوه و معفتو  و علوم تحصیل زمینه و اتتدمى کاربه اختفاع و ابداع به احتیاج و

 (9  19۱۰)دوران   « شود.مى تفاهم زندگى

 ب. تمدن اسلامی

 دین محور بف آن هاىمؤلفه همه که اس  دینى تمدنى اسلامى از دیدگاه اق،ال لاهور   مدنت

 چارچوب در الهى تمدن هاىویژگى همه داراى اسلامى تمدن تفتیب  گفدد. بدیناستوار مى اسلا 
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ها  آن دین  اخلاق  علوم  عودال   اس . مؤلفه پیام،فاکف  سنّ  بف متکى و قفآنى هاىآموزه

بف اسواس  که مدینةالن،ى  شهف نوبنیاد پیام،فاکف نین  مقفّرات  اصول دینى و... اس ؛ چنانقوا

 همین ارکان استوار شد و تمدنى را ایجاد کفد که م،انى آن  قفآنى و ن،وى بود.

 هاى قفآنى و تعالیم و رهنمودهواى پیوام،فاعظمبنابفاین  تمدن اسلامى  بفگفتته از آموزه

نگوفى توحیودى آن بینى و جهوانتفین ویژگى تمدن اسلامى  جهاناق،ال  اساسى اس . در اشعار

کند  همین اختلاف معنایى و محتوایى آن بوا ها جدا مى. آنچه تمدن اسلامى را از سایف تمدناس 

هاى قفآنى و سویفه ن،ووى و اولیواى بینىِ بفخاسته از متن آموزههاس . این نوع جهانسایف تمدن

آموزاند و از سویى  نووع زیستن و انتخاب راه و روش زندگى صحیح را به بشف مىگى الهى  چگون

بفدارى از مواهب الهى و چگوونگى تعامول نگفش به جهان و حیات پیفامون انسانى  کیفی  بهفه

آورد که با همه نظایفش متفاوت اس . علاوه بف این  قوانین حواکم ها را به وجود مىبا سایفتمدن

هاى بفتفى در تفهنگ اسلامى  موج،ات تمایز تمدن اسولامى را هاى اسلامى و ملاكرزشبف آن  ا

 .ها به وجود آورده اس با سایف تمدن

 ج. عوامل درونی

تقسویمات گونواگونی  عوامل انحطاط تمدن اسلامی با توجه به محور تقسیم و جهات متعودد 

و  مکوان  ماد  و ایفمواد  بوودن  املکلی و جزئی بودن عو  بند  به جه تقسیممانند  ؛دارند

؛ اموا مختلوفهوا  دول هوا  سلسوله ا ونژاده  هابه جه  قومی  و همچنین ها  مختلفدوره

اند  عوامول آن را دو دسوته بیفونوى و بیشتف تحقیقاتی که به بیان انحطاط تمدن اسلامی پفداخته

اندلس را عوامل بیفونی  سقوط مغولان و ها  صلی،ی  ظهوردرونى تقسیم نمودند. محققان  جنگ

 در گفیزعقل و عقلى هاىجفیان راستین  اسلا  از شدن دور و تحجف دانسته و است،داد  دنیاگفایى 

را عوامل درونی انحطاط تمودن  درباریان تساد و گفىاشفاتىاسلامى   خلات     عفاسلا  جهان

 اند.اسلامی مطفح کفده

ردو  نظف اق،ال این اس  که تمودن اسولامی  نوه صوفتا  از رهگو ر با توجه به اینکه در اشعار ا

مظاهف و دستاوردها و نتایج شناخته شود  بلکه تأمل نظف  در باب مفهو  تمدن  از دیدگاه اسولا  

و ثواب  تمدنی اسلا   بسیار مهم و متقد  بف رویکفد بوه مظواهف تمودنی اسولا  اسو . بنوابفاین  

ع،ارت اس  از توقف رشد مظواهف یوا  تمدن اسلامی  تقط ز انحطاطا اق،المنظور توان گف  نمی

 هوا  تمودنتخفیب و ویفانی آن یا کند شدن رشد آن یا بوفآورده نشودن و ظواهف نشودن جلووه
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همچنوین  بوا توجوه بوه  .باشودتمدن و قابل انتظار از آن تمدن می  آن هکه لازمگونهآن اسلامی؛

 .ها باشدانحطاطی اس  که معلول تعل اختیار  انسان  تلسفه خود  اق،ال  مقصود از انحطاط

 اسلامی در اشعار اردوی اقبال تمدن انحطاط درونی عوامل

 های فکری و دینیالف. انحراف

 کنود موی مطوفح اشوعار خوود در اق،وال و داشوته نقوش اسلامی تمدن انحطاط در عاملی که

 خطوف باشود  نیتوی هوف بوه دینوی مفواهیم مسوخ و تحفیوف. اسو  دینی و تکف  ها انحفاف

 پُوف چیوز هوی  را آن از ناشوی خلأ که آوردمی وجود به اسلامی تمدن و تفهنگ در ناپ یف ج،فان

 پفدازیم هایى از این مسائل مىدر اینجا به ذکف نمونه. کفد نخواهد

 قرآن از تعلیمات . دوری1

 و تعلیموات بوه هتوجو و عود  قوفآن از دور  را اسولامی تمودن انحطواط اصلی عامل اق،ال 

 هستی اجزا  تما  ریختندرهم مثابه به جامعه  میان از را دین و  رتتن .داندمی قفآن دستورات

 موف  شوود  عوار  آیوین از مسولمان اگف عمل دارد؛ بستگی به آیینش مسلمان داند؛ هستیمی

ه بفخوی اشواره در این باره اشعار زیاد  وجود دارد که ب .گفددمی شفوع مسلمانان حیات تدریجی

 کنیم می

 مثل خاك اجزا  او از هم شکس            ملتی را رت  چون آیین ز دس   

 (191  199۰باطن دین ن،ی این اس  و بس )اق،ال          هستی مسلم ز اس  و بس   

 شواکله کوه اسو  استوار محکم به نا  قفآن  اساسی و بف پایه اسلامی بود تمدن معتقد اق،ال

 نظف دانس . بهمی بشف زندگی بفا  حیات دستور و آیین را قفآن و  .اس  شده نهاده نبفآ اسلا 

 هموه و بوفا  دارد سوفوکار انسوان اخوفو  و دنیو  حیات با که اس  جامع کتاب یک قفآن او 

 رهنمود دارد. انسان زندگی ها شع،ه

 عيار؟کا م عمل کے کس ہےمصلحت وقت کي       مختار؟ رسول آئين تارک ہےکون 

)اق،ال  کر ہو قرآں تارک ہوئےاور تم خوار     کر ہو مسلماں تھے معزز ميں زمانے ہو
 (292و 291  199۱

)قفآن( پیام،ف بفگزیده را تفك کفده اس ؟ کیس  که ملاك عمل او  ینیآکیس  که »تفجمه  

مان و مصلح  وق  اس ؟ آنها )مسلمانان صدر اسلا ( در زمان خود عزیز بودند بوا عنووان مسول
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 «شماها به س،ب تفك قفآن خوار شدید.

