
١ 

 

  »عرفان مدرن«، بازسازي فکر دینی و الهوري اقبال
  

  1394ماه ، اردیبهشت58مجله نسیم بیداري، شماره  :منبع
  

  اقدمزهرا سلیمانیاز  :و گو گفت
  

ی بود که اما اقبال الهوري از جمله کسان ،شناسندمیفلسفی  ايچهرهایرانیان اقبال شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و عارف را بیشتر با 
 رد؛ اودي داوش دباغ درباره اقبال مقاالت چناست. سرجدید اسالمی در جهان اسالم داشته هاياندیشهگرفتن سروساماننقش مهمی در 

امت واحده  همچنین نقد وي به اندیشهاست. دینی بوده هاياندیشه کنندهبازسازيبلکه یک  احیاکنندهمعتقد است اقبال الهوري نه یک 
  مبانی عرفانی اقبال جاي تأمل دارد.همدلی او با و 

   
 ندیشه اسالمی  بگویید.از اقبال الهوري و اهمیت چهره وي در ا

 شناختی خودهاي فلسفی، فرهنگی و دینفعالیت پاکستانی بود که در قرن بیستم -محمد اقبال الهوري فیلسوف، شاعر و عارف هندي
یا  انیشتینبیت نظریه نس المثلفیهاي روز تأثیر برگسون و هگل بود و با دانشه جهان اسالم عرضه کرد. اقبال از نظر فلسفی تحترا ب

ت با عنوان اسو که به زبان فارسی هم ترجمه شدهترین کار ااست. مهمین آشنایی در آثارش هم ریزش کردهفلسفه کانت آشنا بود و ا
»Th Reconstruction of Religious Thought in Islam « متضمن همین شناخت وي از کانت است. » فکر دینی بازسازي«یا

  .فارسی ترجمه شد و اکنون در زبان فارسی موجود استاین کتاب توسط مرحوم آرام به 
  

  ید؟آن نظر دیگري دار عنوانبهشما نسبت همان کتابی که، چنانکه جاي دیگري آورده اید، 
بازسازي «ام تعبیر گفته هم که قبال طورهماناست، عنوان دقیقی نبود. ین کتاب اختیار شدهبله. به نظر من عنوانی که در ترجمه براي ا

عادل اند. احیا مرا براي آن به کار برده» احیا«است ولی مرحوم آرام تعبیر  ترمناسبو  تردقیق Reconstructionبراي لغت » کر دینیف
  است، ولی کار اقبال الهوري را باید بازسازي فکر دینی انگاشت.  revivalواژگانی چون 

  
 رار دارید؟   چه تفاوتی بین این دو لفظ وجود دارد که به تغییر آن اص

قلمداد  توانید در زمره احیاگرانگیرید، کسانی مثل ابوحامد غزالی و مال فیض کاشانی را میان سراغ مییحیم سلسله شما وقتی از
اند. یان بودهیام مرحوم آقاي طباطبایی یا مرحوم آقاي مطهري در زمره محهایم ذکر کردهکنید. یا در دوران معاصر چنانچه در نوشته

» رئالیسم روش و فلسفه اصول«اگر  هاي جهان جدید. مثالیی با آموزهاند، اما نه از رهگذر آشنانی در اندیشه پاالیش سنت دینی بودهیع
تأخر از این پردازي. میا تئوري پردازينظریهها در کار گرفتن از آنشبهات است نه در مقام وام بینیم که در مقام رفعرا نگاه کنیم می

پروژه شریعت عقالنی که احمد قابل در پی آن بود نوعی بازسازي یا خوانش  ه احمد قابل نیز اشاره کرد. مثالب توانمیا هشخصیت
مفاهیم  و آشنایی و مدد گرفتن از معارف روزهاي مختلف سنت دینی و فقهی بود و ایشان براي این کار حاجتی به عقالنی از مؤلفه

