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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 عه معارف اسالمي در هندااشاي ابوالكالم آزاد و سهم او در ه آراء و انديشه
 

ي و سهم آنـان در پهنـة بازشناسـي هويـت     دربارة بزرگان دين و دانش و انديشه و بيان گرانمايگ سخن گفتن

 :اسالمي و پاسداري از آن كاري است بس دشوار و به قول موالنا جالل الدين در كتاب شريف مثنوي

 عقلها اينجاست كاندر گل شود  امتحاني گر چنين مشكل شود

 :ولي از آنجا كه بازهم موالنا گفته است

 گي بايد چشيدپس به قدر تشن   گر نتوان كشيداآب دريا را 

 :اسالمي امثال راً به خدمات علماء هند به فرهنگاشاره شود مختصبايد 

در امــور ) 633ت (و بختيــار األوشــي ) 627ت (و ســجزي اجميــري ) 465ت (هجــويري  -1

 .عرفاني

در ) 1246(و الشيخ اسماعيل بـن عبـدالغني    1246و احمد بن عرفان ) 1034(سرهندي  -2

 .امور دفاع از عقيده

و شيخ جعفر ) 1066(برهانپوري و ) 1001(و متقي ) 960(مولتاني حسام الدين سنامي و  -3

 .در أمر ورع و زهد) 1298(شيخ عبداهللا غزنوي و ) 1232(قرلموي 

در خدمت به ديـن و گفـتن   ) 1279(و العظيم آبادي ) 1273(و األميتهوي ) 957(بيانوي  -4

 .كلمه حق

در ) 1282(و سـامري مكـانوي   ) 1258(وواعظ رامپـوري  ) 448(و شيخ اسماعيل الهوري  -5

 .ت ارشاد و تبليغكثر

و ) 1230(و صاحب موضع القرآن 1052) لمعات(و صاحب ) 975م (و صاحب كنز العمال  -6

 .ديگران و ديگران در علوم نقلي و علوم كتاب و سنت كه امت از علوم آنها استفاده عظمي برده است

ار االنوار وصاحب تـاج العـروس در   و صاحب مجمع بح) 660(و صغاني صاحب عباب زاخر  -7

 علوم عربي



 ۳ 

 .، در فلسفه1119، و صاحب سلم العلوم 1082الشمس البازغه (و صاحب  -8

ــاحب  -9 ــاحب  (و ص ــاهجهاني و ص ــريح الش ــاحب ) 1129 اجلربيــة الســنة(ال  والســنة اهلندســةو ص

 .در علوم رياضي و هيئت  الشمسية

 .و صدها عالم ديگر

بپردازم » ابوالكالم آزاد«شرح احوال انديشمند مسلمان آزاد و آزادانديش با آنكه قصد آن ندارم كه به و 

و بيشتر بر آنم كه به خدمات فرهنگي و سهم او در اشاعه و نشر معارف اسالمي بسنده كنم، ليك بنا بر شيوة 

است پيشه زندگي پربار اين دانشمند محقق، سيخواهيم ابتدا نگاهي گذرا و اشارتي كوتاه به  متعارف اجازه مي

خطيب، مفسر قرآن، و اديب صاحب سبك هم رزم گاندي و نهرو د رمبارزات اسـتقالل خواهانـه، و نخسـتين    

وزير آموزش و پرورش پس از استقالل كشور دوست و برادر هندوستان و باالخره طرفـدار سرسـخت وحـدت    

مي وي در اين خطة پـر رمـز و راز   اشم، و آنگاه به آراء و عقايد و خدمات ارزشمند اسالب جامعه اسالمي داشته

 .بپردازم

در محلة قدوه مكه، نزديك باب السالم حـرم   1888اوت /1305ابوالكالم محيي الدين احمد در ذيحجه 

گذار دودمـان شـاهي    پايه ر الدين با بهياجداد آزاد اصالً از مردم هرات بودند كه در روزگار ظه. شريف زاده شد