اسولا   یعنوی قوفآن  ینیآاعتقاد دارد عل  انحطاط به دلیل تفك  لاهور  در این اشعار  اق،ال

 کند.می قفآن معفتی را آن کفده  آیین دعوت اسلا  به را کفیم اس . به همین جه   مفد 

عل  را بیان کفد؛ بلکه اقدامات عملی به ال،ته ق،ل از اق،ال  شاه ولی الله دهلو   نه تقط این 

دهلوو  و  اهتموا  اصولی رسد  علو به نظف می 1صورت تفجمه و تدریس قفآن را هم انجا  داد.

 سوایف و تلسوفه عقلی  علو  به عصف  آن در هند علما  بیشتف که بود این قفآن تعلیمات به اق،ال

 اس  موعتقد اق،ال هم مانند شاه ولی الله بودند. کفده تفاموش را سنّ  و قفآن داشته  توجه تنون

 به ایفاسلامی از یک طفف  مسلمانان قفآن و تعلیمات قفآن را رها کفدند و از طفف دیگف  اندیشه

 حقیقی اندیشه به مهلکی  فبه امف  این و نفوذکفده اسلامی تفکف و مسلمانان بین مختلف صورت

  .اس  وارد کفده مسلمانان و اسلا 

عقول  و یونوانی تلسوفیال،وه تکوف  و دینوی  سویطفه تکوف انووحطاط اقو،ال  منشأ به نوظف

 جودایی و تفکیوک موجوب  تفکوف سو،ک ایون اسو  و دیوونی توفکف بف «قیاسی»و  «انتزاعی»

کلامی مدرسوی کوه بوه  مکاتب و قفآن در دقیق تحقیقی»اس    قفآن گفدیده تعالیم از مسلمانان

 عووین آنکوه در کووه سازدمووی آشوکار را توجه قابل واقعی  وع کفد  اینالها  اندیشه یونانی طل

دربواره  را ایشوان طورکولی  بینشبخشید  به  وسع  اسلامی متفکفان دید دامنه به یونانی تلسفه

 (11  199۰اق،ال ) «کفد. تاریکی دچار قفآن

 بهواگفان گووهفدو نوانی یو تلسوفی تکوف اس  معتقد نالد؛ زیفامی سخ  یونان تلسفه از و 

 و حسوی تجفبوه اس ؛ یکوی کشانده انحطاط و عزل  به را دینی تفکف و ربووده موا از قوفآنی را

 اق،وال .انسوانی حقیق  و «خود»از  شهود  ادراك دیگف  تاریخ  و و از طو،یع  عوینی شناخ 

اسو .  نووموده نووکوهش را وونانییو تلسفی تکف به و نموده اشاره مطلب این به نیز اشعار  در

کننود  اعتوفاد دارد؛ چوون اق،ال در این اشعار بف کسانی که مل  خود را با اقوا  اروپا قیواس می

 استوار اس . اساس مل  مسلمان و تمدن اسلامی  بف قفآن و تعلیمات پیام،ف اکف 

از همچنوین   .نودکمی انتقاد دیونی موعارف توهم و ارسطویی بفا  دریات  ها و  از روش

روش  بوا را آن و اسو  ناخفسوند نگف  واقوع بودون و مجوفد پفداز نظفیه و کلی ها استدلال

 کووه اسوو  بوواور ایوون بووف دانوود. اق،ووالمی نووابفابف و بووویگانه اسووولامی  و قفآنووی شناسوویمعفت 

                                              

 هنید دوران آن علمیی و دینیی اداری، رسمی فارسی، زبان زبان به مردم برای را کریم الله دهلوی، قرآن ولی شاه. ۱

 «11 ص: ۲111)اکرام،  .داد قرار عموم دسترس در را آن دارد و شهرت «الرحمن فتح» نام به که نمود ترجمه
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 از دگووفتته  بایو یووونانی صوورت توولسفه و ارسوطویی منطوق شیوه بفاساس ا  کهپژوهیدین

 تلسفه ها آموزش اتسون نتیجه مسلمانان  در»گوید  شود. و  می زدوده اسلا  معفتتی تفهنگ

 و مطالعوه یونوانی تکوف پفتووو در را دیوونی و مفاهیم سپفدند تفاموشی به را قفآنی یونان  روش

 یونوانی  ودّ قوفآن  روح که دریاتتند طول کشید تا قفن دو از بیش»و    گفته به« .تفسیفکفدند

 هموین همان( بوه)« آمد. دینی پدید متفکفان میان در تلسفی دریات   نهض  این از پس .اسو 

 کوه ا وظیفوه  »گویودموی و کندمی تلقی سونگین بوسیار را معاصف مسلمانان وظیفه و  دلیل 

 بووا را وودخو ارت،اط رشته کاملا  آنکهبی باید .اس  سنگین بسیار دارد  پیش در زمان این مسلمان

   (1۰9  199۰اق،ال ) «بیندیشد. مسلمانی دستگاه کلدر  نو از کند  قطع گو شته

ها  خوود از قوفآن  کتوابی توألیف اق،ال در اواخف عمف قصد داش  در باره مطالعات و دریات 

 »...کند.   این نی  خود را چنین ابفاز می199۶ا  به راس مسعود در آوریل کند. او در  من نامه

هایی را بوه روش روشون عصوف و این طور بفا  من ممکن بود که راجع به قفآن کفیم یاداشو 

ها  کفد ... اگف عمف کفاف دهد  سواع ها پیش تهیه آنها در نظف  بود  حا ف میجدید که مدت

 (1۱  191۰)حکیمی  « باقیمانده حیات مستعار را وقف این کار خواهم نمود.

 . ترک علوم تجربی ۲

 از علو  تجفبی هم مورد توجه اق،ال قفار گفتته اس   دور 
  تعليم کی جہاں ترک اب ہے ميں ںاسی قرا  

 (۶21  199۱) اق،ال  امير کا پرویں و مہ بنایا کو مومن ےجس ن

ها قفآنی که به خاطف )تعلیمات( آن  مسلمانان به این مقا  رسیدند که مواه و سوتاره»تفجمه  

هوا  نادرسو ( شود )با تأویلد  امفوزه همین قفآن وسیله قفار داده میتابع تفمان مسلمانان بودن

 «بفا  تفك علو  دنیا.