، هرمنوتیکی نبود. به این معنا معتقد هستم که این کار احیاگرانه است که شهید مطهري و طباطبایی ختیشناروان، شناختیجامعهفلسفی، 
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دادن ود و نشانات بشد براي رفع شبههاي مارکسیستی در آن روزگار میاگر اشارتی هم به اندیشه المثلفیهم در زمره احیاگران بودند. 
  فلسفه اسالمی، پاسخ داد. خانهزرادگرفتن بسیاري از اصطالحات از شود با واما میها رها و آموزهاین مؤلفه اینکه احیانا

  
ها بر یعنی تفاوت احیاگري و بازسازي را شما در قیاس بین اقبال الهوري و شهید مطهري در تسلط آن

  ؟ دانیدمیها گرفتن آن اندیشهکارهاي جدید غربی و توان بهیشهاند
کنند. اما مرحوم اقبال الهوري استفاده کرده و کار می چهارچوباگران از همین ابزار و ادوات و از همین در واقع به این معنا احی

ام و با که از دو ماه پیش آثار مرحوم مطهري را در دستور کار قرار دادهام ن در شهر تورنتو توفیق داشتهحاضر منبود. درحال گونهاین
ه در مقام ک هاي فلسفی ایشان اعم از فلسفه تطبیقی و جاییکنیم. بخش آموزهگو میوها گفتآنراجع به  مندعالقهجمعی از دوستان 

اما این التفات از  ،دبرنایشان از هگل، انگلس، مارکس نام می ایم. مثالرا ما به تفسیر بحث کرده گویندمیسخن نقد فلسفه مارکسیسم 
در  غرب ها را پاسخ دهد. رابطه ایشان با اندیشهند که از منظر فلسفه اسالمی آکوشدهد و در ضمن ایشان میها رخ میطریق ترجمه

که روح  هگلی متضمن این معنا نیست دیالکتیکزنیم این تضاد و معتقدند وقتی ما درباره تضاد حرف می همین حد است. ایشان مثال
 گونهنایالحدوث و روحانیت البقا هستند و  جودات جسمانیهرا به میان آورید موهاي صدرایی جاودانه نباشد. کما اینکه وقتی آموزه

ارکس کرد. تاریخی را پیش بگیریم، کاري که م ماتریالیسمنیست که الزم باشد تا ما از ابزار و مناسبات و روابط تولید مدد بگیریم و 
  و از آن فراتر برویم. فهمید که فقط متضمن جهان مادي نباشد  ايگونهبهتوان را می دیالکتیکایشان معتقدند 

و چه » The Reconstruction of Religious Thought in Islam«پردازي خود چه در کتاب اما اقبال الهوري در تئوري
که  هاییثال بحثم عنوانبه. گسون و دیگر فیلسوفان بهره می گرفتاز هگل و بر روز بود و مشخصا دانشتأثیر  در دیگر آثارش تحت

است، سمبلیک و نمادین است و از آن چیزي که در متن مقدس آمده ايپارهدهد است. او توضیح میعاد یا نبوت کردهاو در باب م
 بینید.ر آن د توانیدمیکند که رد پاي فیلسوفانی چون کانت و برگسون را حال راجع به زمان و مقوالتی از این دست صحبت میهربه

ا است از این جهت لفظ احیاگري را نباید براي عنوان کتاب وي به کار بست. از تبار کسانی که در هپس اقبال متعلق به تبار رفرمیست
 صایم سروش و پیش از اسالم هم مشخشناسیم و در کشور خودمان با مجتهد شبستري و عبدالکرجهان اسالم ما با آرگون یا ابوزید می

  شناسیم. ی میتاز طریق مرحوم شریع
  

ت که هاي متفاوت از اندیشه و فلسفه اسالمی یافموارد بسیاري از تفاسیر و خوانش توانبال میهاي اقدر اندیشه
خوانش اقبال از اسالم و فلسفه اسالمی  هايویژگیاز  .هاي بسیاري استشخصیت تأثیرپذیريامروزه مورد 

 بگویید.
یلسوفان یونانی قرار دارند تأثیر فکه فالسفه مسلمان بسیار تحت بود معتقد و  زندمیاقبال در باب فلسفه اسالمی به فالسفه مسلمان طعنه 