 .مدند و در آگره مسكن گزيدند و در دستگاه آنان مقامات بلند حكومتي يافتندمغول در هند، به آن سرزمين آ

تن اهل درس و طريقت و افتـاء   5جد پدري او موالنا محمد هادي بود كه در يك زمان ميان نياكان او 

ين اش منـور الـد   پدر آزاد، موالنا خير الدين، پدرش را در كودكي از دست داد و جد مادري. ظهور كرده بودند

 .دار شد سرپرستي او را عهده

به علت ناخشنودي از اوضاع هندوستان بر ) نخستين جنگ استقالل(منور الدين پيش از انقالب بزرگ 

 .م در بمبئي درگذشت1857/هـ1273آن شد كه به مكه مهاجرت كند، ولي در ايالت بهوپال دستگر شد و در 

و بـه دانـش   . به مكـه رفـت و در آنجـا مانـدگار شـد     بود  ساله 25در آزاد كه در اين هنگام خيرالدين پ

داشت و در بمبئـي، كلكتـه و   ) قطب(وي در تصوف مقام پيري . اندوزي و تأليف و خدمات اجتماعي پرداخت

رانگون داراي پيروان بسيار بود و چند بار براي ديدار مريدان خود به بمبئي و كلكته و عراق و سوريه و تركيه 

م بـا افـراد خـانواده خـود بـه كلكتـه آمـد و در        1898/هــ 1316اصـرار مريـدان در    سفر كرد و سـرانجام بـه  

 .م در همين شهر درگذشت1907/هـ1325

خيرالدين پدر آزاد پايبند به اصول كهن زندگي، صوفي مشرب، و از جواني مخـالف سـلطه اروپاييـان و    

و از . بـرد  ذهبي را از ميـان مـي  فرهنگ و آموزش و پرورش آنان بود و عقيده داشت كه فرهنگ جديد ايمان م



 ٤ 

آنجا كه به مدارس كلكته نظر خوبي نداشت، تعليم آزاد مطابق سنت آموزش مسلمانان هند در خانـه صـورت   

 .داد تا حفظ كند تني به او ميرا بر عهده گرفت و در هر علمي م پذيرفت و پدر تعليم مقدماتي وي

حساب و هندسـه و تعليمـات دينـي را بـه آزاد     سپس گروهي از معلمان، دروس فارسي، عربي، فلسفه، 

وي پـس از آشـنايي بـا    . يافـت » موالنـا «تعليم دادند و بعد از آن آزاد خود به تكميل علوم پرداخت و عنـوان  

به فراگيري فلسفه، علـوم   گذار كالج عليگره پايه) هـ1316-1232(پسر سيد احمدخان هاي  ها و انديشه نوشته

ساله سـاخت كـه بـه     20اش از وي دانشمندي  ليسي روي آورد و تالشهاي فرهنگيمزين و زبان انگ و ادبيات

» هـاي نـوين بـود    و نظريـه  18كماي قـرن  انگيز از پژوهشگران قرون وسطي با ح اي شگفت هآميز«: گفته نهرو

 ).576نهرو، كشف هند، ص (

و تركيه شد وي سـه   م و فرهنگ رهسپار عراق، مصر، شام.سالگي براي فراگيري بيشتر علو 20آزاد در 

 – 1291(گشـت مصـطفي كامـل    و در سـال در ) هــ 1323 – 1266(سال پس از وفات شـيخ محمـد عبـده    

وارد مصر شد و بـا تنـي چنـد از    » الحزب الوطني«و مؤسس » العالم االسالمي«نامه  بنيانگذار هفته) هـ1326

و » نهضت تركيه نوين«برخي از رهبران بزرگان آشنا شد و از االزهر هم ديدن كرد ، سپس به تركيه رفت و با 

سلطان عبدالحميد خواستار مشروطه بودند تمـاس گرفـت و تـا     حكومتكه در برابر » جمعيت اتحاد و ترقي«