دانستند؛ ا  با علو  جدید مخالف  ورزیدند و آن را مناتی قفآن و سنّ  میدر زمان اق،ال عده

 علموا  از بعضوی توووسط دیوونی مووفاهیم بفخوی از ایفواقعوی تفسیف بود که معتقد ولی اق،ال

 بوه .اسو  شوده اسولامی ناب ها اندیشه واقعی تهم انحطاط و انحفاف باعث  و دربار  تهمکج

ها  اندیشوه طوفح ولوی کفدنود؛می مطوفح را نظوف  ها سنّتی  بحث علما  و   بفخی نوظف

 تهمی اندیشوهوکج بودتهمی هومین و دیدندنمی  فور  و باید  لاز  کهچنان عمل در را اسلامی

 .اس  شده اختلاتات و مشاجفات باعث می اسلا
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 قواعود و ورزیدنودمی ابا افب جدید تنون و علو  و زبان پ یفش از مسلمانان که و عیتی در

 تفاگیف  به سفزمین  این هندوها  پنداشتند  می آورشفك و الهوی مشی  با تناقض در را علمی

. ورزیدند م،ادرت خود رتتارها  و باورها احاصل به جدید  او اع با انط،اق جه  در و پفداختند آن

 جان،وههمه موواندگیعوقب و هنودوها معنوو  و مواد  روزاتزون رشد رتتارها  این ط،یعی نتیجه

 (119  199۰بین مهدو   )جهان .بود مسلمانان

و  س از و توجدید نظفکنیم ماناسولامی تفکف در سو یک از که اس  آن بوهتف اقو،ال  نظف به

ها و و  در باره دیدگاه .دهیم قفار داور  مورد آگاهانه و طفتیبی روح با را جدید تکف این دیگف 

 گوید جلوگفشده می تازه مسائل

 زمینه در ها  نامحدود رسید  پیشفت  کمال حد به کلامی ها مکتب که وسطی قفون از»

و  توازه ایموان و  بوه طو،یع   بف آدمی گستفش قدرت.اس  شوده حواصل بشف  تجفبه و تکف

تازه  ها دیدگاه .اس  سازند  بخشیدهمی را او محیط به نیفوهایی که چیفگی بخشل ت احساس

 مسوائل و کوفده پیدا بیانی دیگف صورت تازه  ها آزمایش پفتو در کهن مسائل و شدهریز طفح

 آتووفیقا و آسویا در تف اسولا جووان نسول کوه نیس  تعجب مایه .. پس .اس  شده جلوگف ا تازه

 ایوون کوه اس  لاز  اسلا   جدید بیدار  با بنابفاین  .باشند خود ایمان در جدید  توجیه خواستار

رسیده   آن به که نتایجی و اس  آموخته چه اروپا که گیفد قفار مطالعه مورد طفتیبی روح امف بوا

 توانودمی مدد  چه دیونی و خدا شناختی در اسلا  توکف نوساز  در باشد لاز  اگف و درتجدید نظف

 (22و21  199۰)اق،ال  « .بفساند به ما
  نمود ہے سے ہافکار تاز کی تازہ ہانج

 !پيدا جہاں نہيں ہوتے سے خشت و سنگ ہک

 ميخانے کے ليےغریبوں کے سب ہيں ھلےک

 (19۰  199۱ل  )اق،ا !نہيں گناہ مستياں سر کی ہعلوم تاز

زندگی و نمود جهان جدید با اتکار )آرا و نظفیات( جدید اس ؛ چون به وسیله سنگ »تفجمه  

ها  علو  جدید( اروپا بفا  همه باز ها  )آکادمیآید. شفابخانهو چوب  جهان جدید به وجود نمی

 «اس  و نتایج )ثمفات( علو  جدید  گناه نیس .

 بود هموه را بوود  اوفب در هفچوه دیودگان افب از بسویار  خلواف در این اشعار  اق،ال بوف

 مفیود و آمووختنی را پوژوهش و تحقیوق شیوه و آموزشی سیستم دانش تکنولوژ  و .دانس نمی

 از و کوفدموی مو م  باشود   وفر و نفع سنجش از عار  که را کورکورانه تقلید ولی دانس ؛می
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  .کفدمی تلقی جامعه نفع به اجتهاد نارسا از را مفید تقلید رو همین

 گری . قدری۳

 کند گف   مو وع دیگف  اس  که اق،ال بدان اشاره میقدر 
 انداز کا عمل کے ان ا ج ہے تقدیر ہتن ب

 (۶21  199۱)اق،ال   تقدیر کی خدا ميں ارادوں کے جن نہاں ھیت

امفوزه طفیق و ها  آنها تقدیف خداوند پوشیده بود  آن مسلمانانی که در قصد و اراده»تفجمه  

 « تقدیف و تسلیم به تقدیف اس . بهتن روش عمل آنها 

معتقود  و  .نامودمی «گف قودر »را  اسولامی تکوف انحطاط عوامل از یکی لاهوور   اق،ال

« اسو . بووده مسولط اسولا  جهوان بوف منحط گف قدر  نوع یک قفن مدت چندین به»اس   

 را آن اسولا  اروپوایی نقادان که گف قدر  نوع آن»کند  می خاطفنشان ( و 122  199۰اق،ال )

 ها  وفورت نتیجوه تلسفی  مقودار  اندیشه نتیجه کنند  مقدار موی خلاصه «قسم »کولمه 

 خود پیفوان به آااز در اسلا  که بوده بخشیجان نیفو  تدریجی کاهش نتیجه مقدار  سیاسی  و

 (122  199۰اق،ال  ) «اس . بوده داده
  برہمن ہے سوتا پہ دروازے کے ےنبت خا

 (121  199۱)اق،ال   !محراب تہ مسلماں ہےتقدیر کو روتا 

خوابد و مسولمان توه محوفاب بوف بفهمن)هندو( در خانه ب  کده در حال افل  می»تفجمه  

 «کند.تقدیفخودش گفیه می

 جمادات و نباتات پابند ےتقدیر ک

 (۶۱۶  199۱) اق،ال  پابند ہے کا ہیمومن فقط احکام ال

 «اس . لهیاحکا  ا ند،پابتقط  منؤمند و تقدیف پابند اند کهن،اتات و جمادات تقط»تفجمه  

 پشوتی،ان جهود و جود و مسولمان سوفمایه کوار اس . خویش کار تفزند انسان اق،ال  باور به

 لِلإنْسَانِ سَلَیْ وَأَنْ»تفماید  می که اس  آموخته قفآنی اصل این از را عقیده این او. اس  مسلمان
(؛ و اینکوه ۱1و۱۰ 99/الونجم)«الیووْفَى. الْجَزَاءَ یُجْزَاهُ یُرَى* ثُم َ سَوْفَ سَعْیَهُ سَعَى* وَأَن َ مَا إِلا

شود. سوپس  زودى دیده مىاى جز سعى و کوشش او نیس ؛ و اینکه تلاش او بهبفاى انسان بهفه

 «به او جزاى کاتى داده خواهد شد.