ان طبیعت داریم. توجه قرآن به جه گراییطبیعتکه اقبال معتقد بود ما در قرآن کند. درحالیه مثل افالطونی اشاره میو براي اثبات ب
  د. وي معتقد بود سنت فلسفه اسالمی از این جهت باید پاالیش شو .بسیار مشهود است
داشت و  باور فهم از دیانت و شریعتبه دهلوي بود، عارف و متکلم هندي قرن هجدهم و  اهللاولیتأثیر شاه ل تحتعالوه بر این اقبا

ري از این است کثیهم آورده اهللاولیکه شاه  طورهماناز مواقع  ايپارهتا ابد پیش چشم داشت و در  کرد که این احکام را بایدکر نمیف
 اید حتمافهمیم و به کار ببندیم بو ب کنیمخواهیم باز تفسیر ها را میر خود بنیه ذهنی و بدنی اعراب بوده و ما وقتی امروزه آناحکام د

ی، قوه و بنیه بدنی این نکته را هم از لحاظ نظري و هم عملی، مد نظر قرار دهیم چراکه آن احکام در رابطه با جوامعی با آن ویژگ
هاي مذهبی هم قرار گرفت. اقبال الب هم مورد نظر بعضی از رفرمیسته در باب همه جوامع. این نکته پس از انقاست، نه اینکبوده
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یفیت آن اما از ک ،کردباب معاد معتقد بود که ما نهایتا اتحادي با خدا پیدا خواهیمهم در باب نبوت و معاد داشت. او در  ايویژهتفاسیر 
  سمبلیک و نمادین فهمید.  صورتبهاست باید ب معاد در متن مقدس آمدهکه در بااطالع نداریم و آنچه 

  
  و غرب هم از وجوهی مورد نقد وي بود.هم به غرب نداشت  ياشده ییدتأوي نسبت کامال 

که  البته گفتیمو  گرفتیمو جسمانیت سراغ تقابل میان روحانیت یا   contrastاز  و بر تمدن مغرب زمین داشت هاییاقبال نقد
رده که توانا کرا  هاآنتکنولوژي جدید  مشخصا و فلسفه جدیدو که تکنولوژي، علم  معنا، بدینیحا دارندمغرب زمینیان اعجاز مس

تمدن مغرب  روحی و معنوي آن چیزي است که هايیماريباما عدم اقبال به معنویت و  ،جسمانی را عالج کنند هايیماريباصناف 
ن شدروحی و در نهادینه هايیماريبدرمان  درزمین اما تمدن مغرب ،که اعجاز مسیحا را در دست دارندبا این و کندیمزمین را تهدید 

  است. معنویت دست باال را نداشته
  

ست. ات که کمتر در میان ما شناخته شدههم شاعر و هم عارف. اقبال شاعر اقبالی اس ،اقبال هم فیلسوف بود
  اشعار اقبال ناظر بر کدام وجه اندیشه وي بود؟ .شناسیمیمویسنده را بیشتر ما اقبال فیلسوف و ن

ال: مث طوربهنظر ما قرار بگیرند.  حممطهم در  هاآناست و خوب است که قض اقبال در اشعار فارسی وي آمدهاز مضامین ن ياپاره
 . نهدیمشت تأکید گري انگعنصر خالقیت، اراده آفرینش و بر اهللا که اقبال معتقد است باید این را جدي گرفتهفی ء، فنانقد مفهوم فنا

چهارم به این  شده)؛ در مقالۀمنتشر  مقاله 7 تاکنون(  امکردهمنتشر  »از عرفان مدرنطرحواره اي « له مقاالتی که تحت عنوان در سلس
ن وچ یچیدپیمدر با صوفیان مسلمان  ونهوي چگکه تا توضیح دهم  امیدهکوشو  امکردهاشاره  در نقد مفهوم فنا بحث اقبال الهوري