 .سالها پس از بازگشت به هند با اين گروه مكاتبه داشت و باالخره از تركيه رهسپار فرانسه شد

تـوجهي   ايراني و عرب و تـرك و شـگفتي آنـان از بـي     سفر به سرزمنيهاي اسالمي و تماس با انقالبيون

مسلمانان هند به مسائل سياسي جهان اسالمي، عقيده وي براي مسلمانان هنـد بايـد در راه آزادي از سـلطة    

و شـيخ محمـد    تر بكوشند استوارتر ساخت و مهمتر آنكه تحت تأثير افكار سيد جمال الـدين  بيگانگان مجدانه

و اهداف مبارزات سياسي و فعاليتهاي ديني و اجتماعي وي پديـد آمـد و پـس از    هت عبده تحولي ژرف در ج

هاي نو يافته، براي دستيابي به آرمانهاي سياسي، ديني و اجتماعي خويش  بازگشت به هند با تجارب و انديشه

يعني آن روز جهان اسالم ديني  –هاي سياسي  ختانه در راستاي حركتسبه تفكر و طرح برنامه پرداخت و سر

احياي اسالم و تجدد فكر ديني كوشيد و بر آن شد كه بـراي  ) وحدت اسالمي(مسأله خالفت، پان اسالميسم 

نشر آراء خويش و بيدار ساختن هم كيشـان خـود كـه در محـيط بسـته فئـودالي از آنچـه در جهـان اسـالم          

 .اي منتشر كند نامه گذشت نا آگاه بودند، هفته مي

اي كه سيد جمال با همكاري شـيخ عبـده    نشريه(» عروه الوثقي«الل را بر سبكه نامه اله آنگاه آزاد هفته

الهالل جـز ايـن هـدفي    «: در كلكته به زبان اردو انتشار داد و دربارة هدف از آن نوشت) در پاريس بنيان نهاد



 ٥ 

 0F1.»در همه اعتقادات واعمال فراخواند) ص(پيامبر خداندارد كه مسلمانان را به سوي تمسك به كتاب خدا و 

هـ كـه  1341و سرانجام آزاد در سال . خواست تا به نهضت ملي كنگره بپيوندند او از مسلمانان هند مي

گـويم   من آشـكارا مـي  : شد در برابر دادگاه گفت به اتهام برانگيختن مردم بر ضد حكومت انگليس محاكمه مي

آنچه گاندي در زمينـة دميـدن روح دينـي در مـردم     . دن به آزادي يا مرگ بوده استكه هدف الهالل فراخوان

وباألخره لحن ضد بريتانيايي  1F2 .هـ از آن فارغ گشته بود1332دهد، چيزي است كه الهالل در  اكنون انجام مي

يـراژ آن بـه   تـر سـاخت و ت   هـا الهـالل را پـر آوازه    الهالل دولت بنگال را بـه مقابلـه واداشـت و همـين مقابلـه     

هـ چاپخانه روزنامه مصادره شـد و آزاد پـس از   1333نسخه رسيد، ولي پس از آغاز جنگ جهاني اول 000/26

نامـه الـبالغ و نيـز     هــ هفتـه  1334بنياد نهاد و اين بار دولت وقت در » البالغ«نامه ديگري به نام  ماه هفته 5

نويسـهاي   اش پـيش  تبعيد كرد و در بازرسـي خانـه  ) گالبن(مدرسة دار االرشاد او را تعطيل و آزاد را از كلكته 

تاريخ : توان اينها را نام برد از آن ميان مي. تد بردند كه بيشتر آنها از ميان رفچندين كتاب و مقاله او را با خو

تـا  (تفسـير البيـان   ) تا سـورة هـود  (ترجمان القرآن  اهللا، خصايص مسلم، امثال القرآن معتزله، سيرت شاه ولي