 دنيا کی معجزات ےہ ميں ہتيری نگا

 دنيا کی حادثات ہے ميں ہميری نگا



 

121 

   

 

121 

   

 

1991 ستانبهار و تاب  9 هشمار پنجم  سال  

 تير نگاہ اسے دے بدل ہيںعجب ن

 (  ۶۱۶  199۱)اق،ال   دنيا کی ممکنات تجھے ہے ہیبال ر

اند )منتظف معجوزات و کفاموات هسوتید(؛ در نگاه تو در دنیا تقط معجزات و کفامات»تفجمه  

کن اس  نوع تفکف تو این دنیوا را عوود کنود. ولی در نگاه من  دنیا یعنی کار  تلاش و سعی. مم

 «کند.دنیا  ممکنات تو را به طفف خودش دعوت می

 گف قودر ها  تلقین آموزه و  در این اشعار بیان دارد که یکی از مصادیق انحفاف تکف  

جوا   تمودن اسولامی و نهایتوا  انحطواط آن بوف توقوفبفا  مسلمانان بوده که تأثیف شگفتی بف 

 .  گ اش 

 کاریو محافظهگرایی . سنّتب

 عامل اساسی در نگاه اق،ال اس .  ها پای،ند  به سنّ

 گرفتار ميں وں پھند کے روایات ہےدنيا 

 !دو و تگ کی والوں مدرسہ ،کيا ہکيا مدرس

 امامت کی زمانے اپنے جو تھے ےکر سکت

 (۶9۱  199۱)اق،ال   !پيرو کےہيں زمانے اپنے دماغ کہنہ ہو

کار  اس  و سعی و تلاش اهل مدرسه هوم در و محاتظهگفایی سنّ گفتتار در دنیا »تفجمه  

کار   پیفو و توانند کار امام  را انجا  دهند  آنها با روش محاتظههمین حد اس . کسانی که می

 «مقلد زمان خود هستند.

 شکستن پی در شدتبه و کندمی اشاره مطلب این به سخنفانی یک مثل این اشعار  در اق،ال

 ایون کارمحاتظوه جامعوه مسولمانان بدبختانه»گوید  می و  .آیدبفمی کارانهطلسم محاتظه ایون

 شود  مایوه اقدا  کار  چنین به و اگف نیس  تقه در ا نقادانه بحث به اقدا  آماده هنوز سفزمین 

اق،وال  ) «. ...وردآ پویش خواهود مو ه،ی ها اختلاف کلمه و شد خواهد مفد  از بسیار  ناراحتی

199۰  1۱2) 

 اسولامی تفکف نظا  تا خواس می بود  مسلمانان ماندگى تمدنیعقب نگفان که اق،ال لاهور 

 دیگوف اطلاعات و دینی دانش تما  از مسیف  این در و کند عف ه منسجم و سامانمند شکلی به را

در ذیل  به بفخی از آنها خواهیم  بفد و راهکارها را بفا  احیا  تمدن اسلامی ارائه کفد. بهفه خود

 پفداخ .
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 اجتهاد  . بازگشایی1

اى به مسئله اسولا  و مقتضویات زموان کوفده العادهاق،ال از جمله کسانى اس  که توجه توق

اس ؛ هم متوجه بوده که اصل ا بشفی  و تمدن به یک سلسله قوانین ثاب  نیواز دارد و بودون آن  

طوور کنند  این ه داشته اس  که بفخلاف آنچه بعضى تصور مىپ یف نیس  و هم توجتفقى امکان

هاى مختلوف بوه ها و مکانجور اس  و در زماننیس  که قوانین اسلا  همیشه یکنواخ  و یک 

اجتماعى که بف چنین تصورى از واقعی  بنا شده باشود  بایود در زنودگى  شود.یک شکل اجفا مى

هاى ابدی  و تغییف را با هم سازگار کند. در جامعه باید این دو خصوصی  باشد  از یوک خود مقوله

جن،ه  ابدی  و ث،ات  و از جن،ه دیگف  تغییف؛ از یک وجهه  ثاب  و از وجهه دیگف  متغیوف. او معتقود 

اى که آنچه بوف اى باید ثاب  باشد و هم معتقد نیس  به جامعهاى که از هف وجههعهنیس  به جام

 (21۱  21کند  تقط تغییف باشد و هی  وجهه ثابتی نداشته باشد. )مطهف   جآن حکوم  مى

 بوف روس   تأکید بسیار روبه اجتهاد باب انسداد با و اس  تسنن اهل م هب پیفو چون اق،ال

 و با توجه دهدمی قفار اسلا  در متغیف و ثاب  اصول را کار این م،نا  و نمایدمی اجتهاد بازگشایی

 گفتوه بوه .بینودنمی اجتهاد باب تسدید بفا  معقولی دلیل هی  اسولا   در متغیف و ثاب  اصول به

 (1۶۱  199۰)اق،ال  « اسو . اسلا  محفکه قوه اجوتهاد » لاهور   اق،ال

 باشود؛موی اجتهواد پفتوو در دینی تفکف بازساز  هم و اجتهاد احیا  هم ال اق، بنابفاین  کار

هموه  کووه اسو  اجتهاد  و  مفاد ن،وده  بلکه تقهی احکا  در اجتهاد  تنها از اق،ال ال،ته مفاد»

عمیوق  بفرسوی و مطالعوه خواسوتار او و گیوفددربفمی را اسلا  اقتصاد  و سیاسی  اجتماعی ابعاد

  2۰۰9گنوائی   ؛۱۰۱  19۱1محمد  )« اس . بوده جدید علو  به با توجه مسلمانان تلابهم، مسائل

2۱۱) 

 تعطیلوی اسلامی  تفکف و مسلمانان انحطاط ها عل  تفینعمده از یکی داش  کوه بواور و 

 کووه معتزله اتفاطی ها گفاییعقلی اعتقاد دارد اق،ال .اسو  بووده تقهی کار محاتظه اجتهاد و

 اسولامی اجتهواد و تووکف رکووود مووهم از عوامل بفانگیخ   یکی را کارانمحاتظه تند واکونش

 قووسمتی و گوف  عقلی نهوایی  هاانگیزه سووءتهم نوتیجه در قسمتی»گوید  باشد. و  میمی

 بوه کارانمحاتظوه یا و سنّ  اصحاب گف  عقلی پیفوان از بعضی بندوباربی تکف نتیجه در دیوگف

 حکومو  پایدار  بفا را خوطف   و آن نگفیستندموی مخفبی نیفو  همچون گف عقلی هض ن

 حفو  را اسولا  تمامیو  کووه بووود ایون ایشان اصولی هودف بنابفاین . کفدندمی تصور اسلامی

 نوویفو  کوه بوود این بود  باز ایشان مقابل در که راهی تنها منظور  این به رسیدن بفا  و کونند
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 اسوتحکا  بویشتف چوه هوف را تقهی ها دستگاه ساختمان و اندازند کاربه را شوفیع  ددهندهپیون

 (1۶9  199۰اق،ال  ) «بوخشند.