بودن) (منفعل Passivityو ا. اندنکردهگري اده یعنی مریدیت، خالقیت، آفرینشباید توجهی به عنصر ار کهچنان هاآنمعتقد است 
  است.زده هاآنتندي هم برخی مواقع به  نسبتا يهاطعنهو البته  گرفتیمسراغ  هاآندر را 

ثیر أتدر میان ما مرحوم شریعتی هم تحتاست گفته شده. شودیمري است که در کارهاي اقبال شاعر بیشتر دیده این هم نکته دیگ
که متضمن  ديخویبمعناي مفهوم فنا و  با گاهیچهاقبال الهوري است. بخش بوده این تأثیر در همین رسدیمبه نظر است که هاقبال بود
و فعاالنه و  رآید و مختارانهاز رخوت و انفعال به دباید  جانبیناسالک امروزي به تعبیر  گفتیم بر سر مهر نبود واهللا بود فناي فی

  مندانه نقش خود را بر صحیفه هستی بزند.عزت
اقبال طرح جا ندر آ .ناظر است به کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستري که »گلشن راز جدید«اقبال الهوري کتابی دارد تحت عنوان 

ه با پذیرش است کود شبستري به چالش کشیده است و تأکید کردهچند نظریه عرفانی وحدت وجود را به روایت شیخ محم يهاپرسش
ه آن خود قد است ک. و به همین جهت معتماندینمبراي اظهار وجود  ،بقیتی از سالک و عارف، عارفی که منفک و فانی شده ،این نظریه

  ده و دوباره آن را به صحنه آورد. رفته را، احیا کرنحیف و به محاق
کسره در ی ،یابمیممن در کهچنان ،شعر اقبالدرواقع و معتقد است که باید تصوفی که در آن انسان خدا شده محوریت پیدا کند. ا

 ینئوآنانسان و ابداع است و این  يکارتازهعزّت پرور است و اهل  تصوفی که در آن اختیار محور ،پرور استخدمت این تصوف عزّت
   خلّاقانه و مختارانه بزند و نوسازي انجام دهد. اربه ک دستباید 
  

به عرفان  نسبت رتيقوبا توجه به اینکه وي دیدگاه فلسفی  .استري یکی از منتقدان عرفان هم بودهاقبال الهو
ازي عرفانی نوس آغازگراست که ز منظر عقل به نقد عرفان پرداخته؟ و اولین کسی بودهگفت ا توانیمداشت 

  است؟بوده
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ابطه با رباشد؛ یا اگر ما بخواهیم در ین یا عرفان مدرن منادیانی داشتهگفت. اگر در روزگار معاصر، تصوف نو گونهینا شودیم
حال یکی از رهبگویم که او به توانمیماقبال الهوري خواهد بود.  ،لهمؤثر در این مسأ هايیتشخصیکی از  بازسازي آن بگوییم قطعا

-د. عنایت داشتهرکار بز این دست اصطالحات درباره او بها توانیمشده. کم نقد تصوف نهادینهگامان نقد عرفان سنتی بود یا دستپیش

ري ال الهومشخص است اقب کامالوي،  »گلشن راز جدید«اما از  ،نکردهاستفاده » عرفان مدرن« باشیم اقبال از مفاهیم و اصطالحاتی نظیر 
  است. گلشن راز شیخ محمود شبستري نوشتهاین کتاب را در تقابل با 

 نی،کنو شدةجهان راز زدایی رد توانیمکه چگونه  امدادهتوضیح خویش به روایت » از عرفان مدرن ياوارهطرح« ر سلسله مقاالتد 
 یبازخوانعرفانی در ترازوي عقل و  زه هايی از سلوك معنوي بدست داد.  این امر متضمن توزین آمومعقول و موجه يبندصورت

کات خوبی را نپرداختن سهم دل و سهم عقل توأمان است. در این مسیر بزرگان و پیشگامانی مثل اقبال الهوري  انتقادي سنت عرفانی و
  . ادرا بسط د»  ن مدرنعرفا« یر را پیش برد و پروژه استفاده کرد و این مس و اخگرهاي اقبال هایرتبصاز طرح کرده اند. می توان 