وحدت قوانين كائنات، قانون انتخاب، معنويت كائنات، نقدي بر ديوان اسداهللا غالب دهلوي، نقدي ) نساء سوره

حاصـل دمـاغ و   «كه اين يك به تعبير خـود آزاد  » بر ديوان شرف جهان قزويني، گنجينة مقاالت و يادداشتها

 2F3»و شرح حديث غربت ، شرح حال شيخ احمد سرهندي، سيرت امام احمد بن حنبل،»سرماية زندگي بود

علقـة  به راه افتـاد و عواطـف مسـلمانان را كـه از ديـر      » كنفرانسهاي خالفت سراسر هند«هـ 1328از 

 .»محكمي با خالفت عثماني داشتند برانگيخت

گذاري شد كه به رهبري محمدعلي، شوكت علـي، آزاد و   پايه» كميته خالفت«به دنبال اين كنفرانسها 

تبار اسالم هندي را در نبردي ضد انگليسي به كار انداخت و پيونـدي اسـتوار جهـان    ديگران، همة قدرت و اع

خواهي آنان برقرار كرد كه موجب همياري مسـلمانان و هنـدوان در نبـرد بـراي      ناسيوناليسم هندي و خالفت

 3F4 .استقالل هند گرديد

 :شتشرح دا 5اين بيعت . سپس آزاد در پي اصرار مردم، بيعت امامت را آغاز كرد

 كر و توصيه به صبرامر به معروف و نهي از من -1

 دوست داشتن در راه خدا و دشمن داشتن در راه خدا -2
                                                 

 .1/125 -امين )1(
 .1/125 -امين )2(
 .1927سالميه، به نقل از الهالل الاردو دايره المعارف ا )3(
 .172نهرو، زندگي من،  )4(



 ٦ 

 .پروا بودن در برابر بخشش و نكوهش مردم بي -3

 برتر دانستن خدا و شريعت او بر همة عالئق زندگي -4

 .در نيكيها) امام(پيروي از  -5

 4F1 .هـ متوقف شد1340بازداشت ابوالكالم در كه اين بيعت در همه ايالتها با شور آغاز شد، ولي با  -6

گيري درباره شوراها برگزيده شد كه  اي براي تصميم سالگي به رياست كنگره 35هـ در سن 1342آنگاه آزاد در 

و ديگـر  . گـذاري بـود   هاي مسلمانان در زمينة حضور آنان در مجـالس قـانون   حاصل تالش او تنظيم جزئيات خواسته

 .ديگر الهالل را منتشر ساختهـ بار 1345اينكه در 

 

 :آراء و عقايد

طلبانـه اسـالمي   نـوع جنـبش اصـالح     3هاي سيد جمال الدين و شيخ عبده ميـان   ابوالكالم تحت تأثير انديشه

 :ايدنم معاصر امتياز مي

نخستين آنها تجددخواهي غرب گرايان بود كه پيروان آن شيفتگان تمدن اروپا بودند و شـيوة اقتبـاس همـه     -

 .به از آن را پذيرفته بودندجان

و ) در مصـر (، محمـدعلي پاشـا   ) در تركيه(، سلطان محمود و فؤاد پاشا )در هندوستان(او سير سيد احمدخان 

 .داد را در اين گروه جاي مي) در تونس(خير الدين پاشا 

آزاد، مـدحت  . كـرد  جمال الدين آن را رهبـري مـي   دح سياسي، دفاع و احياء بود كه سيجنبش اصال: ديگري -

 .دانست را از اين گروه مي) از تركيه(پاشا 

، )از مصـر (، عبـده  )از روسـيه (نماينـدگان ايـن جنـبش شـيخ صـدر الـدين       . جنبش اصالح ديني بـود : سوم -

 .بودند) از سوريه(عبدالرحمان كواكبي و كمال الدين قاسمي 

ها استوار  ي اصول اساسي اين جنبش بر اين پايهو به نظر و. آورد ابو الكالم خود را از اين گروه سوم به شمار مي