 . پویایی اجتهاد۲

 در این زمینه اق،ال گفته اس  

 سيکھے سے کہاں کوئی دیں حکمت ميں ہند

 عميق افکار نہ کردار لذت کہيں ہن

  ہاںکاندیشہ  جرات وہ ميں شوق ہحلق

 (۶9۱  199۱)اق،ال  محکومی و تقليدو زوال تحقيق ہا  

در هندوستان  حکم  دین از کجا آموخته شود؛ نه کفدار خوبی اس  و نه اتکارها  »تفجمه  

عمیق. همچنین  کسی ج به اتکار عمیق ندارد. جا  تأسف اس  تقوط محکوومی  تقلیود و زوال 

 «شود.تحقیق یات  می

 کوه اسو  آن از تفسویال و تفگستفده بسی زندگی  سازمان پیچیدگی و پویایی اق،ال  نظف به

 هوا قالب تسولیم بشوف  زنودگی تطوور .کوفد بفگزار کلی و سخ  و خشک قواعد با را آن بتوان

 و عوولما واکونش اسو  معتقد اق،ال .شودنمی کلی معیّن قواعد از منطقی ها استن،اط و متحجف

 نوآور   هفگونه از شانو جلوگیف  در سازماندار  اتفاط و لامیاس تقه رکود عوامل بفابف در تقها

 سوازماندار اتوفاط حد به کوه اجوتماعی در»گوید  اس . و  می شوده اسلامی تفکف انحطاط مایه

 اسو   بوه آن کوه در را اجوتماعی تکف  ثوفوت توما  اتتد؛موی اثوف از و شودمی خفد اس   تفد

 و گ شوته بوه نس،  بنابفاین  تقدس کاذب .دهدمی دس  از خود تکف و روح آورد  ولیمی دس 

 (11۰  199۰اق،ال  ) «کند.نمی انحطاط از جلوگیف  بفا  ا چاره آن  هی  بفانگیختن

 تفکوف هاسوال نیوز متغیوف و ثاب  اصول از صحیح درك عد  اس  معتقد این  بف عولاوه و 

 انسوان  رابطوه و خودا بوین اسو  قائل و  .اس  کشانیده ودجم و حفکتیانزوا  بی به اسلامی را

 از (انسوان و خدا رابطه)توصور   چونین بف که اجتماعی»گوید  می سپس و بفقفاراس  جان،ههمه

 بایسوتی .کنود سازگار هم با را تغییف و ابدی  ها خود مقوله زندگی در باشد  باید شده بنا واقعی 

 تغییف جوهان  ایون بواشد... در داشوته اختیار در اصولی ابد  خود  عیاجتما حیات تنظیم بفا  که

 کوه شووند تهمیده معنا این به ابد  اصول چون سازد؛ ولیمی ما بفا  پا  محکمی جا  دائمی

 آیوات توفینبزر  از یکوی را آن قوفآن کوه هستند چیز  با معارد هف تغییفند  یعنی با معارد
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  «بازدارد. حفک  اس   از متحفك ذاتا  که را چیز  که شوندمی س،بوق   داند  آنموی خودا

 تغییوف بوه اعتقواد»اول  اجتمواعی  اصول و سیاسی علو  در شکس  اروپا»  گویدمی ادامه در

 اعتقاد»دو   اصل اخیف  سال پانصد مدت ظفف در حفکتی اسلا بی و سازدمی مجسم را «محض

 (1۶۱  199۰)اق،ال   «د.سازمی مجسم را «محض ث،ات بوه

 . تحقیق و نوآوری به جای تقلیدگرایی علمی۳

 تفاوت نمانده اس .اق،ال در باره تحقیق و نوآور  نیز بی

 تو ہک فراغ نہيں ممکن سے کتاب ھےتج

 (۶9۶  199۱ )اق،ال  !ہيںمگر صاحب کتاب ن ہے، ںکتاب خوا

   تقليد و غالمی ہے سبب کا مرض ہاںی

 (1۱2   199۱ اق،ال ) جمہوری نظام ےہ سبب کا مرض ہاںو

تو تقط پیفو مطالب کتابی. چفا خوانده کتاب هستی؛ ولی صاحب کتواب نیسوتی. در »تفجمه  

 «مهور  آنهاس .نظا  ج اس ؛ ولی در اروپا س،ب بیمار   الامی و تقلیدش،ه قاره س،ب بیمار   

 ! گدائی کی تخيل افکارو ےاغيار ک

 (۶9۱  199۱ )اق،ال  رسائی؟ ھیک بت خودی اپنی نہيں کو ھکيا تج

تووانی کنی؟ آیا توو بوه خوود  خوودت نمیدیگفان می ییگداتفکف و تدبف   چفا در»تفجمه  

 «بفسی؟

در بواره اق،وال  191۱ا  در کنگفه جهانی نکوداشو  اق،وال در سوال علی خامنهالله سیدآی 

فه را ریخ . خود ... یک مفهو  اق،ال یک شاعف بزر  اس ... اق،ال طفح یک تلس»... گوید  می

 (9-9۶  191۶ا   )خامنه.« انسانی و اجتماعی که در پوشش تع،یفات تلسفی بیان شده اس ... 

 ج. اختلافات داخلی

 های داخلیومرج و جنگ. هرج1

 سال این از .شد شکسته مغول پادشاهان   اقتدار( 1۱۰۱)زیوب اورنوگ مف  در هندوستان با

 .رسوویدند قووتل بوه یکدیگف دس  به اال،ا  کوه دیود خود به پادشاه هش  تان   هندوس1۱1۱تا 

 تسولط توا نادرشواه حملوه از بوود؛ خارجی و داخلی ها جدال و جونگ صوحنه هند دوره  این در

قوودرت  روز هوا  هوفدرگیف  ایون مسولمان. در هندو و دینی ها درگیف  و شفقی هند کمپانی
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در جنگ پانی پ   قتل و اوارت  .گش موی اتزون شد و مناقشات سیاسیمی تضعیف موسلمانان

هف جاندار  که یاتتند  از انسان و حیووان  هموه را بوه »بسیار شد و نتایج آن این گونه بیان شد  

 (2۶  19۱1)نظامی  « تیغ کشیدند تا سگ و گفبه.