  
. که امروز مورد نقد بسیاري است ايیشهاندبه اندیشه امت واحده اشاره کرد.  توانیماز دیگر افکار مهم وي 

  این اندیشه از چه زمانی و چرا توسط وي مطرح شد؟
ر این تمدن هم ب یینقدهاو بود گشودهتمدن مغرب زمین  هايیدهاو هگل بود و نسبت به  برگسون ثیرتأتحت حال که درعیناقبال 

ي نوعی در سر سوداي احیاو به تشکیل بدهیم  ياواحدهکه ما باید یک امت  کردیمفکر  و ثیر امت واحده هم بودتأ تحت ،داشت
ان است که خالفت عثمانی در سراسر جهان اسالم از می 1924و  1923 هايسال باشد حوالی مانرخاط .پروراندیمخالقت اسالمی را 

  . پروراندندیمدر کل جهان اسالم در سر  را حسرت دوباره خالفت ياعدهبود و بربستهرخت 
- ر پذیرفتهدر زمره امو دانیمیمکه امروزه  است دولت -یا همان ملت  Nation state انگاشتنیدهنادالبته خالفت اسالمی متضمن 

ل کشور ایران از عراق جدا المثاست. فی Nation stateفیایی همان  جغرا و المللیینبسیاسی و  هايیکتفکشده است و تمام این 
   .از این منظر هم آن را نقد کرد شودیم که هذا. اما اقبال این را در سر داشتاست و انگلستان از آلمان جدا است و علی

یکدیگر  استقالل هند و پاکستان ازعبارتی یا بهتجزیه  اصطالحبهدر قصه جدا شدن یا  وداشت  یدست همحال اقبال در سیاست هر به
قاطع  این را البته به ضرس هم از این کار خود پشیمان شد یا زیاد خرسند نبود. بعدها اندگفته کهچنان گویی ظاهرا .داشت دست هم

 دولت -المی بود. ملت احیاي خالفت اسصدد در او صورتهر ، ولی دریده و خوانده امداین را  در برخی از منابع  اما ،کنمینمعرض 
در سر  داا یکدیگر متّحد شویم. نوعی سوکه ما همه مسلمانان به هم وصل و متّصل هستیم و باید ب گفتیماما  ،کردینمنفی  صراحتارا 

- شدهیم این نکات را متذکر وي که را ییهاسال گویمیمبراي همین هم  .برگرداندن را دوباره در میان مسلمانان یملداشت که عزت مس

  .دهیمباید پیش چشم قرار  ،است
ت باید به صراح امروزهمعلوم نیست از این مفهوم دقیقا چه چیزي را مرادي کند.  ،کردیمیاد هم  یا معنوي از دموکراسی روحانیاو 

 بریمیمسر که به ییهاسالدر  خصوصا را به رسمیت شناخت،  Nation stateاز گفتمان و ساز و کار دموکراتیک دفاع کرد و 
هم نیستند و تصویري  Nation state ل بهکه قائ اندبرآوردهسالمی سر اخیر گروهی تحت لواي احیاي خالفت ا يهاماهدر  مخصوصا

القاعده  هانآپیش از  است،» داعش«گروه من مراد  مشخصا .دست دارنده ستیزي از اسالمیت و انسانیت و معنویت بو انسان آزاردلبسیار 
قام احیاي و بیشتر هم در م شدهرا متذّکر  ینکات چنینین اپیش از  هادههاقبال  البته. خالفت اسالمی بود بازگرداندنو  احیا دددرصهم 
تاسردهوهم گره خ یادگراییبنبا نوعی  که برایش متوجه شده ءاین آثار و نتایج سو ، اما امروزه خصوصایت مسلمانان بودهو، Nation 

state سیاسی  يهانظامالموجودین در میان دارد خیر به همراه مشکالت کهاز  ياپاره رغمبهاست و  ياجاافتادهک امر حال یهربه
 تریشپستیز و شنیع و بدوي که تحت عنوان احیاي خالفت اسالمی در گروه داعش و سالیان این آثار انسان میان رد خصوصبه ،است
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چنین  االبته اقبال قطع .و رهگشا نیست یزانگدل اکنون ،سوداي امت واحده را در سر پروراندن کنمیم تصور .ایمدیدهدر میان القاعده 
ا قرار ر ماین نکته هم باید مطمح نظ نماییمیما چون ما کارنامه اقبال را بررسی ، امخواستینمو  دیدینمب آثار و نتایجی را برایش مترت