 :بود

 .در شريعت اسالم امتيازي ميان اين جهان و جهان ديگر نيست -1

 .باشند كه از قرآن و سنت پيروي كنند» بهترين امتها«توانند شايسته عنوان  مسلمانان تنها هنگامي مي -2

 .ترين و خاتم قوانين وحي شده است شريعت اسالم كامل -3

 .اجتهاد و جايگزين شدن ظواهر و جزئيات دين به جاي اصول استالم ناشي از تعطيل انحطاط اس -4
                                                 

 .اردو دائره المعارف اسالميه )1(



 ۷ 

كه تجددخواهي نـاب  » تجديد«و ) كه معادل است با نوسازي برپاية نمونة نخستين(» تأسيس«ابو الكالم ميان 
ديـن كمـال    چـون اسـالم  : گفـت  و مـي . نهـاد  فرق مي) كرد آن گونه كه پسر سيد احمدخان تبليغ مي(و ساده است 

بنابراين، آنچه براي عينيت بخشيدن به اين كمـال الزم اسـت،   . مطلوب است، ضرورتاً بايد در خود داراي كمال باشد
 5F1 .اجتهاد است و نوسازي، نه تجددخواهي

نـوع وحـدت   : آزاد در زمينة سياسي، با پيشنهاد پان اسالميسم، ميان دو نوع نيروي متضـاد متمـايز قائـل بـود    
 .گر تجزيهبخش و نوع 

اسـت و نـوع دوم   ) جماعـت (مستلزم رهبري واحـد سـازمان اجتمـاعي مسـلمانان     ) وحدت بخش(نوع نخست 
 6F2 .خوانده است مي» جاهليت«كه وي آن را ) جدائي از جماعت(موجب عدم وحدت واغتشاش ) گر تجزيه(

رجسته اوسـت و  به هر حال، ستايشهاي نويسندگان مسلمان و غير مسلمان از آزاد، حاكي از شخصيت ب
 :نوشته است» اسالم نوين در هند«از همين روي ويلفرد كنت ول، اسميت در كتاب 

هي، دانش ، انديشه، و در عين حال مقام روحانيت به پاي او در هند هيچيك از مسلمانان در آگاشايد «
 7F3.»وي همچنين روزمرة بزرگترين تجدد خواهان اسالم است. نرسد

كـه   تقارب بين علمـاء مـذاهب از صـدر اسـالم تـا عصـور متـأخره        گرايش به يمكناشاره در اينجا بايد 
 .هاي زياد دارد ولي با ذكر چند نمونه از هند اكتفا ميكنيم نمونه

م از أدباء بزرگ عالم و محدث شيعه فقه شيعه در جنب فقـه حنفـي   1910آزاد محمد حسين  -1
 .درس خواند

آنقدر مراعات ميكـرد تـا حـدي كـه مـورخين      امير عالم بزرگ ) 963ت (همايون شاه تيموري  -2
 .درباره تشيع او و يا تسنن اختالف داشتند

شهيد كامل محمد حكمي در معقول و منقول شيعه بود ولي كتابهاي اهل سنت را نظير ارشاد  -3
الساري قسطالني، استيعاب، حليه االولياء، تاريخ طبري، ملل و نحل و غيره تلخـيص و منتشـر   

 .كرده است
ن با سپاس از برگزار كنندگان اين همايش با شكوه علمي، فرهنگي، ديني و طلـب علـو درجـات    در پايا

بخش اسالم، اتفاق و اتحاد امـت   براي علما و انديشمندان بزرگ اسالمي، اميد آنكه به يمن تعاليم حيات
 .نتر گرددتر، همبستگي و انسجام آنان بيشتر، و توفيق ايشان در خدمت به بشريت فزو اسالمي مستحكم

 اهللا وبركاته ورمحةوالسالم عليكم 
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