 و گفایید سفدى به یفان(ا و عثمانى) دیگف مسلمان قدرتهاى با امپفاتورى این روابط همچنین 

 اثف بف در این زمان  .گفدید شفوع اسلامى کشورهاى و هند به اروپایى استعمار هجو  تدریجبه نیز

 بوود  اسلامی تمدن و تفهنگ مهد که رت   شهفهایی بین از کشور وحدت محلی  امفا  شورش

 دسو  بزرگوى ىهوایابیکام به آسیا در انگلیس استعمار .درآمد هاانگلیسی ااص،انه تصفف تح 

 هنود شوورش ناتفجوامى و(  11۶1 و ه12۱9) هوفات جنوگ در ایفان شکس  اثف بف و بود یاتته

 قودرتى همچوون مسولمان تووده نظوف در  ( 1112 و ه19۰۰) مصف اشغال و(  11۶۱ و ه12۱۱)

 نمود.مى ناپ یفشکس 

 اذعوان حقیق  این به تلفمخ اشعار در و کندمی توصیه مسمانان به را وحدت اق،ال رو ازاین

. باشوندنموی مث،و  تحوفك بوه قوادر مسلمانان هس   مسلمانان بین در جدال و نزاع تا که دارد

 اختلاف در نتیجه . اس  مفده و ساکن تعقل  بدون جامعه گفدد می هاتعقل پفیشانی س،ب اختلاف

 زلزلوه ماننود اختلواف و گوفددموی تخفیوب جامعوه عمفانی  هابنیاد بفد می تحلیل به را هاقوت

)زیود   .کندمی معفتی قفآن را بخشوحدت معیار و اختلاف رتع و  .ریزدمی تفو را هازیفساخ 

1991  ۱9۶-۱۱2) 

 ( در چندین گفد همایی که در لنودن بفگوزار شود شوفک  1991و 199۰ها  )اق،ال در سال

سپانیا و شکوه و عظم  تمدن اسولا  ا  بفا  هندوستان تنظیم نمود. دیدار او از اکفد و اساسنامه

 ( دعووت نوادر  1999در زمان تسلط اعفاب بف اسپانیا احساسات اسلامی او را بف انگیخ  در سال)

پادشاه اتغانستان را پ یفت  و از اتغانستان دیدن کفد. اق،ال در این ملاقات در باره تمدن گ شوته 

 (۶2  1912مسلمانان صح،  کفد. )هاشمی  

 اسلامى مپراتورىا . تجزیه۲

 زمان همین در .بود خورده گفه سیاسی و تکف  پفتلاطم دنیا  با اق،ال زندگی در واقع دوران

 و شود قطعوه اسولامی قطعوه سوفزمین و نهواد انحطواط و زوال روبوه عثمانی امپفاتور  که بود

 اروپوایی قیومیو  کشوورها  تحو  آنوان از بسویار  که بفآوردند سف آن از کوچک کشورهایی

 .دادموی آزار را حساس اق،ال روح او اع وخام  این و بود وخیم بسیار مسلمانان و ع .درآمودند
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 عمیقوی زخم و داد قفار تأثیفتح  شدت به را اق،ال  (191۰سوال ) در وتفیپولی بالکان جنگها 

 (۱1  1912جا  گ اش . )هاشمی   به و  روح بف

 خلیفگوان آمودن کوار اسولامى  از زموان روى بزر  زیه امپفاتورىتج ال،ته مخفی نیس  که

 گیوفىقودرت دن،وال بوه .شوفوع شود آنهوا نالایق زمامداران و ع،اسى و اموى تدبیفبى و مایهکم

 ع،اسویان میان قدرت منازعات و رقاب  ویژه به اسلامى خلات  دربار نابسامانى و محلى حکمفانان

 سیاسوى تزلزل این. اتتاد مخاطفه به نیز اسلا  جهان م ه،ى دتوح مصف  در تاطمیان و بغداد در

 و اسولامى عظویم امپفاتوورى تجزیوه  ومن 1(912  1 ج  1۱۰9مسوعودى  ) م ه،ى  سویى از و

 هواىسوفزمین بوه تفص  این از استفاده با تا واداش  را ع،اسیان  رومیان حکوم  قلمفو تحدید

 (۶۱۶   ۱ ج  199۱ اثیف  )ابن. بتازند نشینمسلمان

 د. انحطاط فرهنگی

 غربی فرهنگ از . تقلید1

داند و خطواب بوه اوفب افب را چالشی بزر  بفا  تمدن اسلامی می تفهنگ از اق،ال تقلید

 گوید می

 گی کرے کشی خود ہی آپ سے خنجر اپنے تہذیب ھاریتم

 (2۶۱  199۱)اق،ال   گا ہوناپائدار ،  گا بنے آشيانہ ہجو شاخ نازک پ

ا  کوه بوف شوا  تمدن شما )افب( با خنجف خویش خودکشی خواهد کوفد. آشویانه» تفجمه  

 «نازك باشد  پایدار  ندارد.
 تنهوا مسولمانان کوه بوود معتقد و دانس می انسانی جامع ایدئولوژ  یک تاقد را افب اق،ال
 دعووت ندرعی اق،ال بنابفاین . هستند مند بهفه و بفخوردار ایدئولوژ  چنین از که هستند مفدمی

  هوا«ایسوم» به شیفتگی و گفایی افب هفگونه از را مسلمانان افبی  تنون و علو  تفاگیف  به
گوینود  ( هموان گونوه کوه بفخوی از معاصوفین می۶1  2۱ داشو . )مطهوف  جمی بفح ر افبی
کنود  یوک ها  امفوزکه یک روز سوسیالیسم اسلامی را مد روز میتغییفات سفیع س،ک و سیاق»

                                              

 چیون آفرینیىارزش القیا ِ و مفاهیم آرامآرام ،«اندلس امویانِ و فاطمیان عباسیان،) خلافت مدعیان میان رقابت با .۱
 و نمیود متزلیز  را بغیداد خلافیت دربار ارکان ،امر همین و شد تقسیم نیز مدعیان سایر میان ،امیرالمؤمنین و خلیفه
 عیتمشیرو ،شیهر دو ایین بیر تسیل  زیرا شد؛ خلافت مدعیان میان رقابت عرصه منو ره مدینه و مكرمه مكه حتى

 د.کرمى تضمین را خلافت
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فالیسم و روز بعد ایسم دیگف  را  خود دلیل بف نا معقولی  و سطی بودن چنین رو  کفد  روز لی،
 زنودگی راه تفین صحیح که داش  اذعان موسولینی با ملاقات در ( اق،ال211  1919نصف «.)اس 
  19۶۱حقیقو   .)اسو  شفق تمدن به گفایش و افب تمدن از گفدانی رو ایتالیا جوان مل  بفا 
91)  

 بوا ابتدا در و رت مى شمار به هند مسلمانان ره،ف خود عصف در که هندى خان احمددسی سِف
 در عمیق اثفى سفف آن. رت  انگلستان به سففى هجفى (121۱) سال در کفد مى م،ارزه استعمار
 و گسوتفده تمودن آن مشواهده از پس انگلستان استعمار با م،ارزه اندیشه. گ اش  باقى او روحیه
 خوارج خوان احمود سید دماغ از بکلى تفهنگى  و نظامى و اقتصادى و سیاسى قدرت آن و وسیع
 و چوفا  و چوون و خدشوه قابول ایف را آن که شد افب تمدن و تفهنگ مفعوب چنانآن او. شد