  . مان باشدبگیرد و پیش چشم
  

در تاریخ  يبسیار هايیريدرگو محل  سوءاستفادههمیشه مورد » امت واحده«درواقع اندیشه د چنانچه گفتی
 است؟سوي روشنفکرانی چون اقبال بودهله از ي بر این مسأراراست، چه اصاسالم بوده

 هاملتهمه است. اشتهوجود د قطعا همین باور یمابوده Nation state اکه ما پیشهم  يابرههدر یک  است.از ابتدا بودهاین نظر 
در عهد  مثال طوربهاست. فرض بفرمایید م و به شخص اقبال الهوري نداشتهو این اختصاصی هم به عالم اسال اندداشتهرا  این دوره

ما شاست. اخیر اتفاق افتاده صدسالچند  و در در دوران جدید این قضیه در واقع وجود نداشت.ملت  -دولت Nation stateصفویه 
خالفت اسالمی بوده است  درواقعبوده  20تا ابتداي قرن که ض بفرمایید در قرون وسطی یا در میان عهد صفویه یا امپراطوري عثمانیفر

  است. محوریت و مرکزیت داشته که در یکجا
بوبکر اولین ون اچ ،داديابوبکر بغ گویدیمچرا  ،استنام خود را ابوبکر بغدادي نهاده گروه داعش ببینید رهبرشان با عنایتدر همین 

مدنظر ا رشهر بغداد  ،بغداد ازمنظورش  محمد (ص) بوده است. بعد همیفه مسلمین پس از وفات است. اولین خلخلیفه مسلمانان بوده
 یدر دوران عباسی چند صباحی آنجا را مرکز خالفت اسالم دانیدیم کهچنان .بوده استاسالمی زیرا بغداد مرکز خالفت  است،داشته

فت است. خالآن روزگار این موارد طبیعی بوده د. درنو احیاي خالفت اسالمی را دار بازگرداندنسوداي  هنوز روینابودند از قرار داده 
 طرفیناه ب یهبوآلدر میان ما شیعیان از دوران  است.  ده در جهان اسالم بوده، بعد خالفت عباسی چندین ساستامیه  وجود داشتهبنی

 سر برآورد، صفوي و از سلسله صفویهاست تا به قرن دهم رسید که تصوف از آستین شیعه یعی در بین ایرانیان نهادینه شدهش يهاآموزه
و  ندار آمدصفوي و دیگران بر سر ک عباسشاهکه به صفوي متأخر رسید  یعنی شاه اسماعیل صفوي و بعدا ،مرادم صفویه متقدم است

  برقرار گردید.  زمینیرانادر طنت و روحانیت میان نهاد سل ارتباط وثیقی
راطوري و ن امپالبته خالفت اسالمی بیشتر در هما یماداشتهگفت خالفت  شودیمقاجار همچنان دوران صفویه و دوران بعد از آن در 

مشروطه و تحوالتی  تا عصر کردیمیمزندگی  Nation state اپیشدر عصر ما در ایران خودمان همچنان  .استخالفت عثمانی بوده
اما  ،است جوشیدهیمدر سر  هایدهااست و این جهان اسالم هم این نکات بوده در ،که آن زمان رخ داده است. حال این قصه ایران است

   بحث دیگري است. چرا این سخن را در سر داشته است اقبال کهینا
خواهند داشت  و اندداشتهرا در سر  هایییدها ینهمچنیک  ،اسالمی یاندگراابنیموسوم هستند به  ااز افرادي که این روزه ياپارهببینید 

از محصوالت مغرب زمین است  Nation state  کنندیمفکر  هاآنرو ؛ از ایندارند مقابله تیز و تندي با تمدن مغرب زمین ینوعبهو 
 .لفسسنت  به بازگشت رفته یاشکوه از دستآن به  ،یمبرگردشته به گذ با آن مقابله کنیم و که ما باید کنندیمست و فکر هم هکه البته 

 وردست احیاي خالفت اسالمی را در از این رو ،به آن سنت پیشین بازگردند خواهندیمکه لفی به همین معنا است یعنی کسانیس اصال
شت به ولی بازگ ،معتقد نبود »دولت -ملت«نفی  به اما ،نه یا کردیممراد  در کنار همرا  هالفهؤماقبال همه این  دانمینم .انددادهکار قرار 

چنین  د، اصالگیریمقرار  یادگرایانبناین نیست که اقبال الهوري در کنار  منظور من  .داشترفته مسلمانان را پیش چشم ز دستعزت ا
امت واحده بود یکی از  برقراري  در پی کهامر  ینا بود ورمیست اقبال الهوري یک رف مچنانچه اشاره کرد مد نظر ندارم.را  امري
یا پیش از  استبوده ضاي اصلی سازمان القاعدهگفته شد از اع بعداکه در مصر  »الظواهريایمن«کسانی مثل . اندیشه او استهاي مؤلفه

 ،21میالدي و قرن 20قرن  ه دومبه نیم شودیممربوط اما این امور  ؛»سید قطب«مثل  پیچیدنددر با آموزه هاي سیاسی مدرن  که او کسانی
م انجا »بازسازي فکر دینی در اسالم «در کتاب  که مشخصا هاییيپردازمیالدي بود و افزون بر ایده 40و  30اقبال الهوري در دهه  اما
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 اما ،تنیس سنخهم با این جماعت اصالنشان از این دارد که اندیشه اقبال الهوري ورزي فلسفی او ذوق و او یگردو برخی کارهاي  داده
م شه امت واحده و احیاي آن هکه او در اندی اقبال بدست داده شود، باید بگویم  هايیشهانداز طراف االکه تصویر جامع چون بناست

   است.بوده
بستري در جناب شبه تعبیري که سفانه متأ امروزه چند کههر دنبال کرددر جهان اسالم پروژه او را  توانیمکه  گویمیماین را  نهایتا
. ستاردهکاقصی نقاط عالم پیدا  در آزاردل یکل جهان اسالم با بحرانی مواجه است و نمایندگان اندآوردهاخیرشان  يهانوشتهیکی از 
 که این قرائت از اسالم و کال »القاعده«همچنین  نَقل مجالس، قل محافل و اخیر محل بحث است و نُ يهاماهکه در  »داعش« خصوصا

ست که ا فرم دینیرهمین  هایشهاندپادزهر این  کنمیم . تصورکنندیمندگی آن را نمای ياعدهر ستیز دارد با تمدن مغرب زمین و س
مانند  شبستري هم پیشنهاد کرده بودندمجتهدجناب  کهچنانجز این نداریم،  ياچارهاست. ما بوده از قهرمانان و نمایندگان آناقبال یکی 

ا پیش چشم این نکات رهستند دور هم بنشینند و  فقاهتنمایندگان رسمی دیانت و  کهفقهاي ما و کسانی کنمیمفکر  2نشست واتیکان 
 هايیدها قدبراي نت گرف توانیم می توان هاگووو گفت هانشستچنین محکوم کنند. از اینداعشی و سلفی را  هايیدها نظرا قرار داده و

هم بازخوانی  .اقبال یکی از پیشگامان این نحله است که هاي مذهبی استفرمیستین آثار نو اندیشان یا رکنم همیمفکر  سلفی، داعشی و
 ،کنیمیمنرم  وپنجهدستکه ما با آن  یجا و اکنوناین مسائلدر حل  سلمااو م يهابارقهگرفتن از اخگرها و هم الهام انتقادي آثار وي و

  .کندیمکمک 