 پوس ایون از خوان احمود سوید. دانس  بیهوده را آن با م،ارزه و ناپ یفمقاوم  را انگلستان قدرت
 (۱2 2۱  ج19۱۱افب. )مطهف    تفهنگ و تمدن لّغم، تفد یک به شد ت،دیل

شوود  اگفچه سف سید یقین داش  که علو  ط،یعی جدید بفا  اسلا  خطف بزرگی محسوب می
دانسو . بنوابفاین  در نظوف او تف از همه چیز میولی مطالعه علو  ط،یعی را بفا  مسلمانان واجب

ها  جدید  لواز  و  وفور  بود.)جاویود  تشفیح عقاید اسلامی به جا  س،ک قدیمی با نقطه نظف
 (11  1  ج 19۱2

اق،ال نه مانند علمائی چون سف سید احمد خان هند  اس  که پندارد و ع جامعه اسلامی هف 
توان با یک تفسیف عالمانه امفوز   با تأویلات علموی و منطقوی قوفن بیسوتم از جور که باشد می

عمیوق عالمانوه و تودقیقات تیلسووتانه  اسولا  را احیوا عقاید اسلامی و از آیات قفآنی و تحقیقات 
گفایوی از سوف سوید احمود ( اق،ال نس،  به این شیوه و این شدت افب۱۱  191۱کفد.)شفیعتی  

خان  نظفگاه انتقاد  داش . او به وحدت جهان اسلا  گفایش داش ؛ زیفا پیوستن مسلمانان هنود 
 (۱  19۱9  به جهان و ام  واحد اسلامی معتقد بود.)خفاز 

 . دنیاگرایی۲

 سے ہم غافل ہيں ميں دولت ہامرا نش

 سے دم کے غربا بيضا ملت ہے ہزند

 ہنود ميں تمدن تو نصاري ہو تم ںوضع مي

 (291  199۱)اق،ال   یہود شرمائيں کے دیکھ جنھيں! ہيں مسلماں ہی
 ہے آساني تن ذوق مے مست کوئي ہر

 (292  199۱ال  )اق، !ہےاني مسلم انداز یہ! ہو ںتم مسلما
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بوه خواطف مل  بیضا  اند و اینها  دول  از ما )خدا( ااتلحکمفانان افق در هوس»تفجمه  
ها مسیحی و از لحاظ تمودن  یهودیود. از مسولمانی شوما  ه اس . از الحاظ تفهنگ  شمازند تقفا

 «اید؟انها مسلمآسایى  دنیاپفستى اس . آیا شماکشند؛ هف کسی مشغول تنیهود هم خجال  می
ها امفى بود که به زیف پوا آسایى  دنیاپفستى و ت،عی  از هوسگوید  تناق،ال در این اشعار می

هاى م ه،ى در جامعه اسلا  منجف شده اس . اق،ال متوجه این نکته نهادن اصول اخلاقى و ارزش
بوه صوورت  شده که اسلا   هم در میان مسلمین وجود دارد و هم وجود ندارد. اسولا  وجوود دارد

شوود  بینیم شعائف اسلا  در میان مسلمین هس   بانگ اذان در میان مفد  شنیده مىاینکه ما مى
کننود  بوفاى هاشان را به رسم اسلا  دتن موىآورند  مفدهشود رو به مساجد مىموقع نماز که مى

  در ایون موفد  شوند  ولى آنچه که روح اسلا  اسنوزادهایشان به رسم اسلا  تشفیفاتى قائل مى
 (۱29  2۶  ج19۱۱وجود ندارد  روح اسلا  در جامعه اسلامى مفده اس .)مطهف   

بنابفاین  اق،ال مصلح اس  به این عنوان نیس  که طفتدار تکامل تدریجی و اصلاح ظواهف  
جامعه بود بلکه به یک معنی  طفتدار انقلاب عمیق و ریشه دار بود  انقلاب در اندیشیدن  در نگواه 

 (۶2  191۱انقلاب ایدئو لوژیک  انقلاب تفهنگی.)شفیعتی   فدن  در احساس کفدن ک

 گرایی. فرقه۳

 تفقه گفائی چالشی عظیم در تمدن ساز  مورد نظف اق،ال اس .
   ایک بھي نقصان' کي قوم اس ہےمنفعت ایک 

 ایک بھي ایمان' بھي دین' نبي کا سب ہيایک 

   کای بھي قرآن' بھي اللہ' ھيحرم پاک ب

 ایک بھي مسلمان جو ہوتے ھيت تبا بڑي ھکچ

   ہيں ذاتيں کہيں اور کہيں ہے بندي ہفرق

 (29۰  199۱)اق،ال   ہيں ںباتي یہي کي پنپنے ميں ےکيا زمان
ایون  قوفآنو  لوهال  ایمان حف   دین  ن،ی نفع و  فر این قو   یکی اس . همچنین»تفجمه  

و  دینوی هوم یکوی بودنود. اتسووس اختلاتوات نمسلمانا قو  هم یکی اس . خیلی خوب بود اگف
 «مطفح اس .میان مسلمانان  گفایىتفقه

 کنود و در این اشعار اق،وال بیوان می از جمله عواملی که باعث انحطاط تمدن مسلمانان شد

هواى گونواگون ام  اسلا   به تفقه خدا. پس از رحل  رسولمیان مسلمانان اس  گفاییتفقه
اسو  و  که هف یک مدعى بودند تنها مسلک آنها  مسلک راستین محمدگونه تقسیم شد؛ آن

اى از پنودارهاى گفایى  سیماى واقعى اسلا  را زیوف هالوهشک  این تفقهاند. بىدیگف تِفق بف باطل
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 دسو  از نجوات راه در بایسو مى که مسلمانان نیفوى تفتیب نادرس   پنهان نگاه داش . بدین
 هدر به بفادرکشى و تعصب و بندىصف و اختلاف راه در شد مى صفف یفتزو و زور و زر صاح،ان
 (991و  99۰   19۱۱.)قفبانی  رت 

جه   جزو عوامل اصولی انحطواط تفهنوگ و تمودن اساس و بیبی هاکنون هم تفقه و تففق
ن و ات،اع هوا  و طول امل انااسلامی اس . این عامل اگفچه خود نیز معلول عوامل نفسانی مسلم

  عود  شوناخ  واقعیو  اسولا ؛ مانند ها عامل انحطاط دیگف شده اس منشأ تحقق ده ولی  اس 
 ق. ها  الط و ره،فان نالایره،ف و  خودخواهی و هواپفستی

 ہو بھي افغان ہو، بھي مرزا ہو، بھي سيد تو ںیو

 (292  199۱)اق،ال   ! ہو بھي مسلمان تو بتائو ، ہو کچھ ھيتم سب
گویید. آیا شما خودتان را بوه عنووان مسولمان می اتغان وسید  مفزا تان را شما خود»تفجمه  

 «کنید؟هم معفتی می
گویود  کند و میا  تنقید میگفایى  اختلاتات قومی  نژاد  و ق،یلهدر این اشعار  اق،ال بف تفقه

لمان معفتوی کنید؛ ولی خودتان را به عنوان مسوایفه معفتی میسید  مفزا  اتغان  شما خودتان را
 شودتبه و دارد را اسولامی اتحواد مسولمانان  داداوه و اسولا  سواختن توانا بفا  کنید. و نمی

 در را اسولامی جواموع سقوط و مفدگی و  .اس  اسولامی جووامع سفاسف در اتحاد احیا  خواستار
 .داندمیهس    و بووده اسوتعمار تفتندها  از که آنها گسستگیهمو از پفاکندگی  اتتفاق

 نتیجه

 مسئله انحطاط از شودتبوه اق،ال که رسیممی نوتیجه ایون به آمدهعملبه بفرسی به با توجه
 و جموود آنهوا  همه سفآمد که شماردبفمی مورد این در را عواملی و بفدمی رنوج اسولامی تومدن
 موورد  ایون در .باشدیموو ایفاسولامی و بیگانه ها اندیشه نفوذ مختلف و ها شوکل بوه تحجف

 تفاوانوی توولاش و سووعی عمود   به شکل و ایفمسلمانان سهو  و عومد  طوربوه مسلمانان
 اموف ایوون بووف اق،ال ها تلاش این به باتوجه .انداسلامی نموده ناب تفکف ها آموزه انحفاف بفا 

 اسولامی تفکف اساسا  و وخ ری اسولامی را تفکف مجدد بازساز  طوفح توانورزد که مویتأکید می
 و ایوف سو  از که هایی رانارسایی و هاکاستی آنها  همه به توجه که اسو  هاییشواخص دارا 
عووقلانی   آن  شواخص توفینمهم جملوه از سازد.بفطفف می آمده  پیوش بفداش  سوء خاطف به

 گونواگون ها عفصوه رد بشوفی  اداره جامعوه بووفا  اسوولا  توووانمند  و اسلا   اجتهاد دیون
 .باشدمی
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 منابع

 قفآن کفیم.

 التوفا،  مکتوب تحقیوق التواریخ  توى الکامول  ( 199۱على ) ابوالحسن عزّالدین الأثیف  ابن

 .العفبى التفا، احیاء دار بیفوت 

   بیفوت  دار صادر. (  لسان العفب199۱الدین محمد بن مکف  )ابن منظور  جمال

آرا   تهوفان  شوفک  سوهامی  اسلا   تفجمه احمد در دینی تکف ا (  احی199۰اق،ال  محمد )

 انتشار  چاپ اول.

 (. کلیات اق،ال )تارسی(  لاهور  به اهتما  اق،ال اکادمی پاکستان.199۰ووووو )

 (. کلیات اق،ال )اردو(  لاهور  به اهتما  اق،ال اکادمی پاکستان  چاپ دو .199۱ووووو )

  .2۰۰۶ور  اداره ثقات  اسلامیه  اکفا   محمد. رود کوثف  لاه

(  زندگی و اتکار علامه اق،ال  تفجمه شهیندخ  مقد   مشوهد  انتشوارات 19۱2جاوید  اق،ال )

 آستان قدس ر و   چاپ دو .

مانودگی راهکارها  سف سید احمدخان بفا  حل بحوفان عقب»(  199۰بین  اسماعیل )جهان

 .1۰9و12۱  زمستان  ص 1۶  سخن تاریخ  ش «قارهجوامع اسلامی ش،ه

 (  اق،ال شفق  تهفان  بنیاد نیکوکار  نوریانی.19۶۱حقیق   ع،دالفتیع )

 (  در مدرسه اق،ال لاهور   تهفان  انتشارات قلم.191۰حکیمی  محمود )

ا   تهوفان  انتشوارات الله خامنوه(  در شناخ  اق،ال  سخنفانی آی 191۶علی )ا   سیدخامنه

 اسلامی. وزارت تفهنگ و ارشاد

 سوازمان تهوفان   (تمودن گواهواره زموین مشفق) تمدن تاریخ ( 19۱۰جیمز ) ویلیا  دوران  

 .اسلامى انقلاب آموزش و انتشارات

 (  شفح کلیات اق،ال اردو )بانگ درا(  لاهور  محمد بشیف ایند سنز.1991زید   اسفار )

نیاد تفهنگی دکتف علوی شوفیعتی  (  ما و اق،ال  تهفان  انتشارات الها  ب191۱شفیعتی  علی )

 چاپ نهم.

 امیفک،یف. عمید  تهفان  انتشارات (  تفهنگ19۱1عمید  حسن )

  تهوفان  دتتوف نشوف (  علل پیشفت  اسولا  و انحطواط مسولمین19۱۱العابدین )قفبانى  زین

 تفهنگ اسلامى.
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 پفیس. آرت اق،ال  سفینگف  شالیمار اجتهاداور (  نظفیه2۰۰9احمد ) گنائی  مشتاق

(  تهوفان  مفکوز چواپ و انتشوارات وزارت اموور 191۰مجموعه مقالات همایش علامه اق،ال )

 خارجه  چاپ اول.

 آکادمی پاکستان. توعلیم  لاهور  اق،ال موسئله اور (  اق،ال19۱1خوان ) احمد محمد 

 ۱  الجووهف معوادن و ال هب مفوج ( 1۱۰9على ) بن الحسین بن على الحسنالمسعودى  ابى

 .بیفوت ع،دالحمید  الدینمحى محمد تحقیق  جلد 

 چواپ انتشوارات صودرا  تهفان و قم  مطهفى  شهید آثار مجموعه  (19۱۱)مفتضى  مطهفى 

 هشتم.

 انتشارات امیفک،یف. تهفان  معین  (  تفهنگ19۱۶محمد ) معین 

رحمتوی(  تهوفان  (  اسلا  و تنگناها  انسان متجدد )تفجمه انشاالله 1919نصف  سید حسین )

 دتتف پژوهش و نشف سهفورد   چاپ اول.

(  شاه ولی الله کی سیاسی مکتوبات  لاهور  اداره اسولامیات  چواپ 19۱1نظامی  خلیق احمد )

 اول.

(  علامه اق،ال لاهور  بیدار گف شوفق  نهواد نماینودگی مقوا  1912هاشمی  سید محمدجواد )

 چستان  چ اول.سنّ  سیستان بلومعظم ره،ف  در امور اهل


